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VI ER HER STADIG. Konturerne af en vej er markeret med malertape på gågadens belægning. Et gadeskilt forkynder, at her ligger
Rodløse Allé. Papkasser illustrerer centrale punkter i ’den hjemløse side’ af byen; borgerservice, herberg, politistation, banken. Ejendele fra en tilværelse på gaden ligger strøet rundt omkring. En lille lap melder: ”Du har haft en god nat hvis du ikke er blevet vækket
med pis”. SANDs aktion VI ER HER STADIG har været rundt i 6 byer landet over for at vise flaget efter Corona-nedlukningen og for
at sætte fokus på hjemløshed ved at vise byen fra et hjemløseperspektiv.
Her ses holdet fra sidste aktion i København, der består af gode folk fra hele landet. Foto: SAND

AKUT SOCIAL DRIVE OUT
Nyt projekt skal hjælpe udsatte i
yderområder, der ikke magter at opsøge hjælpen i byerne. Susanne Moos
fra SAND Nordvestsjælland er blevet
en del af projektet.
Her deler hun, en projektkoordinator
og en frivillig deres erfaringer med
det det nye projekt.
Udsathed findes i mange former og størrelser. Nogle gange er den synlig, andre
gange er den ikke. Lige meget hvad, så
har Corona-pandemien fået udsatheden
til at accelerere. Da vi alle, både i KFUM’s

sociale arbejde og andre organisationer
har været nødsaget til at revurdere vores
arbejdsform, sted og udgangspunkt, har
et tiltag finansieret af TrygFonden skabt
afsæt for projektet Akut Social Drive-out.
Projektet har til formål at komme ud i
små byer, udkantsområder samt landdistrikter for at yde omsorg for dem som af
enten frygt, økonomi eller overskud ikke
formår at komme ind til de sociale tilbud
i byerne.
Vi kommer med en snak, en kop kaffe, et
måltid mad, eller hvad der ellers er behov
for.

Vores motto i projektet er at der ingen
behov der er for små, ej heller nogen for
store.
Projektet løber indtil videre frem til d.
15.07.20.
Louise Heltoft, projektkoordinator på
projektet akut social drive-out, Toften i Slagelse.
Jeg var så heldig at komme med i dette
projekt som også omhandler andre målgrupper end vi i SAND normalt arbejder
med.
Jeg har været tilknyttet et hold, der kører

► FORTSAT FRA FORSIDEN

Svenstrupgård i Korsør og Lilleø som er et
lille miljø i Korsør, brugerne betegner det
selv som et værested, der har ligget på
det nuværende sted i 25 år.
Brugerne betaler selv for alt vedrørende
stedet, de modtager intet fra Slagelse
Kommune. Brugerne af stedet har alle
enten alkoholforbrug eller noget psykisk.
Vi bliver begge steder modtaget med
åbne arme og de ser frem til at vi kommer, og vi har altid kaffe, varm mad og
sandwiches med.
Jeg har personligt lært rigtig meget af
dette projekt, ting jeg vil kunne tage med
og fremadrettet kunne bruge i mit SAND
arbejde.
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland

Et af vores tre principper som spejdere
er: ’Pligten mod andre’. Det betyder bl.a.
at vi som spejdere skal vise respekt for
vores medmennesker og vise ansvar over
for det samfund, vi er en del af. Med min
spejderbaggrund i bagagen, var der derfor ikke langt fra tanke til handling, da
jeg fik muligheden for at være en del af
den akutte sociale udkørsel i Slagelse
kommune.
Inden vi skulle afsted første gang, gjorde jeg mig mange tanker om, hvordan vi
skulle møde de mennesker vi ville komme
ud til og ikke mindst hvordan det ikke
måtte føles anmassende. Men når det
kommer til stykket, har vi mødt en masse
mennesker, der meget hurtigt har lukket

VIDSTE DU AT SANDsiger….
- Udkommer hver måned i 2000 ex.?
- Udsendes til alle boformer for hjemløse i Danmark,
samt en lang række væresteder, samarbejdspartnere og
privatpersoner?
- Er DIN mulighed for at komme til orde?
Send dit bidrag til Sofie på sofie@sandudvalg.dk eller
22 47 03 23
Deadline for næste nummer er d. 21/8

os ind i deres liv et par timer hver lørdag.
Vi er sågar blevet mødt med et stort smil
af en, der kaldte os ugens højdepunkt
– tænk at kunne være det for et andet
menneske!
På den ene side har jeg gjort min spejderpligt. På den anden side har jeg, på blot
tre måneder, været et højdepunkt for et
andet menneske og ikke mindst mødt en
gruppe mennesker, som ofte bliver overset, men som alle andre mennesker fortjener at blive set! For mig har de seneste
måneder i bund og grund været en god
reminder om at huske, at menneskeliv
kommer i mange forskellige antræk.
Helene Drejer Lund, 25 år, Stud.theol., Slagelse

Testindsatser, blandt andet i
Aarhus, har vist, at hjemløse
er gået fri af coronasmitten.
Kirkens Korshær har sammen
med Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune testet
omkring 400 misbrugere, hjemløse og udsatte borgere i området.”Vi testede i slut marts og
slut maj, og vi er lykkelige over
resultatet. I Aarhus er ikke én
testet positiv for coronavirus,”
fortæller Niels Bjørnø, der er
regions- og korshærsleder i Kirkens Korshær.
Spørger man lokalformanden
i København for de hjemløses
landsorganisation SAND, Kim Allan Jensen, viser der sig her samme billede som i Aarhus. ”I det
store hele har vi ikke haft nogen
hjemløse med coronavirus, og
jeg tror, det er, fordi vi har taget retningslinjerne seriøst. Før
corona kunne man sagtens se 50
personer stå samlet og drikke øl
på Hulgårds Plads i Københavns
Nordvestkvarter, men nu står de
fem mennesker her og fem mennesker der. Der er kommet en ny
drikkekultur, kan man sige.”
(Kilde:
Kristeligt Dagblad, 1/7 2020)

Glimt fra en bisidders hverdag
Det er tidlig morgen, og nu en dag som bisidder og lige en spand kaffe og så ud af døren. Først med
en bus og så et S-tog og så videre med en ny bus. Videre frem til bestemmelsesstedet hvor mødet
skal finde sted.
Klienten sad og ventede og vi fik en lille snak om hvad sagen drejer sig om. Jeg vil ikke nævne
sagen her, da man er fortrolig over sin klient. For øvrigt var der en klient, der ringede og sagde at
han havde brug for en bisidder; men jeg henviste klienten til SANDs hjemmeside for bisiddere, så
vedkommende kunne finde en. Jeg lovede at ringe tilbage i løbet af en times tid.
Når man sidder og lytter til hvad der bliver sagt, så vil jeg gerne have sagsbehandleres øjne i nærkontakt, samt klienten, så det foregår på en ordentlig måde.
For et par år siden, skulle jeg have en klient fra sydkysten, ”der hvor ingen hjemløse findes” hvor
vedkommende er sofarytter, men klienten vidste, at det ikke kunne blive ved. Vi havde aftalt at
mødes; men vedkommende kom aldrig, så kunne jeg ikke gøre noget.
Nu i morgen skal jeg snakke med en klient, og så får jeg at se, hvad der så skal ske!
- Ole B. Larsen
HAR DU OGSÅ BRUG FOR EN BISIDDER? TJEK SANDs HJEMMESIDE http://sandudvalg.dk/side/
find-en-bisidder ELLER RING TIL SAND TLF. 89 93 70 60

NY MEDARBEJDER!
Hej alle i SAND
Mit navn er Tobias Bongo Hansen og fra den 1. august starter jeg som ny rejse - & udviklingskonsulent. Jeg skal dække
Sjælland og en del af Fyn, og
kommer i den næste tid til at
aflægge alle disse udvalg et
besøg.
Jeg er en relativt ung mand,
men med en gammel og erfaren socialpædagog i sjælen,
som skal rundt og støtte udvalgene i deres arbejde, hjælpe med at søge penge, afholde
møder og besøge en masse boformer. Jeg glæder mig meget
til at møde alle jer derude, og
bidrage til at skabe sammenhold og fokus på processen og
i det hele taget fortsætte det
gode arbejde.

TILLIDSMAND I

TILLIDSMAND
Vil du høre mere om SAND?
Vil du lære om at være frivillig
og bruge dine egne erfaringer
med hjemløshed til at gøre andre klogere på hjemløshed?
Vil du møde en masse andre der
også er nye i SAND?
Så tag med på Tillidsmandskurset.
Programmet kan du se på plakaten til højre, men kort fortalt vil
du blive klogere på hvad SAND
er, hvordan vi kan støtte og
hjælpe hinanden i arbejdet med
at fortælle om hjemløshed og
SAND. Vi skal tale om hvordan
vi får flere med i organisationen,
men også om hvordan man får
sine budskaber ud alt afhængigt
af hvem man gerne vil have i
tale.

for hjemlØse

SAND Tillidsmand I

2020
>>

Du skal ikke kunne og vide en
masse på forhånd, du skal være
hjemløs eller have været det og have lyst til at bruge disse
erfaringer til at gøre en forskel.

Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

Den 19. august 19.-20. august 2020
Kursusleder: Ask Svejstrup

Kl. 10.00 - 10.30

Ankomst og mulighed for
en bid mad.

Kl. 10.30 - 12.00

Velkomst. Præsentation af
kursusprogram og deltagere.
SANDs opbygning, opgaver
og formål. v. Ask

Kl. 12.00 - 12.45

Frokost

Kl. 13.00 - 17.00

Hvordan er man ”en god frivillig”?
Hvordan støtter og motiverer vi hinanden?
v. Tobias

Kl. 18.00

Aftensmad

Kl. 19.30

Quiz og hygge

SAND betaler kursus og
ophold. Vi håber at jeres
boform eller jeres SANDudvalg
betaler transporten.
Tilmelding via kalenderen
på www.sandudvalg.dk

Den 20. august

Kl. 09.00 - 09.30

Opfølgning på dag 1.

Kl. 09.30 - 12.00

Hvordan får vi flere hjemløse med?
v. Tobias

Kl. 12.00 - 12.45

Frokost

Kl. 13.00 - 14.30

Hvordan får vi budskabet ud?
v. Sofie

Kl. 14.30 - 15.00

Evaluering
og afrunding

eller eventuelt på
telefon: 89 93 70 60

KURSET INKL. MAD OG OVERNATNING ER GRATIS - TRANSPORTEN VIL VI GERNE HAVE DIN
BOFORM BETALER, MEN RING
TIL SAND PÅ 89 93 70 60 HVIS
DER ER PROBLEMER.
KALENDER

Brogården

>>

Kurset er alkohol- og stoffrit

TID

STED

INFO / TILMELDING

BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES KUN HVIS SITUATIONEN ER NORMAL IFT. CORONA/COVID19!
August
6/8

Bestyrelsesmøde i SAND

10:30

TAMU, Rytterkasernen 13 Odense

SAND, tlf. 89937060

11-12/8 Bootcamp for udvalg på
		 Sjælland og Fyn

10:30

Frederik d. VI’s Hotel, Rugaardsvej 590, Odense

SAND, tlf. 89937060

19-20/8 Tillidsmand I
September

10:30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

8-9/9 		 Tillidsmand II

10:30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

17/9

12:00

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

SAND, tlf. 89937060

10:30

Musholm, Musholmvej 100, Korsør

SAND, tlf. 89937060

		 Generalforsamling i SAND

23-24/9

Temadage 2020
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