SANDSIGER
NR 5 MAJ 2019

SANDHEDEN SKAL FREM. Årets temadage blev brugt på at lave lyd, billeder, film og artikler. Alt sammen for at få SANDheden
frem om hvordan det er at være hjemløs i Danmark - og ikke mindst hvordan SAND kan være med til at gøre en forskel. Vi hyldede de største tabere - for vi ved nemlig at de er de sejeste!

Brev til Hr. og Fru Danmark
I dagens Danmark er der rigtig mange hjemløse og udsatte, og mange tænker ikke over hvor hårdt de har det. Derfor
denne historie om en ung piges liv i København, en hverdag fyldt med stoffer og ingen steder at sove. Kun toiletter
og nødherberg.
AF PIA NEDERGAARD, LISELOTTE FLEISCHER & KARINA B. KRISTENSEN PÅ SAND’S TEMADAGE 2019

Kære Hr. Og Fru Danmark - vi vil gerne fortælle om Karina, der kom op fra bunden og
er glad for sit liv i dag.
Jeg var en ung uerfaren pige, der kom ind
fra Jylland med 4-toget og troede livet var
lyserødt over there i København.
Jeg havde mistet mine børn og håbet for
mit liv, jeg var meget grænsesøgende og
selvdestruktiv og følte at jeg ikke havde noget at leve for. En dag mødte jeg så SAND
på en kanalrundfart i København.

Jeg mødte June (leder af Kvindenetværket,
red.), der virkelig var der for mig, og jeg fik
langsomt livslysten tilbage. Hun fik plantet
det frø, at jeg skulle i behandling. Selv følte
jeg ikke at det var nødvendigt. Hvis June
og resten af Kvindenetværket (der består af
tidligere og nuværende hjemløse, red.) ikke
havde holdt fast i mig, tror jeg ikke jeg var
her i dag.
I dag har jeg et godt liv, er stabil og er ved
at opbygge et netværk, ser mine børn, har
et rækkehus og hund.

Jeg er blevet meget bevidst om at arbejde
med mig selv og har frivilligt arbejde som
jeg nyder. Jeg glæder mig til at komme ud og
arbejde i samfundet og give noget tilbage.
Vi fortæller denne historie for at fortælle Hr.
og Fru Danmark, at hvis de ser et menneske
lide og ligge på gaden, så hjælp det menneske. Vis næstekærlighed. Det kunne være
jer selv, der kom ud i det - øjne kan nemt
snyde, og vi ligner hinanden meget.
Tak til dem, der hjalp mig og troede på mig.

SAND’s TEMADAGE 2019 

Det som klistrer os sammen
AF PAW

Vi er vel alle familiens sorte får fra guderne
må vide hvornår. Og hvorfor.
Grundene er som at lave en matematisk ligning på, hvor gud er.
He is here and there and everywhere.
Summa summarum.
Han er ikke til at få hold på.
Sådan er det også med det kit, som holder
sammen på SAND.

Det gælder lige fra barnsben og tilværelsens
kolde sten, til at man slutter fred med sig
selv og sin næste, og ser at man ikke selv er
den store og ophøjede Gud.
At andre kan have ret, bare lidt.
Man bliver optaget af andet end sine egne
små cirkler.
Og her begynder det nye univers, et liv i
SAND. Om at drage omsorg for sin næste,

at nogen kan have det værre end sig selv, at
kunne gøre en forskel.
At se lyset i hjemløsedagene, grønlændergruppen. Selv at komme fra bænk til bolig.
De gode ting, mange tænker og få dem ført
ud i virkeligheden.
Venskaberne og formålet med det hele.
Vi er de mageløse løver og løvinder, de næsten uovervindelige vindere.

Hjemløse
limericks
Jeg er en nedbrudt mand,
der mangler en tand.
Jeg sover på gaden,
når der ikke er plads i laden.
Historien den er SAND!
Udsatte er i magthavernes vold,
der er ikke penge til sold.
Vi drikker, sniffer og ryger,
og bliver sygere´ og sygere´,
til sidst går vi kold.

Temadage
citater

SAND kærlighed
AF MURTAZA

Hvad kan SAND?
Nu skal du høre…Jeg så en dag en pige B,
i Kirkens Korshær, som havde et glimt i øjet
og et stort smil.

byen. Jeg tror at B regnede med at vi skulle
på café, men jeg kendte et sted som havde
gratis kage og kaffe netop den dag - SAND’s
generalforsamling.

Jeg opdagede at hun var glad for kage, så
jeg spurgte hende om vi skulle tage ud og
spise kage og drikke kaffe en dag.

Skæbnen ville at der ikke er ret mange mennesker til generalforsamlingen. De manglede bestyrelsesmedlemmer i SAND Fyn, så B
foreslog at vi gik ind i SAND.

”Jeg føler at jeg står i lære med og hos
alle de andre”
- Tage, SAND Østjylland

Mine penge har altid været små - jeg har
en dyr husleje. Vi aftalte at mødes nede i

Vi blev begge medlemmer af Sand Fyn den
dag. Der gik ikke lang tid, så blev vi kærester.

”Dejligt socialt samvær med nye og gamle kollegaer”
- Pia, Odense

SANDSIGER

”Jeg suger bare viden til mig”
- Karsten, SAND Sydvestjylland

Har DU noget på hjerte?
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.

Vi glæder os til at høre fra JER!
Send os DIT bidrag til SANDsiger nr. 6
juni 2019. Deadline er den 22. maj.

SANDsiger’en SKAL ud!
AF OLE B,. LARSEN, PAKKEMESTER, SAND

Én gang om måneden bliver SANDsigeren
pakket i kuverter på SAND’s kontor.
Bladene lugter stadig af tryksværte, når de
2.000 stk. ankommer. Nogle få bliver på
kontoret, til andre formål.
Det kan tænkes, at de kan bruges til at uddele fra ”bus hjemmet”på Folkemødet på
Bornholm, så hr. og fru Danmark kan læse
om, hvad der sker i SAND. Det er trods alt
familien Danmark, der betaler til SAND’s
bevillinger.
Kaffen er skænket og man går i gang med
at sætte de mange labels på kuverter. Det
gælder om at holde styr på bunkerne, for der
skal forskellige antal SANDsigere i kuverterne, og dermed også en forskellig porto på.

Derefter skal bladene pakkes i diverse kuverter. Nogle skal der kun ét blad i. Andre skal
der 3 stk. SANDsiger i, andre igen skal der 9
og 10 blade i. Og endelig er der forsendelser
med alt fra 15 - 70 SANDsigere til boformer
ude i landet.
Om eftermiddagen - når alt er klaret - bliver
kuverterne pakket i store muleposer og kan
nu komme af sted til Post Nord, så de inden
for ”få” dage kan lande i diverse brevspækker ude det ganske land.
NB! Vil du være sikker på at din SANDsiger finder vej til dig? Så husk at melde
flytning til SAND´s sekretariatet!

Landsretten mente ikke at det var utryghedsskabende at manden sov alene med få
ejendele omkring sig.
Loven er stadigvæk ugennemsigtig for både
professionelle og i særdeleshed gadens folk.
SAND håber, at politiet, med baggrund i
denne dom, besinder sig med at anklage
flere for utryghedsskabende lejre.

Man kan ikke tage et billede af stjernerne
med mobiltelefonen, men det gør ikke mig
noget, om nogen.
For jeg sover under dem i aften.
Og ja, man kan sige at jeg bruger månen
lidt ligesom sengelampen.
Stjerneklare nætter, skaber lange tåger ud
fra de varme stemmer, en klar luft af bidende indåndinger og isblå hænder.
Lytter til den gennemtrængende lyd af fodgængerfeltet, de mange søvnløse timer får
tiden til at virke forlænget.
Bekæmper lufthuller som indtages af morgendis, de næste skridt virker uoverkommelige.
Forstenet på en trappesten i en sammenkrøllet position, ser på indersiden af mine
øjenlåg og prøver at finde ro.

Du fanger os på telefon 89 93 70 60

En sejr for gadens folk
Landsretten har den 23. april frikendt en
hjemløs for at overnatte under åben himmel.

HJEMLØSE DIGTE

Opkaldslisten fortæller mig at mulighederne slipper op, mine omstændigheder
skal ikke tære på andre.
Samvittigheden samtykker, og siger at jeg
har trukket på mine venner længe nok.
Stiller spørgsmål til hvad stiller jeg op, med
alle mine tanker.
Jeg tænker tilbage på både tavse tårer og
tørre fødder, på hvordan jeg betaler en
form for husleje i DSB bøder.
Når jeg ikke sover på varme trapper og i
gløden fra cigaretter, falder jeg i søvn i mit
tøj, selvom der er plads til de ambivalente
tanker, i alle disse søvnløse døgn.
I et af hovedbanens hjemlige hjørner,
roder jeg lommerne fri fra smuldret tobak,
og ved ikke hvad jeg skal gøre, andet end at
undgå endnu en sikkerhedsvagt.
Forbipasserende ansigtsfolder, udtrykker
bekymring for mit ophold på de mønsterbeklædte fliser. Men ingen forholder sig til
den hjemløse overfor, som vugger barnevognen imens han fniser.
Stirrer på vandrende visere, og frygter at jeg
spinder ind i en social deroute, i stedet for
at for at være den selvstændige pige, som
elsker at gå i skole.
Josefine

TILLIDSMANDKURSUS I 2019 

for hjemlØse

SAND Tillidsmand I

2019
>>

Brogården
Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

21. - 22. maj 2019

Den 21. maj

Kl. 10.30 - 11.00

Ankomst og indkvartering

Kl. 11.00 - 12.00

Velkomst. Præsentation af
kursusprogram og deltagere.
Tema I:
SANDs opbygning, opgaver
og formål. V. Ask Svejstrup

Kursusleder: Ask Svejstrup

Kl. 12.00 - 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - 17.00

Tema III: Hvordan er man en ”god frivillig”
støtter og motiverer hinanden og får fat i
ﬂere frivillige? V. Tobias Kjærside

Kl. 18.00

Aftensmad

Kl. 19.30

Quiztime

SAND betaler kursus og
ophold. Vi håber at jeres
boform eller jeres SANDudvalg
betaler transporten.

eller eventuelt på
telefon: 89 93 70 60

Fortsættelse af Tema I.
Tema II: Regler for ophold på en
boform: Udformning af husregler,
diskussion af boformernes opgave.

Kl. 10.30 - 14.00

Tema IV: Hvordan formidler vi vores
budskaber? V. Jeanette Refstrup

Kl. 12.00 - 12.45

Frokost

Kl. 14.00

Evaluering og peptalk

Kl. 14.25

Afrejse

Tilmelding via kalenderen
på www.sandudvalg.dk

>>

Kurset er alkohol- og stoffrit

KALENDER
TID
Maj
9/5 Folkemøde workshop
14/5 UC valg-stormøde
11.30 - 17.00
15/5 Bestyrelsesmøde i SAND
10.30 - 15.00
21-22/5 Tillidsmandskursus I
10.30
Juni
6/6 Bestyrelsesmøde i SAND
10.30 - 15.00
11-16/6 SAND på Folkemøde 2019
18-19/6 Tillidsmandskursus II
10.30
25/6 Lovgivningskursus
10.30 - 16.00
Juli
1-31/7 SANDs sekretariat holder sommerlukket hele juli

Kære alle hjemløse og tidligere hjemløse!
Vil du vide mere om SAND? Vil du lære at
repræsentere dig selv og andre hjemløse?
Vil du dele erfaringer med andre hjemløse
og diskutere hvordan det opleves at være
hjemløs rundt om i Danmark? Så tag med
på TILLIDSMAND.
Alle hjemløse er velkomne - både folk der
er nye i SAND og folk der bare gerne vil
blive klogere på SAND og på de rettigheder
man har som hjemløs.

Den 22. maj
Kl. 09.00 - 10.30

Ta’ på
Tillidsmand

STED

Du skal ikke kunne og vide en masse på
forhånd - du skal bare have lyst til at være
med!
Tilmelding på www.sandudvalg.dk
Det er altid gratis at deltage i SANDs
kurser og arrangementer - inklusiv forplejning og overnatning.
Transporten håber vi din boform eller dit
udvalg vil betale. Ellers ring til SAND på
telefon 89 93 70 60.
INFO / TILMELDING

Tid & sted følger
SAND, Jægergårdsgade 164 C, Aarhus
TamuCenter, Rytterkasernen 13, Odense
Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

René, tlf. 30 73 50 30
Tobias, tlf. 60 54 19 05
SAND, tlf. 89 93 70 60
SAND, tlf. 89 93 70 60

TamuCenter, Rytterkasernen 13, Odense
Allinge på Bornholm
Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart
Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg

SAND, tlf. 89 93 70 60
René, tlf. 30 73 50 30
SAND, tlf. 89 93 70 60
SAND, tlf. 89 93 70 60
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