SANDSIGER
NR 6 JUNI 2020

Vi blev kaldt de svageste
og bedt om at være de
stærkeste.
Nu er det på tide at vise at
de stærkeste også kan have
brug for hjælp.
Lad os få Danskerne med
på at styrke alle led og
blive stærkere sammen!

I flere måneder har der været forbud
mod at forsamle sig og vi har, i SAND,
holdt vores aktiviteter bag skærmene
og forsøgt at holde sammen, på afstand.
Vi har bl.a. haft ugentlige kaffeklubmøder med gæster fra rundt omkring og
vi har haft åben rådgivning med vores
bisiddere og udviklingskonsulenter.

DET ER TID
TIL ACTION!

NU kommer SAND ud på landevejene
for at vise danskerne virkeligheden for
næsten 7.000 mennesker her i landet.
Under Corona-krisen har vi haft møder
i en åben aktionsgruppe og her er det
bestemt, at der skal ske noget i juni.
Vi besøger minimum fem byer i Danmark, hvor vi vil installere os for at vise

byens politikere og borgere, at HER er
der også hjemløse.
Kontakt dit lokale SANDudvalg hvis du
vil være med til at lave aktioner eller
hvis du bare er nysgerrig på SAND og
det frivillige arbejde i foreningen.

DEN SAND’E
QUIZ!
HVILKEN BOFORM FÅR
FLEST RIGTIGE?
VIND ET BESØG AF JERES LOKALE
SAND UDVALG INKL. GRILLAFTEN
OG MASSER AF HYGGE!
Hvor godt kender du SAND og dine rettigheder som hjemløs?
Svar på quiz’en og deltag i konkurrencen.
Tag et billede af jeres svar og send det til
sofie@sandudvalg.dk eller 22470323
- eller skriv svarene i en mail.
Vi trækker lod blandt de flest rigtige svar
om følgende forrygende præmier:
1. præmie: Vind en grillaften med SAND. I får besøg af det lokale SAND udvalg. Vi medbringer helstegt pattegris eller hvad I gerne vil grille og hygge!
2. præmie: Besøg af det lokale SAND udvalg og en
stor merchandise-pakke fra SAND
3. præmie: Lille merchandise-pakke fra SAND

1. Har Ankestyrelsen
lavet en afgørelse omkring
tilskud til tandbehandling til
kontanthjælpsmodtagere?
Ja r Nej r
2. Kan man klage over at blive
smidt ud af et herberg?
Ja r Nej r
3. Kan man få sin kontanthjælp tilbagebetalt med tilbagevirkende kraft, hvis man er
sanktioneret?
Ja r Nej r
4. Har beboere ret til at blive
inddraget og involveret på et
forsorgshjem?
Ja r Nej r
5. Må man gerne tjene penge ved siden af sin kontanthjælp?
Ja r Nej r

6. Skal man betale for maden
på et forsorgshjem?
Ja r Nej r
7. Koster det penge at deltage i SANDs arrangementer?
Ja r Nej r
8. Hvor mange hjemløse findes i Danmark, jf. 2019 tællingen?
6431 r 5279 r 3267 r
9. Hvor mange hjemløse overnattede på herberg under
hjemløse-tællingen?
6235 r 3287 r 2290 r
10. Var SAND den første organisation den nye socialminister, Astrid Kragh, inviterede
til kaffe?
Ja r Nej r

SVAR SENEST D. 22/6 2020 - HUSK NAVN OG FORSORGSHJEM

BIDRAG

DEAD
LINE

GOD SOMMER!

Linette fra SAND Storstrøm har tegnet nogle af sine oplevelser med hjemløshed i Næstved. Har du
noget du gerne vil byde ind med, modtager vi gerne tegninger, tekst og billeder til redaktionen.
Send dit indspark til sofie@sandudvalg.dk, og så kontakter vi dig.

SANDs sekretariat holder
sommerlukket hele juli. Det
betyder at SANDsiger også er
sendt på sommerferie. Både
sekretariat og nyhedsbrev er
tilbage d. 1/8
Har du noget på hjerte til
august-nummeret er deadline
22/6
Skriv eller ring til Sofie på
22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk

HEY! KOM
OG VÆR
MED!
Har du fået lyst til at snuse lidt
mere til SAND? Så tag med på
TILLIDSMAND eller TEMADAGE!
På tillidsmandskurset lærer du en masse
om arbejdet i SAND. Du lærer at repræsentere både dig selv og andre hjemløse - og
være med til at sætte fokus på hjemløshed
i Danmark gennem arbejdet i en organisation som SAND.
På temadagene møder du hjemløse fra
hele landet. Nogle har aldrig været med til
SAND arrangementer før - andre er gamle

i gårde. Vi har nogle gode dage sammen
hvor vi både bliver klogere og hygger os.
Der plejer at være rift om pladserne!
Fælles for begge ting er at du ikke skal
kunne og vide en masse i forvejen. Du skal
bare være hjemløs eller have været det og
have lyst til at bruge det til støtte andre og
fortælle omverdenen om hvordan det er
at være hjemløs i Danmark. I SAND tror vi
på at dem der har prøvet det selv, er de
SAND’e eksperter!!
Tid og sted for begge arrangementer finder
du i kalenderen bag på dette nummer af
SANDsiger
Det er altid gratis at være med til SANDs
arrangementer. Vi giver mad og overnatning. Transporten kan vi også hjælpe med,
men vi vil rigtig gerne have at din boform
betaler.
Kontakt os på 89 93 70 60 hvis der er noget du er i tvivl om eller vil meldes til!
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I mange år har juni været ensbetydende med Folkemøde på Bornholm.I år er juni, som så mange andre måneder, anderledes men det skal ikke stoppe os i at tage ud
og markere os i landet. I juni vil der være flere aktioner,
rundt i landet og du kan følge med i hvor og hvornår
vi er nær dig. Kalenderen vil blive opdateret på vores
hjemmeside og Facebookside.
Foto: Eva L. Hald og SAND

6. SANDs netværk for unge hedder ......

7. Hvad hedder formanden for SAND (kun

..

efternavn)?
8. Hvilken titel har lederen af et forsorgsh
jem?
9. Hvad sker der i SAND d. 23. - 24. sept
ember?
10. Hvad holder SAND normalt altid den
sidste tirsdag i marts?

X-ORD: VIND EN STANG SMØGER!
Gæt X-orden, find det hemmelige løsnings-ord og send din løsning inden d. 22/6.
Så deltager du i lodtrækningen om en stang smøger!
Send til sofie@sandudvalg.dk eller 22470323 - HUSK NAVN OG ADRESSE/KONTAKTOPLYSNINGER

BRUGERNES BAZAR 2019 Ü

Mindeord
SANDs tidligere formand,
Steen Rosenquist, er død.
Kære Steen
Hvor er det trist at du ikke længere er i blandt os. Det
kommer jo ikke som en kæmpe overraskelse - og dog.
For mere stædigt og insisterende menneske skal man
godt nok lede længe efter. Og du blev ved med at insistere på at være her - men ikke bare være her. Du ville
være MED. Sidste gang vi så dig var - temmelig typisk
- til SAND Hovedstadens generalforsamling. Det krævede en kæmpe kraftanstrengelse at møde op - men
du gjorde det. Og du var der ikke bare. Du blandede
dig, deltog aktivt, perspektiverede debatten - præcis
som du altid har gjort. Du brændte for det politiske og
det organisatoriske - og kunne simpelthen ikke holde
kæft.
Da du i sin tid overtog formandsposten i SAND, var du
med til at ændre noget fundamentalt ved organisationen. Du var en stærk fortaler for at gå i medierne,
råbe op - gøre omverdenen opmærksomme på at der
er hjemløse i det her land - og hvordan det føles at
leve uden fast tag over hovedet. Du var ikke bange for
at bringe din egen historie og dermed dig selv i spil hvad enten det var for at hjælpe andre hjemløse - eller
i en debat med politikere. I det hele taget havde du et
særligt talent for at gøre problemstillinger politiske. Få
dem løftet op i systemerne.

rundt med solbriller og skyklapper på for at illudere
politiker - og ikke mindst ladet dig bære rundt i en ligkiste på Folkemødet for at vise at udsatte dør tidligere
end andre. Samme ligkiste skabte iø lidt furore da den
stod opmagasineret i dit vindfang - og naboerne blev
utrygge og klagede!
Men det var ikke politik det hele. Det var også en virkelig god og loyal ven. Du lyttede, støttede, delte ud
af dine erfaringer. Du trådte altid til - også når man
ringede og spurgte om du kunne tage et større foredrag - der startede om 20 min.
Forleden kom vi til at tale om dig i SANDs Kaffeklub.
”Han har en kæmpe viden”, ”Alle kender ham!”, ”Du
har altid være god til at hjælpe og støtte”. ”Hvis man
fik brug for at snakke, tog du dig altid tid” var bare
nogle af de ting dine venner i SAND husker dig for.
Til sidst får du sgu selv ordet. Det ville du alligevel
have bedt om. Det plejede du: ”jeg vil godt lige have
det sidste ord”, sagde du som regel. Så værsgo Steen.
Det sidste ord er dit. Det har været en fornøjelse at
kende dig og kæmpe sammen med dig.
På hele SANDs vegne
/Sofie

Af Steen Rosenquist,
afgående formand for SAND

Jeg kaster endnu en sten, den sidste, for jeg kan åbenbart ikke kaste så jeg rammer. Derfor har jeg taget
beslutningen; de skal sgu ikke slippe, så nu stiller jeg
op til kommunalvalget i min egen kommune. Jeg må
starte i det små, de små skridts metode må også virke
her, derfor starter jeg lokalt, så må vi se når der kommer folketingsvalg, om jeg så er at finde på listen der. I
hvert fald har jeg erkendt, at der skal arbejdes indefra,
det nytter ikke at blive ved med at bare råbe op, de
hører os ikke, de gider os ikke. Der er ingen stemmer i
udsatte siger de, men lad os vise dem, at de tager fejl,
der er mange udsatte, alt for mange, men stemmer vi
alle, så kan vi skabe forandring. Det er vigtigt, at vores
stemmer høres, at der bliver omstillet i opfattelsen af
hvad sygdom betyder, at man ikke bare kan arbejde
sygdom væk og at det ikke hjælper at gøre os fattigere. Man kan heller ikke bestride et arbejde, hvis man
ingen bolig har eller er midt i et misbrug, forårsager af
svigt, kærlighed, økonomi eller noget andet, der har
slået en ud.
Derfor, tak for denne gang, det har været en fornøjelse
at kaste med verbale steen, men nu er det slut, jeg går
andre veje men vil altid kæmpe for retten til et værdigt
liv og for de udsatte.
Med venlig hilsen
Steen Rosenquist

Men fordi noget er politisk, behøver de ikke være kedeligt. Du var ikke bleg for at tage vilde virkemidler
i brug for at få ørenlyd. Således har du orkestreret
SVIDs (brugerorganisation for værestedsbrugere, red.)
begravelse - komplet med rustvogn og kiste, gået

KALENDER

Et sidste Steen-kast

Steen Rosenquist, her i baggrunden, flankeret af
SANDs nuværende formand, Christina Strauss.
Foto: SAND
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BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES KUN HVIS DE KAN AFHOLDES I TRÅD MED MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER VEDR. CORONA

Juli
1-31/7 SANDs sekretariat holder sommerlukket og SANDsiger holder sommerferie
August
11-12/8 Bootcamp for udvalg på Sjæl./Fyn

10.30

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

SAND, tlf. 89937060

19-20/8 Tillidsmand I

10.30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

10.30

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, tlf. 89937060

10.30

Musholm, Musholmvej 100, Korsør

SAND, tlf. 89937060

September
8-9/9

Tillidsmand II

23-24/9 Temadage 2020

KOLOFON

KONTAKT
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