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KOM OG VÆR MED! Har du lyst til at kaste dig ind i kampen mod hjemløshed? Så kom med i SAND. Netop nu er der generalforsamlinger i de lokale udvalg - se mere på bagsiden. Her er det en nyvalgt og kampklar bestyrelse i SAND Sydvestjylland efter
generalforsamlingen i 2018. Foto: SAND

En iskold dag
Det er koldt, du vågner stivfrossen på plænen i parken. Du ryster af kulde og abstinenser... du kigger op i
trækronen på det egetræ du ligger under... overvejer dagen.
AF ’THE STREAMWRITER’, ALIAS RIKKE SANDGAARD

Uden en rød reje på lommen, må du på flaskejagt i skraldespandene... din mave snakker... brokker sig, du har ikke fået mad længe nu. Og længslen efter en øl... tirrer dig.
Din afhængighed... kom... din verden væltede ned over dig... selvom du mente du
havde styr på det hele med fagforeningen...
så var der ingen hjælp.
Sygdommen rasede... en gevaldig hovedpine på jobbet som skraldemand, et job
du elskede, men hovedpinen startede i det
små... du slog det hen... bare hovedpine…
og panodilerne blev et must... men varede
kort.

Smerterne blev værre, du mærkede en trykken bag øjnene... og synet blev nogle gange dårligt og utydeligt... og pletter kunne
fremkomme.
Du kom til lægen... efter din mor havde
råbt og skreget længe. Men pligtopfyldende, som du er, ville du passe dit job. Lægen undersøgte dig... og ja, ikke godt nyt.
Mistanke om en tumor i hjernen. Han tager
nogle blodprøver og får dig skrevet op til en
MR scanning.
Du er rystet... og nogle uger senere... får
du svar på undersøgelsen. Kræft i hjernen.

Ondartet. Tumoren var stor, og sad, hvor de
ikke kunne operere. Så ville du miste talen.
Under alt dette... er du blevet tabt i systemet.
Dine hovedpiner... mange sygemeldinger
gjorde, du mistede jobbet. Selvom du havde
været der i mange år.
Ugerne går... og du ryger i jobcentrets kløer... du er i gang med kemobehandlinger...
men skal stresses yderligere af deres lovgivning.
Pga. af loft (kontanthjælpsloftet, red.) mister du mange penge, og grundet mange
undersøgelser og indlæggelser, trækker de
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dig yderligere. For du opfylder ikke reglerne
med 225-timers arbejde. Hvilket er Mission
Impossible.

magter prikken på skulderen... nogen, der
bestemmer om du skal tjekke dig ind... du
vil bare have ro i den sidste tid. Hjemløshed
bliver et øjeblik en befrielse... og hos din
mor kan du nogle gange låne en seng. Men
du vil ikke være til besvær.

get underlig... det sortner... du falder om på
den iskolde jord.

Øllen bliver din afhængighed... for som
hjemløs eller udsat er indlæggelserne ofte
desværre kortvarige, da systemet ikke besidder rummelighed for denne gruppe af
befolkningen.

En pensionist med sin hund kommer ilende
og ringer 112. Du kommer på en båre... og
ind på sygehuset... du bliver ikke modtaget
med glæde, men med et stempel... udsat,
hjemløs... de undersøger dig ikke ordentligt. Du bliver ikke taget alvorligt, selvom
du er døden nær. Han skal bare sove rusen
ud, siger overlægen. Tør ikke skrive mere...
hvad der så sker...

Stresset som du har været... har du ikke
magtet det kaos du stod i... og ikke haft
råd. Regningerne blev bare gemt i skuffen.
Angsten gjorde, at rudekuverter blev gemt
langt væk.

Så plænen i parken, eller bænken bliver din
tryghed. På herberg er det ofte svært at få
plads... der er stor mangel på herberger. Du
skal bare have ro, du vælger bænken.

Vores system er ikke for mennesker. Bliver
trist nu. De udsatte må og skal have en
hånd, og undersøges på lige vilkår med
andre.

Smerteplaget... hovedpinen, der raser...
og samfundets stressboble gør, at du ikke

Stresset, sulten leder du efter flasker... dit
hoved dunker... du føler dig slap... og me-

Stem med hjertet. Det ser sort ud nu.

Kræftsyg... skal du vrides rundt i systemet.
Selv om du bare magter at hvile dig. At
blive i en varm seng. Men en dag... mister
du din varme seng... det banker på døren...
fogeden står udenfor med et bilag i hånden... jeg har tilladelse til at komme ind...
du mister dit lejemål.

Overborgmesterens Nytårskur

Foto: Lene Thorslund

GODT NYTÅR. Igen i år inviterede overborgmester Frank Jensen hjemløse i København indenfor i varmen til
en snak.

Socialt frikort
Nogle erfaringer?

Den 1. januar 2019 trådte det sociale frikort i kraft. Det betyder at udsatte borgere
kan tjene op til 20.000,- om året uden at
beløbet modregnes i fx kontanthjælpen.
Pengene skal tjenes ved en almindelig ansættelse uden særlig støtte.

Har du erfaring med frikortet? Så hører
SAND meget gerne fra dig!
Ring til Sofie på telefon: 22 47 03 23
eller 89 93 70 60
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Noget på hjerte? Så skriv til SANDsiger!
Vi vil altid gerne have historier og billeder
fra jer derude.
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.
Lad os få DIT bidrag til SANDsiger nr. 3
marts 2019, senest den 22. februar.

Tak for indsatsen
Juridisk konsulent i SAND, Ole Skou, er gået
på pension
Efter 10 år i SAND – og efter 43 års tro
tjeneste på hjemløseområdet, skal Ole nu
nyde sit otium.
SAND folk, Hus Forbi-sælgere, kolleger,
samarbejdspartnere, venner og andet godtfolk sagde farvel og 1000 tak for kampen
hertil ved en særdeles velbesøgt reception
i Hus Forbis lokaler den 11. januar 2019.
Ole blev sendt godt på vej med masser af
flotte ord fra en hel masse mennesker, han
helt tydeligt har betydet en masse for gennem årene - både menneskeligt og fagligt.
Al det bedste fremover, Ole - vi ’slipper’ heldigvis ikke helt for dig i SAND! Foto: SAND

Vil du med SAND til folkemøde 2019
12. – 17. Juni 2019 tager SAND til Folkemøde på Bornholm - og det er nu, du skal fortælle os om du vil med.
Vi skal 10– 12 personer afsted. Vi arbejder
sammen, bor sammen og laver debatter og
events sammen. Vi overnatter i en spejderhytte ca. 10 minutters kørsel fra Folkemødepladsen.

Det er hårdt arbejde at være til Folkemøde.
Du skal derfor være robust, du skal kunne
være sammen med mange mennesker på
lidt plads, du skal kunne arbejde disciplineret og kunne styre dit eventuelle misbrug/
forbrug.
Fortæl os lidt om, hvad du kan byde ind med
f.eks. kan det være, at du er rigtig god til at
lave havregrød til de andre om morgenen, er

Foto: Eva L. Hald

Vi har brug for mange talenter, men det er
vigtigt, at du kan snakke om din hjemløshed
og formulere dit budskab klart og tydeligt.
Vi skal have både garvede folk og nye folk
med. Desuden er det vigtigt, at der kommer
unge hjemløse med, som kan tale SANDs
sag.
knivskarp i politiske debatter, elsker at rydde op efter andre eller er god til at finde på
events, der både er sjove og som skaber opmærksomhed. Skriv også lidt om din hjemløsehistorie og hvordan du forestiller dig, at
den kan bruges aktivt på Folkemødet.
Udover at deltage i selve Folkemødet, skal
du meget gerne kunne sætte X i kalenderen
den 13. marts til et planlægningsmøde. Send
en mail eller sms til René på 10 - 15 linjer,

hvor du beskriver hvad du kan bidrage med.
Mail: rene@sandudvalg.dk eller på telefon
30 73 50 30. Giv lyd senest den 1. marts!
Hurtigt herefter sætter vi det endelige hold.
Selvom man er interesseret, er man ikke garanteret en plads!
Spørgsmål? Ring til René på 30 73 50 30
eller Nancy på 30 73 65 48
Vi glæder os til at høre fra jer!

Vil du være med i SAND?
SAND er de hjemløses landsorganisation og her er også plads til dig!
Faktisk er din erfaring med hjemløshed din
adgangsbillet for overhovedet at være med.
Vi tror på, at hjemløse er de sande eksperter, når det kommer til hjemløshed. Af den
simple grund at de har prøvet det selv.
SAND har 12 lokale udvalg spredt ud over
hele landet. Der er også et i nærheden af
dig!
Hvad laver vi?
Vi holder kurser og temadage og klæder

KALENDER
Februar
6-7/2 Kursus: Valgkamps-kick off
14/2 Generalfors.: SAND Storstrøm
20/2 Generalfors.: SAND Sydvestjylland
20/2 Generalfors.: SAND Nordsjælland
21/2 Generalfors.: SAND Østjylland
22/2 Deadline SANDsiger marts
25/2 Generalfors.: SAND Fyn
26/2 Generalfors.: SAND Sydfyn
27/2 Generalfors.: SAND Hovedstaden
27/2 Generalfors.: SAND Nordjylland
27/2 Generalfors.: SAND Sønderjylland
28/2 Generalfors.: SAND Trekanten
Marts
4/3 Generalfors.: SAND Nordvestsjælland
5/3 Generalfors.: SAND Vestjylland
6/3 Fælles SAND
13/3 Folkemøde-planlægning
26/3 Generalforsamling i SAND

dig på til at repræsentere dig selv og andre hjemløse. Vi laver aktioner og events og
fortæller politikere og andre om, hvordan
det er at leve som hjemløs. Vi er vagthunde i forhold til det sociale system, vi har et
bisidderkorps og hjælper andre hjemløse
med at finde vej i systemet.
SAND er også et netværk og et socialt fællesskab hvor alle har det tilfælles at de har
været hjemløse.
Det lyder fedt!
Hvordan kommer jeg med?
Det er let! Som sagt skal du være hjemløs

eller have været det - og så møder du op
til en af vores lokale generalforsamlinger.
Her har du mulighed for at blive valgt ind
i en lokal bestyrelse eller få kontakt til det
lokale udvalg og blive inviteret med til deres møder.
Du skal ikke kunne og vide en masse på
forhånd - det vigtigste er at du har lyst til
at være med!
Se på listen nedenfor hvornår der er generalforsamling i nærheden af dig.
Vi glæder os til at hilse på dig!

TID

STED

INFO / TILMELDING

10.30
11.00 - 14.00
13.00 - 15.00
13.00 -15.00
15.00 - 18.00
09.00
19.00 - 21.00
17.30 - 20.00
10.30 - 14.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense Sofie, tlf. 22 47 03 23
Forsorgshjemmet, Marskvej 22, Næstved
Robert, tlf. 20 30 47 52
Varmestuen, Exnersgade 39, Esbjerg
Kasper, tlf. 42 59 82 65
Trollesbro, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød
Rani, tlf. 52 75 09 67
Værestedet, Jægergårdsgade 107, Aarhus
Anders, tlf. 81 81 09 12
Skriv til sofie@sandudvalg.dk
Sofie, tlf. 22 47 03 23
St. Dannesbo, Bryllevej 20, Odense
Michella, tlf. 53 56 41 90
Forsorgscenteret, Stenpladsen 5, Svendborg
Michael, tlf. 24 49 23 85
Kirkesalen, Sundholmsvej 18, København
Kim Allan, tlf. 91 40 51 79
Hjerterummet, Østerbro 20, Aalborg
Harald, tlf. 50 38 41 50
Dalhoffsminde, Marstrup Kirkevej 31, Hoptrup Nancy, tlf. 30 73 65 48
Parasollen, Vestergade 16, Vejle
Henrik Mas, tlf. 60 67 63 98

10.00 - 13.00
14.00 - 16.00
10.30 - 15.00
10.00 - 15.00
12.00 - 15.30

Toften, Holbækvej 16, Slagelse
Kultur- og fritidshuset, Nygade 22, Holstebro
Odense
Rytterkasernen 13, Odense
MødeCenter, Buchwaldsgade 48, Odense

Carsten, tlf. 60 72 59 53
Nancy, tlf. 30 73 65 48
SAND, tlf. 89 93 70 60
René, tlf. 30 73 50 30
SAND, tlf. 89 93 70 60
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