Foreningen
Den Boligsociale Fond
Årsberetning 2018

Den Boligsociale Fond er blevet en
forening med mange medarbejdere, mange frivillige og en bred
vifte af aktiviteter. Det giver nye
opgaver med personalepleje, faglig
udvikling og kommunikation.
I 2018 har det været muligt for os
at ændre i arbejdsopgaverne, så vi
nu har en særlig frivilligkoordinator.
Det har betydet en styrkelse af
indsatsen for at skaffe frivillige til
projekterne, og det har betydet, at
vi er blevet mere synlige på de
sociale medier.

Foreningen Den Boligsociale Fond arbejder for at forbedre forholdene for
mennesker, der befinder sig uden for samfundets hovedstrøg.
Vi beskæftiger os både med sociale indsatser over for de mest udsatte og sårbare grupper i
samfundet og med boligsociale aktiviteter til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en
almindeligbolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre
alvorlige personlige problemer.
Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem eller indgå i vore lokale aktiviteter som
frivillige.
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udvikling og kommunikation. Det har været muligt for
os at ændre i arbejdsopgaverne, så vi nu har en
medarbejder, der arbejder som frivilligkoordinator.
Det har betydet en styrkelse af indsatsen for at skaffe
frivillige til projekterne, samt at projekterne Reservebedste og Bedste Ven er blevet revitaliseret. Endelig
har det betydet, at vi er blevet mere synlige på de
sociale medier.
Vore medarbejdere og frivillige er dedikerede til
arbejdet, de har stort engagement og stor faglig
ekspertise. Alle projekter bliver fulgt til dørs, og det
har været en fornøjelse at følge de faglige resultater.
Det skal både medarbejdere og frivillige have tak for.
Ny partnerskabsaftale
Også samarbejdet med vore kommunale samarbejdspartnere har været fortrinligt. Vi har i beretningsåret
for første gang indgået en partnerskabsaftale. Det er
med Lolland Kommune og Frivilligcenter Lolland. I
partnerskabet har vi lavet et Rådgivnings- og Aktivitetscenter i Lolland Kommune. Centret henvender sig
til yngre medborgere med hukommelsesvanskeligheder.
Det har været spændende at deltage i denne nye
form for samarbejde, og vi har lyst til at lave flere af
den slag partnerskaber.

Et godt år med
mange dedikerede
medarbejdere og
frivillige
For Den Boligsociale Fond har 2018 været et travlt år.
Vi skulle stabilisere de projekter der var startet, og vi
har se slutningen på andre. Og endelig fik vi startet
enkelte nye tiltag.
Men mest af alt har året været brugt til at stabilisere
foreningen. Vi er blevet en forening med mange
medarbejdere og mange frivillige. Det giver nye
opgaver med hensyn til medarbejderpleje, faglig

Det største udviklingsområde for foreningen er den
digitale rådgivning, hvor vi med ny viden og ny teknik
er i stand til både at yde rådgivning, lave chat og
blogs. Der er ingen tvivl om, at digitalisering af rådgivningsarbejdet vil fylde endnu mere i fremtiden. Og
derfor er vi glade for, at vi er så langt fremme, og at
vi hele tiden kan forny og udvikle denne arbejdsform.
Som noget nyt har Foreningen i år stået for et
sommerferiearrangement for familier, der har svært
ved selv at kunne finansiere en ferie. Også dette blev
en succes, så vi søger om støtte til et lignende
arrangement i 2019.
Vore nyhedsbreve bliver sendt ud til en bred gruppe
af personer – både medarbejdere, frivillige og
samarbejdspartnere. Det er vores indtryk, at man
tager imod nyhedsbrevet med interesse.
Så tak for et godt år 2018.
Mogens Hansen, formand
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UngTilUng
med ny
frivilligkultur
chat i gang
2018 har været et spændende og udviklende år for
UngTilUng.com, som både har budt på nyt
personale, nye frivillige og ikke mindst nyt design på
hjemmesiden.
Ny koordinator og faglig leder
I oktober blev Rikke Klitgaard ansat som UngTilUng
koordinator. Rikke har en kandidat i sundhedsfremme og psykologi fra RUC, og hendes primære
funktion i UngTilUng er rekruttering og kompetenceudvikling af de frivillige. Rikke har med sit store
engagement og faglighed været med til at styrke
frivilligheden i UngTilUng ved at tænke i nye baner
for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af de frivillige.

frivillige – det var vi forberedt på. Men vi vidste også,
at det var en nødvendighed at blive mere konkrete
på, hvilke forventninger vi havde til de frivillige og
også, at de frivillige blev mere konkrete på, hvad de
forventer af os. Denne proces har budt på et større
samarbejde mellem teamet i UngTilUng og vores
frivillige, idet vi har indgået flere åbne dialoger med
de frivillige om, hvad det vil sige at være frivillig hos
os. Vores frivillige er både kommet med ris og ros, og
sammen har vi fået udarbejdet nogle retningslinjer,
som kan styrke frivilligheden i UngTilUng. Der er
f.eks. sat krav til, at alle frivillige deltager i kompetenceforløb, at de skal deltage i frivilligmøder og
supervision, og at de holder sig orienteret og bruger
hinanden i deres respektive facebook-grupper. Hvad
de nye retningslinjer rent praktisk har givet af resultater, vil vi komme nærmere ind på i det følgende.
Kompetenceudvikling digitalt
– kan det lade sig gøre?
Vi har længe spekuleret over, hvordan vi fik knækket
koden på den digitale kompetenceudvikling af vores
frivillige – for hvordan sikrer vi os, at de frivillige får
en læring, når det skal være digitalt? Kan vi være
sikre på, at de gennem digital undervisning bliver
klædt ordentligt på til deres frivilligopgaver? Kan det
overhovedet lade sig gøre?

I oktober tiltrådte Neel Murmann stillingen som faglig
leder på kontoret i København. Neel har siddet som
rådgivningskoordinator på Mindchange-projektet,
hvilket til stadighed vil være hendes fokus, udover at
varetage funktionen som faglig leder i UngTilUng.

Svaret er JA! Hvis vi altså skal stole på flere undersøgelser, der viser, at der er mange fordele ved elæring. Den forståelse har vi taget til os i UngTilUng
og startede i 2018 med at udvikle et kompetenceforløb, bestående er flere kompetencevideoer der
omhandler konkrete emner, der skal styrke de
frivilliges kompetencer inden for deres opgaver. Det
har været og er stadig et krav, at de frivillige skal se
disse videoer, og også lave en hjemmeopgave relateret hertil, samt deltage i frivilligmøder, hvor indholdet fra videoerne vil blive diskuteret, reflekteret over
og give anledning til øvelser i grupper. Vi har ved
hvert forløb fået feedback fra de frivillige, og indtil
videre har denne feedback været meget positiv. De
frivillige oplever, at kombinationen af videoer,
hjemmeøvelser og fælles diskussioner, refleksioner
og gruppeøvelser styrker deres kompetencer i deres
frivillige virke.

Ny frivilligkultur i UngTilUng

Digitale fællesskaber for de frivillige

Med en ny UngTilUng-koordinator, nye retningslinjer
og nye krav til at være frivillig i UngTilUng kan det
ikke undgås, at der opstår en udskiftning af vores

Det har længe været et formål og stort ønske, at de
frivillige skulle skabe deres eget fællesskab på de
digitale medier, herunder FB-grupperne. Vi har

Rikke Klitgaard
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studerende havde i forbindelse med projektet lavet
brugerundersøgelse af både kvalitativ og kvantitativ
karakter med unge, der vurderede vores eksisterende
hjemmeside.

gennem feedback fra de frivillige erfaret, at trods det,
at der har været et ønske om dette både fra vores og
de frivilliges side, så har det været svært at skabe det
digitale frivillige fællesskab. Vi har derfor i 2018 haft
et større fokus på at få ansat frivilligkoordinatorer for
hver gruppe frivillige, som udover mere drift lignende
arbejdsopgaver, også har ansvaret for at skabe et
fællesskab for de frivillige. Dette har indtil videre
resulteret i en større aktivitet i FB-grupperne, hvor de
frivillige i højere grad bruger hinanden til sparring og
motivation.
Ny hjemmeside
I oktober 2018 skiftede UngTilUngs hjemmeside
udseende til et mere enkelt og mere brugervenligt
udtryk. Efterfølgende var vi så heldige at blive
udtaget til et afsluttende projekt for studerende fra
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De

I december 2018 fremlagde seks grupper i
samarbejde med den anerkendte designvirksomhed,
Charlie Tango, deres forslag til et nyt design – forslag
der tog udgangspunkt i deres undersøgelser. Ud af de
seks grupper udvalgte vi én gruppe, som vi i 2019 har
samarbejdet med, og som nu har designet en ny
hjemmeside, der bliver lanceret i april måned. Det
nye design har til formål at gøre UngTilUngs brand
mere troværdigt for de unge, samt tiltrække flere
unge mænd.
2019…
….. bliver et travlt og spændende år for UngTilUng. I
2019 har vi allerede haft flere besøgende, end vi
havde i hele 2018. Det samme gælder for både vores
chat og rådgivningen, hvor unge strømmer ind for at
blive lyttet til, anerkendt for deres tanker og følelser
og få konkrete råd til, hvordan de får det bedre med
det der fylder i deres liv. Vi forventer, at både besøgstal og brugen af vores tilbud fortsat stiger i 2019.
Ydermere har vi været så heldige at få midler fra
Sundhedsstyrelsen til et nyt projekt, der har til formål
at uddanne frivillige trivselskoordinatorer, hvilket
også vil være et fokus i 2019.
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bookingprocessen til et forløb var for omfattende, 4)
at et forløb med en rådgiver var for bindende og 5) at
det ikke var tydeligt nok, hvem de frivillige var,
hvilket skabte utryghed.

MINDCHANGE

Rådgivning for
unge
Mindchange-projektet, som har til formål at tilbyde
unge, og særligt mænd, rådgivning, er lagt ind som
endnu et tilbud på UngTilUngs hjemmeside og er
derfor en del af den digitale trivselsplatform.
Det har taget tid at finde formen, indholdet og de
unge – og endda længere tid end, vi havde regnet
med. Vi havde i 2018 meget lidt succes med at få
rekrutteret unge til tilbuddet, hvorfor vi fik studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til
at undersøge, årsagen samt komme med forslag til,
hvad vi rent designmæssigt og teknisk kunne gøre for
at rekruttere flere unge.
Efter en brugerundersøgelse, kom de studerende
med et bud på, hvorfor vi havde haft så svært ved at
få unge til at bruge vores tilbud. Deres vurdering var
1) at vores design på hjemmeside fremstod for
klinisk, og de dermed ikke følte sig trygge ved at
bruge tilbuddet, 2) at ordet ”rådgivning” ikke
fremstod trygt for de unge at anvende, 3) at

Som et resultat af de studerendes feedback blev der
så lavet nyt design og et nyt og mere brugervenligt
bookingsystem. Derudover har vi ændret ”rådgivere”
til ”mentorer” og defineret en mentor som en
person, der kan rådgive, sparre, vejlede og give den
unge feedback på de udfordringer der fylder i deres
liv. Der arbejdes fortsat på at gøre det mere tydeligt
for de unge, hvem de frivillige mentorer er – dette
ved at lave digitale ”frivilligkort” der viser et billede,
alder og en kort beskrivelse af de frivillige. Disse
bliver implementeret på den nye hjemmeside.
Derudover måtte vi også erkende, at det er svært at
få unge til at forpligte sig til et forløb, og derfor har vi
oprettet ”den åbne mentorsamtale”, som er åben
hver dag, hvor de unge uforpligtende og anonymt
kan skrive med en mentor.
Det har også vist sig at være en glimrende
rekrutteringsplatform til mentor-forløbende, hvor de
unge har mulighed for at få en fast mentor.
Ændringerne har indtil videre vist sig at have en
positiv effekt – vi har på to måneder hjulpet 17 unge
– et tal vi naturligvis forventer stiger hver måned i
2019.
Udover ovenstående ændringer har vi også haft et
endnu større fokus på markedsføring, hvilket også
har været med til at give de fine resultater.
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historie, biologi, naturvidenskab, kunst m.m. får de
mulighed for at blive indført i emnerne på en sjovere
måde end i skolen, og de møder andre børn med
tilsvarende udfordringer. Mange har begyndende
socialangst, som kan imødegås ved at de rystes
sammen og får nye venner.
Frivilligkorps

CTU

Partnerskab i
vækst
CTU – Center for trivsel og udvikling – er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond og Lolland og
Guldborgsund kommuner. CTU tilbyder individuelle
samtaleforløb, gruppeforløb, netværksdannelse,
familiesamtaler, åbne tilbud, digital chatrådgivning,
deltagelse i Frivilligkorpset, arrangementer ferie/
fridage i ”Viden for Sjov”, ungecafe, nada-behandling
m.m. for børn og unge i alderen 10-25 år, som
kommer fra hjem med rusmiddelproblematikker.
Samtaleforløb foregår på diverse skoler, uddannelsessteder, i vores lokaler i Nakskov og i lokaler vi
låner i Nykøbing og Maribo. Alle kan henvise/henvende sig. Vi behøver blot fornavn, by og et telefonnummer. Aftaler om tid og sted aftales derefter over
SMS. I den første samtale afgøres, om vedkommende
passer med målgruppekriterierne, og om personen
har lyst til at deltage.
Antal og hyppighed af samtaler vurderes løbende i
forhold til behov.

Vi møder børn, som har meget skolefravær og ikke
bryder sig om skolefag. Vi har derfor fået bevilliget
penge til at lave aktiviteter for børn i ferier/fridage.
Ved at blive introduceret for emner indenfor natur,

Vi har holdt oplæg for 7. 8. og 9. klasser på et par
forskellige skoler. Til 9. klasse kom en ung, tidligere
CTU’er og fortalte meget ærligt om en opvækst med
alkohol i familien, om tabuisering og om at kunne få
hjælp. Efterfølgende har vi oprettet et frivilligkorps
med seks tidligere deltagere, som står klar til at tage
ud på skoler eller tage med på Viden for Sjov-aktiviteter samt at mødes omkring diverse workshops
(skriveværksted, film- og fotoformidling, webinarer
o.a.).

Kraftværk som valgfag
Vi har i skoleåret 2018/2019 kørt valgfaget Kraftværk
på en skole i Rødby. Kraftværk er en del af CTU og har
fungeret som et alternativ til behandlingssamtalerne,
idet det har været en mere fri deltagelse, som ikke
nødvendigvis er fokuseret på problemområder. Det
har ligeledes fungeret som en indgang til vores
behandlingstilbud. Kraftværk startede som et hold i
undervisningstiden for nogle af børnene på mellemtrinet, men har nu for andet år i træk været en del af
valgfag for udskolingen. I år har vi haft 13 deltagere
på holdet.
Lean On Me
I april 2019 startede vi en lokal online chat på
Lolland/Falster. Chatten hedder Lean On Me, og den
henvender sig til de unge på Lolland og Falster, der
har brug for nogen at tale med. Det er naturligvis
endnu en vej for de unge, der kommer fra hjem, hvor
der er eller har været en misbrugsproblematik, til at
kunne tage hul på problematikken med én som tager
dem alvorligt, samtidig med at de kan være anonyme. Her vil de ligeledes kunne få vejledning om,
hvilken hjælp de kan få igennem CTU. Men chatten er
til alle unge, som har brug for nogen at tale med, og
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de vil blive mødt af nogle omsorgsfulde, nærværende
frivillige med gode skriftlige lytte-egenskaber.
Adgang til chatten sker via www.ungtilung.com/lf. Til
at starte med er chatten åben hver tirsdag fra 19-21.
Børnegrupper og erfaringer med forskellige
aldersgrupperinger
Vi brugte en del tid og kræfter til at få Lotusforløb
(Gruppebehandling) i
gang, men det lykkedes
ikke at skaffe nok
deltagere på et sted.
Familie & Alkohol og
CTU valgte derfor at
samle vores børn i
alderen 10-14 år i
Nykøbing til et gruppeforløb hen over efterår
og vinter.
Generelt har vi svært
ved at samle deltagere
til gruppeforløb, og
generelt har vi langt
størst søgning blandt
den ældste halvdel af
vores målgruppe. Vi
har erfaret, at børnene
ofte ikke har fået
italesat sammenhænge
mellem f.eks. at far
bliver aggressiv, når
han er fuld og er sød,
når han er ædru. Børnene henfører hovedsageligt forældres
vrede, sorg og mistrivsel til at det er børnene, der ikke er gode,
søde eller sjove nok.
Eller børnene ved hvad der foregår, men har en frygt
for at blive fjernet fra forældrene og fortæller derfor,
at det hele er fantastisk godt i hjemmet. Nogle børn
frygter for egen situation: at komme ud i en fremmed
familie, hvor man ikke hører til, eller komme på
institution og at forældrene ikke mere vil tale med
dem. Andre frygter for forældrenes situation; at
forældrene kommer i fængsel, eller at forældrene
ikke kan klare sig, hvis børnene ikke er der til at passe
på dem.

Når de kommer op omkring 15-16. års alderen og
fremefter, ser vi en øget erkendelse af både egne
udfordringer og af forældrenes problematikker. De
kan begynde at se mere objektivt på forældrene og
udfordre en rusmiddelafhængig forælder til at skulle
stoppe med sin afhængighed. De unge på omkring 20
år og opefter begynder ofte også at tænke over,
hvilket liv de vil give deres egne børn, og hvordan de
selv gerne vil leve.
Vi oplever således
generelt, at de unge
er mest modtagelige
og parate til ændringer = øget mestring
og trivsel.
I det seneste år har
vi fået flere børn
henvist, hvor der var
kommet underretninger til de sociale
myndigheder. Her
har erfaringen været,
at de generelt set har
haft behov for konkrete løsningsmuligheder, for en voksen
de har kunnet dele
nogle af de tunge
hemmeligheder med
samt for at vide, at
de har en ”livline”,
hvis verden vælter.
Når børnenes
resultater i en
rapport fra Rambøll
er bedre end de
unges, hænger det
øjensynligt sammen
med at vi har langt
flere unge end børn
repræsenteret, og at kæreste-sorg, økonomiske
problemer og alt muligt andet udefrakommende, kan
give en del udsving i deres svar på trivselsskemaer
m.m.
Vi håber Frivilligkorpset kan motivere til at aftabuisere dét at vokse op med en rusmiddelafhængig
forælder, så det bliver nemmere for børnene at tale
åbent om det med hinanden og på sigt nemmere for
dem at bede om hjælp ved behov.
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Digitale Peer-to-peer
fællesskaber

CTU - resultater
I 2019 har vi fået en lokal
rapport fra Rambøll, som viser
følgende:
Trivsel:
Rapporten påviser rigtig gode
resultater af børn og unges
forløb med stor positiv trivselsudvikling. Ved opstart af forløb
har deltagerne samlet set lav
trivsel med risiko for depression
og stress. Ved afslutning af
forløb ligger de 11-16 årige
gennemsnitligt over danske
normtal for trivsel, mens den
ældre gruppe nærmer sig.
Samlet set opnår 93% en positiv
trivselsudvikling over et forløb.
Alle 11-16 årige oplever en
positiv udvikling, mens andelen
for de 17-25 årige er 91%.

Den Boligsociale Fond har i perioden 1916-19 gennemført et
projekt om udvikling af et peer-to-peer fællesskab på
UngTilUng.com
Formålet var at oprette onlinefællesskaber, hvor unge med
egen erfaring yder støtte til unge, som har sociale og psykiske
udfordringer.
Det er sket ved at skabe mulighed for at unge, som selv har
overvundet sociale og psykiske udfordringer, kan anvende og
gøre deres erfaringer meningsfulde ved at hjælpe andre i
samme situation.

Livsmestring:
Den gennemsnitlige livsmestring
blandt de 11-16 årige stiger over
et indsatsforløb. Ved afslutning
har aldersgruppen gennemsnitligt set et livsmestringsniveau,
som ligger højere end normen
for både piger og drenge.
Den gennemsnitlige livsmestring
blandt de 17-25. årige stiger
markant over et indsatsforløb.
Den positive udvikling er drevet
både af større trivsel, færre
problemer/symptomer og øget
mestring.

Sideløbende videreudvikles UngTilUng.com som et onlinetilbud, som er tilgængeligt for de unge, når de har behov for
hjælp.
Resultatet af projektet er, at UngTilUng.com også indeholder
peer-to-peer rådgivning gennem chatrådgiving og blog. Der er
organiseret et onlinefællesskab for peers på platformen. Der
er gennemført to kompetenceudviklingsforløb for peers, som
efterfølgende er anvendt til som uddannelsestilbud til frivillige
på UngTilUng.
Der er gennemført et forløb sammen med CUS Hillerød for et
antal unge psykisk sårbare tilknyttet CUS, som har anvendt
UngTIlUng.com som redskab i arbejdet.
Socialstyrelsen har udgivet et inspirationshæfte om peer-topeer arbejdet, Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt
udsatte. Hæftet er udgivet på baggrund af vidensindsamling
og evaluering af 10 frivillige organisationers og kommuners
peer-to-peer-fællesskaber, herunder Den Boligsociale Fonds
projekt. Kan hentes på www.vive.dk .
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Et godt projekt har
nået sin afslutning
Udgangen af 2018 blev tidspunktet, hvor projektperioden for Grib Chancen udløb, og vi måtte derfor
afslutte store dele af vores aktiviteter. Det betød
tilbuddet til unge mellem 15 og 30 år, der var i
aktuel anbringelse eller tidligere havde været
anbragt uden for hjemmet, ophørte.
Heldigvis var vi i den situation, at en del unge lige før
årets udgang meldte sig som frivillige, samtidig med
at en medarbejder blev ansat, således at vores cafétilbud om onsdagen kunne fortsætte. Det betyder, at
de unge både inden for den omtalte målgruppe, men
også de unge der kommer i CTU, fortsat har et
ugentligt tilbud om café og Nada, samt fællesspisning
en gang om måneden. Vigtigst af alt har de mulighed
for forsat at mødes, ligesom nye kommer til, sådan at
de kan skabe nye netværk, nye relationer og måske
nye venskaber. Det, vi desværre har måttet afslutte
for denne målgruppe, er individuelle samtaler og
gruppeforløb, hvilket der ellers er et stort behov for.
Grib Chancen var oprindeligt ment til både at skulle
være på Lolland og Falster, men de sidste par år har
det været nemmere at cementere på Lolland, også
fordi vi her har vores faste base. Således har vi fra
oktober 2016 til projektets afslutning alene på
Lolland haft 64 unge tilknyttet.
Alle unge, der har været en del af Grib Chancen, skal
have en stor tak fordi vi måtte kigge indenfor i deres
liv.

Sådan siger de unge om Grib Chancen
Her bliver jeg ikke dømt. - Jeg føler mig forstået. - Jeg lærer at se anderledes på
ting. - Jeg hygger mig i Nada-gruppen. - Jeg kan være mig selv uden at have en
facade oppe. - Jeg har lært de andre at kende, jeg skriver med dem og hilser på
dem på gaden. - Jeg kan sænke mine skuldre. - Jeg har lært at styre mit
temperament. - Jeg er blevet bevidst om mine følelser. - Jeg kan godt lide at
komme her, fordi det viser mig at jeg ikke er alene.
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frivilligcentrene begge steder kl. 16-18.Ved det første
arrangement var 13 deltagere mødt frem til en glad
eftermiddag med kaffe, kage og sang og musik.

Styrk din hjerne
Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk,
der er begyndt at få hukommelsesudfordringer.
Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland
kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde
borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i
udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre
for at forebygge demens og styrke hjernen.
Den anonyme telefonrådgivning kan benyttes mandag og torsdag kl 15-17. Ring på tlf 71 99 71 12 og få
en snak med en frivillig om dagligdags problemer,
hvis du er begyndt at få hukommelsesudfordringer.
Målgruppen er folk under 67 år samt ny-diagnosticerede med demens og deres pårørende.
Cafe Liv & Glæde i Nakskov er åben den anden tirsdag
i måneden, og Cafe Liv & Glæde i Maribo er åben den
tredje tirsdag i måneden. Begge arrangementer foregår på frivilligcentrene i Lolland kommune. Tilbuddet
er til folk over 60, der har hukommelsesudfordringer,
samt deres pårørende. I cafeen oplever man socialt
samvær, foredrag, film, udflugter mv. Der er plads til
8-12 deltagere hver gang.
Sidste nyt er Styrk din hjerne-klub, som slog dørene
op den 4. februar. Dette tilbud retter sig mod alle,
der gerne vil holde hjernen frisk. Det tilbyder vi forskellige input til, f.eks. er der program med Vestlollands Visevenner, digte, sange, brætspilscafé, historier, bongotrommer og meget andet – alt sammen
aktiviteter, som kan være med til at modvirke symptomer på hukommelsesudfordringer. Der er klub den
første mandag i måneden i Maribo og den tredje
mandag i måneden i Nakskov. Klubben holder til på

Tirsdag 29. januar 2019 havde vi fornøjelsen af et
arrangement med hjerneforsker Peter Lund Madsen i
Nakskov teatersal med overskriften Hjernen og
demens. Her deltog omkring 350 mennesker til et
både lærerigt og bestemt ikke kedeligt foredrag. Vi,
medarbejdere i projektet, havde pakket 450 goodiebags med diverse foldere/materialer om, hvad
projektet har at byde på, dels fra Den Boligsociale
Fond og dels fra kommunens tilbud. Vi havde også
lavet en lille pixibog med ”5 gode råd for at styrke din
hjerne og minimere risikoen for demens” – den kom
også i goodiebacken. Et rigtig godt arrangement.
Som det næste tilbud er vi i gang med at lave en
pårørendegruppe i Styrk din hjerne. Målgruppen er
pårørende til folk under 67 år, der har udfordringer
med demens inde på livet. Gruppen forventes at
starte primo marts.
Som det allersidste i projekt ”Styrk din hjerne” kan
nævnes, at vi er ved at forberede en ”Styrk din
hjerne”-karavane, der skal ud i kommunens områder/
distrikter med oplysning til borgerne om, hvad man
selv kan gøre for at styrke sin hjerne.
Frivilligcentret har en lille campingvogn, der skal
dekoreres og køres ud på syv forskellige centrale
indkøbssteder, hvor borgerne så har mulighed for at
komme forbi og få en snak om demens. Vi vil være
bemandet med en medarbejder, en demenskonsulent og et par frivillige. Karavanen triller ud i maj og
juni måned. Det skal nok blive rigtig spændende og
givtigt … og måske vi får flere frivillige.
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Det er primært unge med aktuel eller tidligere
tilknytning til enten Grib Chancen eller CTU, der

UNGECAFÉEN

Fra bruger til
frivillig
I 2018 fortsatte ungecaféen som et ugentligt tilbud.
Hver onsdag er der åbent fra 15-18 i rolige og varme
omgivelser, der giver deltagerne tryghed. Caféen
lægger ud med mulighed for Nada-behandling og
fortsætter med hygge og snak. Den sidste onsdag i
måneden har vi fællesspisning, hvor vi hjælpes ad
med at lave maden.

danner rammerne om et fællesskab med varme og
plads til alle. Målet om at gøre brugere af caféen til
frivillige har vi nået, og caféen bliver nu styret af fire
frivillige, hvoraf de tre er tidligere brugere.
Caféen fortsætter i 2019 på samme vilkår som i 2018.

Der er brug for frivillige voksenvenner

En frivillig bedste ven er for et barn, som har brug for en ekstra voksen relation i deres
hverdag, og som kan være med til at give familien et pusterum i hverdagen.
Bedste ven er for familier på Lolland-Falster, hvis børn har brug for en ekstra voksen relation i hverdagen. Der
kan være mange årsager til ønsket om en Bedste ven, det kan være alt fra skilsmisse eller sygdom til spinkle
netværk.
De frivillige er ligeledes meget forskellige og har forskelligt at byde ind med. Derfor bliver barnet og den
frivillige matchet – der bliver set på interesser, område man bor i, alder, personlighed osv. At de frivillige er
forskellige, gør også at der altid er en frivillig og et barn som passer sammen.
Som Bedste Ven handler det om at være barnets ven, og derfor foregår samværet i den frivilliges eget hjem.
Et barn og en Bedste Ven mødes typisk et par gange om måneden – et par timer hver gang. Det er dog en
individuel aftale, som familien laver med den frivillige Bedste ven.
Målet er, at børnene får en ekstra voksen i sit liv, og at familierne føler et pusterum i hverdagen.
Nu er endnu et år gået, hvor projektet har været oppe at køre, og der kommer løbende henvendelser fra
familier, som har brug for tilbuddet til deres børn. Vi finder primært de frivillige gennem de sociale medier og
det lokale netværk. Det tager ca. tre måneder at finde en frivillig Bedste Ven til et barn.
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Sommer, sol
og
familieferie

I 2018 har Den Boligsociale Fond holdt ferie for familier, der
ikke har råd til eller mulighed for at tage på ferie med deres
børn. Det var med kort varsel, vi fik muligheden for at lave
familieferie, så derfor blev der arbejdet meget intenst for
at få planlagt turen. Vi valgte at tage af sted i fire dage, fra
mandag til torsdag i juli måned.
Vi endte med 15 familier fra hhv. Lolland, Falster og
Helsingør. Vi måtte desværre sige nej til yderligere 10
familier, hvilket meget tydeligt viser hvor stort et
behov der er for sådanne tilbud.
Vi valgte at ferien skulle gå til Axelhus på Fyn, som
havde et stort grønt udeareal, og som lå dejlig tæt på
stranden. Vi var glade for at se, hvor godt familierne
snakkede sammen og have et tydeligt ønske om at få
en god oplevelse, også rent socialt med hinanden.
I løbet af ugen var der sang, spil og ture til stranden.
Desuden havde vi en heldagstur til Legoland. Alle
hyggede sig, og der var et rigtig godt fællesskab på
tværs af familierne.
Vi havde også en helt og aldeles uvurderlig hjælp af
frivillige, som var taget med på turen for at bidrage til
at familierne skulle få en dejlig ferie. Vi havde bl.a. en
frivillig i køkkenet, som stod for al madlavning, som
blev organiseret sammen med familierne.
Efter ferien har familierne hen over efteråret og
foråret mødtes til netværksdage. Her har familierne
selv været med til at komme med ideer til aktiviteter,
så vi har bl.a. holdt halloween hygge og juleklip i
december. Lidt efter lidt har familierne selv stået for
planlægning og udførelse af aktiviteter. I januar var
det f.eks. tre af familierne, som havde planlagt
pizzaværkssted.
For at holde kontakt med hinanden og aftale
aktiviteter oprettede familierne på eget initiativ en
Facebook-gruppe. Udover at planlægge aktiviteter
bliver gruppen også brugt til at støtte hinanden, hvis
der er noget som har det lidt svært.
Vi har en sidste netværksdag tilbage, som skal bruges
på en heldagstur til Lalandia.
Flere af de voksne i familierne har meldt sig som
frivillige til at deltage på dette års familieferien. Så nu
venter vi spændt på svar på puljeansøgningen.
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Stabilitet på
Heesvej
Heesvej 38 i Nakskov har i
2018 været fuldt udlejet og
med de samme beboere i
hele perioden.
Det har givet en stabilitet, der har skabt et godt
boligmiljø – på de præmisser, der nu engang er
beboernes. For selvfølgelig har der være konflikter,
men ikke flere eller større end, at beboerne og den
boligsociale vicevært Brian Nielsen har kunnet
håndtere dem.
Den største udfordring for Heesvej i 2018 var, at
køkkenet var slidt helt ned. Gulvet var begyndt at
rådne, så man skulle bogstavelig talt bygge et køkken

op fra grunden. Det er blevet gjort med hjælp fra
beboerne, der på skift har bistået viveværten.
På trods af den anstrengte økonomi, der er på
Heesvej, kunne bestyrelsen ikke gøre andet end at
sætte renoveringen i gang og så begynde at søge
økonomisk støtte. Istandsættelsen koster ca. 20.000
kr. Vi håber at modtage den nødvendige økonomiske
støtte i 2019.

For 10 år siden startede FRISK i Kløvervænget i
Nakskov. FRISK er et projekt for ældre, der føler sig
ensomme, og som gerne vil deltage i sociale og
kulturelle arrangementer.
Projektet startede med støtte fra Socialministeriet og
blev efter projektperiodens udløb forankret så det
alene blev drevet af brugerne. Og det er blevet gjort
så godt, at det nu 10 år efter stadig eksisterer og
lever i bedste velgående.

FRISK

Kæmper for
overlevelse

Det samme er tilfældet med FRISK Indre By i
Nakskov, der er lidt yngre, nemlig kun 8 år.
Fælles for begge aktiviteter er, at de skaber sociale
relationer, er med til at bryde ensomheden og giver
gode oplevelser. Projektet er i slutningen af 2018
blevet udfordret af, at Lolland Kommune har ændret
praksis med bevillig af støttemidler. Det har betydet,
at FRISK modtager et væsentligt mindre beløb end
tidligere.
Den Boligsociale Fond er aktiv i arbejdet på at få
ændret kommunens nye politik, så aktiviteterne til
næste år får en mere anstændig kommunal
behandling.
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udvikle deres modersmål. Ca. 40-50 børn modtager
hver lørdag undervisning fra frivillige undervisere der
er læreruddannet i henholdsvis Syrien og Irak.
Rådgivnings- og vejledningsdelen fylder mere og
mere i cafeens arbejde. Mange af flygtningene har
behov for hjælp til ansøgning om familiesammenføring, budgetlægning, løsning af problemer med
afregning fra private udlejere osv.
Vi har vundet to sager i huslejenævnet, og vi har
måttet anke to afgørelser truffet af det sociale
system, hvor vi også har fået medhold. For første
gang har vi nu en sag i Udlændingenævnet, hvor vi
venter spændt på udfaldet. Det kan virkelig mærkes
at kommunen har reduceret servicen overfor
flygtningene, og det sammen med den usikkerhed
den nye lov om midlertidigt ophold har skabt, har
virkelig krævet mange timer til rådgivning og
vejledning.

Rådgivning og
undervisning i
Trekronercafeen
Trekronercafeen yder lektiehjælp, rådgivning og
vejledning til voksne flygtninge og afholder sociale
arrangementer.
Julearrangementet er et af årets højdepunkter, hvor
både børn og voksne deltager. Der var i år omkring 80
børn og voksne til dette arrangement.
I år har der også været en bagedag, idet mange af
cafeens brugere ønskede at vide, hvordan de kager
laves, som tilbydes i cafeen.
Som noget nyt er cafeen begyndt at arrangere
arabisk undervisning for børn, så de kan lære eller

Der er knyttet 6 frivillige til cafeen, og der kommer
mellem 20 og 30 besøgende i cafeen hver uge.
Trekronercafeen er åben hver onsdag fra kl. 14.30 –
16.30.
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Walk and talk (når vejret tillader det) efter oplæg
f.eks. kend din by.

Motion og
glæde i
Slagelse

Sjov motion – kom og vær med
Mandage klokken 16-18 i aktivitetscenter Midgård,
Skolegade 8 i Slagelse

I Slagelse har Den Boligsociale Fond ikke egne
lokaler, så deltagerne mødes enten hos hinanden, i
Frivillighedscentrets lokaler eller på aktivitetscenter
Midgård.
Den Boligsociale Fond oprettede i 2017 en lokalafdeling i Slagelse med Britta Clemmensen fra bestyrelsen
som primus motor. Formålet er at samle beboere i
Slagelse omkring fysiske og kreative aktiviteter og
samtidig have det hyggeligt sammen.
Kreativ café i Slagelse
Mandage klokken 10-12
Alle kan noget særligt. Vi mødes i private hjem og
nørkler, strikker f.eks. dåbsklude til kirkerne eller
tæpper til hjælpearbejde. Vi nørkler også til os selv
og egne familie, deler opskrifter og lærer af
hinanden.
Vi har fælles ture i biografen, koncerter m.m

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på
telefon: 50812673.

Men det vigtigste er det sociale samvær, hvor vi
hjælper hinanden med at løse egne og verdens
problemer.
Fortællerhjørnet
Fredage klokken 10-12 i Frivilligcenterets lokaler
Alle deltagere bidrager med en historie fra eget liv,
som fortælles på skift. Herigennem lærer deltagerne
hinanden at kende og lærer af hinandens erfaringer.
Nye bekendtskaber/venskaber etableres (netværket)
vokser.
Er der sket noget særligt i verden, bliver dette dagens
emne.
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Tilskud til Den
Boligsociale Fonds
frivillige arbejde
UngtilUng.com
Københavns kommune kr. 40.000
Helsingør kommune kr. 15.000
Høje Tåstrup kommune kr. 10.000
Lolland kommune kr. 10.000
Odense kommune kr. 6.000
Næstved kommune kr. 5.000
Lolland
§18 tilskud
Heevej kr. 16.000
Trekronercafeen kr. 17.200
Grib chancen kr. 10.500
§79 tilskud
Frisk Kløvervænget kr. 7.000
Frisk Indre By kr. 7.000
Cafe Liv og glæde kr. 8.000
Kom i Hu kr. 3.000
Bevar os vel kr. 5.000
Fonde
Lollandsfonden kr. 3.000
ISOBRO kr. 9.632

Projekter
Uddannelsesprojekter 2018:
• Chatrådgiveruddannelse
• Makkerlæsning
Udviklingsprojekter:
• Trivselsrådgivningen Mindchange (2017-2019)
• CTU – Center for trivsel og udvikling for børn og
unge fra familier med rusmiddelproblemer
(2016-2020)
• Projekt Grib chancen for unge som er eller har
været anbragt udenfor hjemmet (2016-2019)
• Projekt Peer-to-peer (2017-2019)
• Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker
med hukommelsesproblemer eller yngre med
demens (2018-2019)
• Ferieprojekt for socialt udsatte familier (2018)
Driftsprojekter:
• Heesvej. ”Skæve boliger” til socialt udsatte
voksne (2005- )
• Bedste Ven. Frivilligt tilbud til børn fra familier
med begrænset netværk (2011- )
• Trekronercafeen. Frivillig rådgivning og
undervisning for flygtninge (2012- )
• UngTilUng,com. Onlineplatform for og med unge
psykisk sårbare (2013- )
• Værestedet Pusterummet Slagelse (2018- )
• Cafe Liv og Glæde. Frivilligt tilbud til mennesker
med hukommelsesproblemer (2012- )
• Frisk – frivilligt tilbud til ældre beboere i almene
boligbebyggelser (2009- )

Debatmøde og generalforsamling
Mandag den 13. maj 2019 i Frivilligcenter Lolland, Hoskiersvej 17, 1. Nakskov
Kl. 18: Debat om frivilligt arbejde v/Anne Riis, Rådgivnings- og Aktivitetscenter Lolland

Kl. 19: Generalforsamling med spisning (dagsorden i henhold til vedtægterne)
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april 2019
Af hensyn til spisningen vil vi gerne have tilmelding til Mogens Hansen på mobil 2078 8385
eller på mail til mh@boligsocial.dk senest den 1. juni
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