Den Boligsociale Fond

Jernbanegade 1
4900 Nakskov
T: 2078 8385
Mail: boligsocial@boligsocial.dk

Indhold

Frisk og frivillig
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.
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Frisk og frivillig
CTU – Stadig flere
henvender sig
Projekt Styrk din hjerne
At skabe sociale netværk
UngTilUng med ny
hjemmeside
Bliv trivselskoordinator
Ungecafé og arabisk i
Trekronercaféen

Dette er et eksempel på perspektivet i Den Boligsociale Fonds
arbejde: at vi udvikler nye projekter, hvor der er en ansat
projektmedarbejder, men at der i projekterne altid indgår
frivillige, og at de frivillige og brugerne på sigt, overtager
projekterne, så de fortsætter som en aktivitet i nærsamfundet.
Det samme er sket med Grib Chancen, hvor projektperioden
sluttede med udløbet af 2018, og nu er et tilbud om
caféaktiviteter for unge, der er eller har været anbragt udenfor
hjemmet. Også her fortsætter aktiviteten med frivillige.

Der blev bagt ”danske kager” i
Trekronercaféen. Se side 8-9.

I Rådgivnings- og Aktivitetscenter Lolland, der er et partnerskab
mellem Den Boligsociale Fond, Lolland Kommune og
Frivilligcenter Lolland, er der netop tilknyttet en stor gruppe af
frivillige, fordelt på de mange aktiviteter i projektet.

Bliv medlem af Foreningen Den
Boligsociale Fond og vær med
til at præge det lokale sociale
arbejde. Det koster 100 kr. om
året.

Så metoden viser sig holdbar, både når det drejer sig om egne
projekter og projekter, der bliver lavet i samarbejde.

Bliv frivillig i Den Boligsociale
Fond og hjælp udsatte borgere.

I Lolland Kommunes forslag til en ny beskæftigelsesstrategi er
den ene af tre værdier:

Støt Den Boligsociale Fond med
et bidrag.

Lolland Kommune ønsker at styrke samskabelsen mellem
borgerne og kommune gennem brugerinddragelse og
frivillighedsarbejde både i forhold til de borgere, der befinder sig
på kanten af arbejdsmarkedet og i forhold til udsatte borgere.

Læs mere på om vores arbejde
på www.boligsocial.dk

Mogens Hansen
Formand for Den Boligsociale Fond
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Center for Trivsel og
Udvikling:

Samarbejde: Vi er gradvist begyndt at få flere henvendelser vedr.
børn (10-15 år) samt flere henvendelser fra sagsbehandlere. Vi
har hele tiden en stabil tilgang fra uddannelsesstederne.
Projekt Familie & Alkohol har vi fået et frugtbart samarbejde
med. Vi henviser gensidigt til hinandens tilbud og supplerer
hinandens indsatser. I 2018 havde vi et fælles børnegruppeforløb
(10-14 år) i Nykøbing F.
FamilieRingen i Maribo har vi ligeledes et frugtbart samarbejde
med. Vi låner lokale til individuelle samtaler hos dem, og sammen
er vi ved at planlægge et forløb for børn i alderen 10-15 år, der
kan få læringsinspiration hen over ferie/fridage.

Stadig flere
henvender sig

Folkeskoler: Vi har atter valgfag på Rødby Skole, og vi har i
efteråret deltaget i temadage vedr. rusmiddelproblematikker på
et par folkeskoler. Vi er nu i gang med at sammensætte et lille
frivilligkorps af unge, som er interesserede i at komme ud på
skoler og berette om at vokse op i familier med
alkohol/stofproblemer, stille sig til rådighed for spørgsmål og
fortælle om hjælpemuligheder. Fire unge har indtil nu meldt sig
som interesserede. Vi udvikler og beskriver konceptet sammen
med de unge, og de får et lille undervisningsforløb, inden vi
tilbyder at komme ud på skolerne. Vi håber, det vil resultere i flere
gruppeforløb med børn.
Alice begynder i foråret at tilbyde åbne gruppeforløb (a la
Kraftværk) på enkelte skoler.
Digital chatrådgivning: Tea er ved at starte en lokal digital
chatrådgivning for vores målgruppe og andre unge, som ikke
trives optimalt. Den forventes at være klar i løbet af foråret.
Samtaleforløb: Lea, som tidligere primært var på Grib Chancen, er
nu kun på CTU og tager, som Tea og Jane, individuelle
samtaleforløb. Vi fordeler henvisningerne mellem os.
Unge-café: Vi har Unge-Café i lokalerne i Jernbanegade 1 i
Nakskov hver onsdag fra kl. 15-17 samt fællesspisning den sidste
onsdag i måneden i forlængelse af caféen. Caféen er delvist
drevet af frivillige tidligere deltagere. Der er mulighed for at få
nadabehandling. I foråret 2019 startes tilsvarende cafétilbud i
Nykøbing F.
Kontakt os gerne, hvis der ønskes information om vores tilbud
eller for en drøftelse af samarbejde og muligheder.
Tea: tlf.: 28152244 Mail: ts@boligsocial.dk
Lea: tlf.: 27153274 Mail: ln@boligsocial.dk
Jane: tlf.: 23810650 Mail: jt@boligsocial.dk

Temadag for 9. kl. på
Sophieskolen i Nykøbing F.

Rambølls positive lokale rapport over CTU udkom januar 2019 og
kan hentes på Den Boligsociale Fonds hjemmeside:
www.boligsocial.dk

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 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.
Tirsdag 29. januar 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 goodie-bags med
diverse foldere/materialer om, hvad projekt Styrk din hjerne 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.
Projektleder er Anne Riis
Mobil: 2636 2764 – Mail: ar@boligsocial.dk
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At skabe
sociale
netværk efter
en ferie

I SOMMER havde vi en vellykket familieferie, hvor 45 mennesker
var med på ferie til Fyn. De fleste af familierne kom fra Lolland og
Falster. Siden ferien har familierne mødtes til netværksdage fire
gange. Disse netværksdage er dage, hvor familierne mødes over
en aktivitet, men hvor det vigtige er det sociale samvær.
Første gang tog vi til Middelaldercenteret i Nykøbing Falster,
hvor også en familie fra Nordsjælland dukkede op. Familierne var
gode til at følges og se, hvad middelalderen havde at byde på.
Børnene var særligt vild med ridderturneringen, hvor vi alle
rigtigt heppede med vores ridder. Vi havde sørget for sandwich
til alle, og familierne kom her med forslag til kommende
aktiviteter. På baggrund af disse forslag aftalte vi at lave
halloweenhygge, hvor vi skar græskar, lavede uhyggelige
flagermus og snakkede over kaffe, saft, kage og boller, som
familierne havde sørget for at tage med. Udfordringen blev at få
alle de fine græskar med hjem, når man var på gåben og havde to
børn med. Men med lidt kreativitet, en barnevogn og en anden
hjælpsom familie, så lykkedes det, og alle kom glade derfra.
Familierne har selv oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi
ansatte er blevet inviteret ind. Her aftaler vi, hvornår vi skal
mødes, hvad vi skal lave, og hvem der tager hvad med. De deler
desuden også oplevelser fra deres liv, hvor det kan være rart
med et skulderklap og forståelse fra andre. I gruppen blev det
aftalt at julen skulle fejres, så derfor skulle vi selvfølgelig klippe
julepynt og lave fine juledekorationer.
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EN AF FAMILIERNE havde været i skoven og hente pynt, en
anden havde bagt lækre kager. Der blev klippes, limet
(limpistolen var virkelig sjov, synes børnene), bygget engle af ler
og lavet traditionelle dekorationer. Særligt ved denne gang var,
at man kunne mærke, at der begyndte at komme et bånd
mellem flere at familierne. De havde set hinanden uden for
netværksdagene, havde hjulpet hinanden med at flytte og
passet hinandens børn, når der var brug for det.
Og det var netop målet. Så det var med en god følelse, at julen
stod for døren.
SAMMENHOLDET mellem familierne har gjort, at det seneste
arrangement blev planlagt og udført af tre af familierne. De
dannede rammer for et pizzaværkssted, hvor vi alle lavede hver
vores yndlingspizza. I ventetiden spillede vi spil og tegnede og
sluttede selvfølgelig af med at spise sammen.
Hvad næste gang bringer, vides ikke endnu, vi har to gange
tilbage. Vi ved dog, at det bliver hyggeligt og lige det, familierne
ønsker at lave og udføre. Flere af de voksne har meldt sig til at
være frivillige, hvis vi skulle være så heldige at afholde
familieferie igen. For de vil gerne give det, de har fået, videre.
Projektleder er Alice Beinthin, mail ab@boligsocial.dk
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UngTilUng med ny
hjemmeside
DE FØRSTE TO MÅNEDER af 2019 har der været lige så mange
besøgende på UngTilUng’s hjemmeside, som i hele 2018.
UngTilUng har fået ny hjemmeside. Det skyldes først og fremmest
den nye hjemmeside, der – selvom den ikke er helt færdig –
fremstår mere brugervenlig og direkte, end den gamle hjemmeside
gjorde.
DEN NYE HJEMMESIDE kan vi takke studerende fra Danmarks
Medie- & Journalisthøjskole i København for. I efteråret 2018 var vi
så heldige at blive udvalgt af skolen til, at studerende på linjen
Interaktivt design og kommunikation skulle lave en afsluttende
opgave om UngTilUng.com med fokus på, hvordan et nyt design
kunne øge antallet af unge, som bruger ungtilung.
I december fremlagde seks grupper forslag til nyt design, som de
havde udviklet i samarbejde med Charlie Tango – en professionel
design virksomhed, som var en hjælpende hånd i processen for de
studerende.
Vi valgte resultatet fra en af grupperne, som sagde ja til at arbejde
videre med designet, så vi kunne få det implementeret på
Ungtilung.com.
Vi regner med at have det nye design færdig den 01.04.2019 og kan
allerede nu sige, at vi er meget begejstrede.
Årets første to måneder har budt på en større udskiftning af
frivillige. Det er sket, fordi vi har lavet nye retningslinjer og
kompetenceforløb for frivillige. Her har Rikke virkelig fået styr på
de nye frivillige, og det er dejligt at opleve frivillige, som er meget
motiveret og samtidig tilegner sig ny viden og kompetencer.
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Bliv
trivselskoordinator

SUNDHEDSSTYRELSEN har givet Den Boligsociale Fond et tilskud
på 304.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb for frivillige.
Formålet er at give dem viden om mental sundhed og konkrete
redskaber, som de kan anvende på UngTilUng.com, når de
arbejder med unge, som gerne vil være trivselskoordinatorer på
platformen.
15 frivillige deltager i uddannelsesforløbet. Deltagerne rekrutteres
både blandt unge, som er frivillige i dag, og andre unge som er
interesserede i at arbejde med mental sundhed på UngTiUng.com.
Mange rådgivere vil gerne fortælle deres egen historie, men
derudover er det vores ønske, at de også fortæller, hvordan de
overkom deres udfordringer, og hvordan det bidrager til deres
trivsel. Det har vi ikke haft tilstrækkelig opmærksomhed på, og
derfor opretter vi en ny funktion som trivselskoordinatorer på
forskellige områder: i forhold til det indhold som produceres til
siden, ift. indsats med direkte kontakt med de unge samt i
markedsføring af UngtilUng.
Mål og metode
Koordinatorerne klædes på til at udbrede trivselsbudskabet og
udvikle materialer som kan give frivillige viden og værktøjer til
arbejdet med at styrke de unges mentale sundhed – hvad enten
det er arbejde med chat, rådgivning eller selvhjælpsværkværktøjer.
Forløbet vil være en vekselvirkning mellem fire hele
undervisningsdage for alle deltagere og seks workshopdage, hvor
deltagernes mødes i grupper enten fysisk eller online, afhængigt af
mulighederne.
Interesserede kan kontakte Jannik Dobusz på mobil: 6017 0196
eller mail: jd@boligsocial.dk
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Ungecafé
Hver onsdag fra 15-18 holder Ungecaféen åbent i
Jernbanegade 1 i Nakskov.
Caféen byder på rolige og varme rammer til at komme som
man er, uanset om man vil snakke om ugens gang, lave lektier
eller bare pjatte – der er plads til alle.
Kl. 15 er der mulighed for at få Nada-behandling, og der er
altid både koldt og varmt at drikke og nogle gode snacks på
bordet.
Den sidste onsdag i måneden har vi fællesspisning, hvor vi
hygger os med at lave noget god mad sammen.
Vi glæder os til at byde velkommen!

Danske kager
og nye ord
Der er til hver caféeftermiddag i
Trekronercafeen hjemmebagt kage.
Det er de frivillige i caféen, der på skift
bager. En del af caféens brugere har
ytret ønske om at få opskrifter og
instruktion i, hvordan vi bager de
”danske kager”.
Derfor blev der arrangeret et
kagekursus, der varede en hel lørdag –
kun for kvinder. Hver deltager fik en
mappe med hjem med opskrifter på
de seks kager, der blev bagt.
Så ud over nu at kunne bage "danske
kager", lærte deltagerne også en
række nye ord, som man ikke lærer på
sprogskolen: smelte, bagepulver,
flormelis, håndmixer, bagepensel,
brun farin, sirup og mange, mange
flere.

10

Til højmesse
Mange af Trekronercaféens brugere
er kristne, men ikke protestanter.
Derfor har mange af brugerne ikke set
en dansk kirke indefra, endsige
overværet en gudstjeneste.
Trekronercafeen havde derfor
arrangeret et besøg til højmesse i
Vesterborg Kirke uden for Nakskov,
hvor præst Kasper Høyer er tilknyttet.
Kasper kommer jævnligt i caféen,
ligesom han og hans hustru er
kontaktfamilie for nogle af caféens
brugere.

Trekronercafeen – nu også med arabisk undervisning
Hver lørdag er der undervisning i arabisk i Trekronercaféen. De 52 børn, der er tilmeldt, er delt i to hold:
øvede og mindre øvede. Og som i enhver anden skole betaler forældrene et beløb til klassekassen, ligesom
der afholdes forældremøder.
Mange af Trekronercafeens brugere har nu været i landet tre-fire år. Mange havde børn med, da de
flygtede. Da kommunerne har afskaffet modersmålsundervisningen, betyder det at mange af børnene har
glemt eller fået et endnu mere mangelfuldt arabisk, end de havde ved ankomsten til Danmark.
Det er imidlertid så heldigt, at to af kvinderne der kommer i caféen, har en læreruddannelse. Den ene
underviste på gymnasiet i Irak, den anden i folkeskolen i Syrien.
Så nu tilbyder disse to kvinder på frivillig basis modersmålsundervisning til de mange børn.
Succesen har været stå stor, at der også er voksne der ønsker arabisk undervisning. Så fremover vil der
efter børnenes undervisning også være arabisk for voksne. Alle – uanset nationalitet – er velkomne til at
deltage.
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Frivilligt nytår
På, Lolland har vi fået mange frivillige det forgangne år. Det
kunne ses, da der blev afholdt nytårskur. Rigtig mange ”nye”
ansigter mødte op.
Til arrangementet var inviteret frivillige, hvor man tidligere år
også havde inviteret samarbejdspartnere. Men fordi der er
kommet så mange nye frivillige, fandt vi det rigtigst kun at lave
arrangementet for dem.
Nytårstalen blev holdt af Foreningens formand, Mogens Hansen
– og derefter var der musikalsk underholdning og fællessang.
Der var inviteret til kaffe, bobler og kagebord. Kagebordet var en
stor succes og da mange har spurgt efter opskriften på
mandelkagerne, bringes den her:

Toscanske mandelkager:
•
•
•
•
•
•
•

300 g. mandler
350 g. sukker
Kornene af en stang vanillie
1 spsk. Honning.
Reven skal af en appelsin
2 æggehvider
flormelis.

Skold mandlerne og smut dem. Skrab vaniljen ud med 2 spsk.
sukker. Blend mandlerne meget fint med sukkeret i en blender.
Tilsæt vaniljesukker og appelsinskal. Pisk æggehviderne stive og
tilsæt honning og pisk igennem. Rør mandelmassen i hviderne.
Drys flormelis ud på en bradepande med bagepapir.
Sæt dejen i valnøddestore klatter. Tryk dem let med en finger,
dyppet i koldt vand.
Bages ved 190 g. i ca. 15 min. Kagerne skal bevare den lyse farve.
Afkøles helt og drysses med flormelis.
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Bliv medlem af
Foreningen Den
Boligsociale Fond
og

vær med til at
præge det lokale
sociale arbejde.
Læs mere på
www.boligsocial.dk

Støt Foreningen Den
Boligsociale Fond med
et kontant bidrag på
konto 1551-10773938

