
 
 

    

 

  

Udenfor samfundets hovedstrøg 

I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. 

Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, 
Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, 
men som var for raske til at bo på institution. 

Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet af 
Frederiksborg amt.  

Formålet var at opføre individuelle boliger, organiseret som i et 
alment boligselskab, og hvor den professionelle støtte var 
individuelt udmålt, og hvor der samtidig var frivillige, der 
fungerede som besøgsvenner. Beboerne havde indflydelse på 
boligafdelingens drift, præcis som i almene boligselskaber. 

Opførelsen og driften af boligerne var en metodisk nyskabelse 
indenfor psykiatrien og samtidig et varsel om, hvad der var 
foreningens fremtid: Hele tiden at søge at lave forsøg og udvikle 
metoder i det sociale arbejde. 

Målgruppen for foreningens arbejde var dengang som nu 
personer, der er udenfor samfundets hovedstrøg.  

Skæve boliger for skæve eksistenser 

I 2005, da lovgivningen gav mulighed for det, var det derfor også 
muligt at opføre fem boliger i Nakskov, indrettet i et gammelt 
parcelhus på Heesvej – såkaldte ”skæve boliger for skæve 
eksistenser”. Det er blevet til de eneste boligprojekter forenin-
gen har lavet. Planetstien blev overdraget til Region Hovedsta-
den ved kommunesammenlægningen, men boligerne på Heesvej 
stadig er i drift. 

Det var omkostningstungt at udarbejde forslag til boligprojekter 
og bagefter tilbyde dem til kommunerne i konkurrence med 
almene boligselskaber, der har en lang større volumen. Vi har 
dog arbejdet sammen med sårbare grupper der har boet alment, 
både med projekter der forebygger ensomhed og i forhold til 
undervisning i digitale medier. (forts.) 
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Boligdelen blev udvidet med indsatser i forhold til børn og unge. 
Projekterne finansieres af hhv. satspulje, socialministeriet eller 
socialstyrelsen. 

Mange projekter 

Og her har der været mange projekter. Specielt indsatser overfor 
unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, men det er også 
blevet til oprettelse af et korps af voksenvenner og reserve-
bedsteforældre. 

Foreningen er også blevet opmærksom på ældreområdet. Og her 
begyndte vi at lave projekter for ældre, der f.eks. havde fået en 
varig funktionsnedsættelse, og hvor målet var at få dem til at leve 
med den ændrede situation og stadig bevare en livsgnist. 

Sideløbende med disse to hovedindsatsområder udviklede den 
digitaliserede verden sig. Det betød, at vi er begyndt at lave digital 
rådgivning og vejledning i projektet UngTilUng. Det er stadig den 
samme målgruppe, - nemlig unge – vi henvender os til, men med 
andre midler. 

Foreningens startede med at ville udvikle nye metoder. Og noget 
af det, vi havde gode erfaringer med i metodeudviklingen, var 
anvendelse af frivillige i arbejdet. Den frivillige involvering blev 
større og større og vi besluttede derfor også af ændre beskrivel-
sen af foreningen, så vi i dag betegner os som en frivillig social 
forening. I dag har vi over 140 frivillige tilknyttet vore forskellige 
projekter. 

Projekterne er offentligt finansieret og anbefalet af samarbejds-
kommunerne. I tidens løb er samarbejdet med kommunerne 
blevet tættere og tættere, så vi i dag har indgået egentlige 
partnerskaber, hvor realiseringen af projekterne foregår i et 
gensidigt og ligeværdigt samarbejde. 

På vor tyveårsdag står foreningen på disse tre indsatsområder: 

Børn og unge: Hvor projekt CTU henvender sig til børn og unge af 
misbrugsforældre. CTU går ind i sit 5. år og har yderligere 3 år 
foran sig. CTU er et partnerskab med Guldborgsund og Lolland 
Kommune. 

Ældre: Hvor der er indgået partnerskab med Lolland Kommune og 
Rådgivnings- og aktivitetscenter for personer med hukommelses-
problemer. 

Digitalt: UngTilUng, Gråzoneprostitution samt projekter, der 
udvikler det digitale frivillige arbejde inden for rådgivning. 

Og så har vi stadig de mindre projekter som Trekronercafeen, 
Sommerferie for sociale sårbare, Heesvej, voksenvenner og 
reservebedsteforældre. 

20 år er god alder – foreningen er vokset stor og stærk på kort tid. 

Mogens Hansen 
Formand 

 

 
 



 
 

   

CTU fortsætter 

Center for Udvikling og trivsel for børn og unge på Lolland-Falster 
(CTU) fortsætter med en ny bevilling. 

På baggrund af vore gode resultater med behandling af børn og 
unge i CTU gennem fire år, har Den Boligsociale Fond modtaget et 
såkaldt varighedstilskud fra Socialstyrelsen på ca. 8 mio. kr. til at 
arbejde videre med rådgivning og behandling af børn og unge, som 
kommer fra familier med rusmiddelproblemer på Lolland-Falster. 
Tilskuddet gælder for de næste fire år. 

Jane Touzari og Tea Berg Skailand forsætter som behandlere i 
projektet, og vi har fra 1. marts 2020 ansat Brian Rasmussen som 
den tredje behandler, ligesom Merete Dobusz forsætter som 
projektleder. 

Målgruppen er hovedsalig mellem 15 og 20 år, men vi har aftalt 
med Lolland kommune, at vi også kan hjælpe børn mellem 8 og 15 
år. 

Vi vil i den kommende projektperiode vægte en udvikling af til-
buddet om gruppebehandling som supplement til den individuelle 
behandling samt videreudvikle det frivillige arbejde med både 
chatrådgivningen, ”Lean on me” og netværksaktiviteter for unge. 

Samarbejdet med Lolland og Guldborgsund kommuner forsætter 
således, og i forstærket form, da vi nu har indgået egentlige 
partnerskabsaftaler med kommunerne om arbejdet i CTU. 
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Brian Rasmussen er nyansat 
i CTU. 
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Folketinget besluttede i december at afsætte penge til at 
videreføre de nationale demensaktiviteter. Som følge 
heraf besluttede Lolland kommune og Den Boligsociale 
Fond at videreføre Rådgivnings- og aktivitetscenter 
Lolland – RAC Lolland – fra 1. januar i 4 år, men med en 
gradvis årlig reduktion af statstilskuddet i projekt-
perioden.  

RAC Lolland er et partnerskab mellem Lolland kommune, 
Den Boligsociale Fond og Frivilligcenter Lolland om at 
udvikle tilbud til borgere med hukommelsesproblemer, 
begyndende demens og disses pårørende. Et samarbejde 
som har fungeret fint i den hidtidige projektperiode. 

Den Boligsociale Fond har i 2018-19 varetaget det frivillige 
arbejde, som omfattede Cafe Liv og Glæde og Klub Styrk 
Hjernen, anonym telefonrådgivning samt pårørende-
grupper. 

I den kommende tid vil vi forsætte med Klub Styrk hjernen 
for borgere med hukommelsesproblemer og deres 
pårørende. Vi vil videreudvikle tilbuddet til pårørende-
grupper og se på muligheder for at udvikle et onlinetilbud 
til målgruppen, samt se på mulighederne for at udvikle et 
samarbejde med lokalsamfundet. Der er i første omgang 
tænkt på boligselskaberne på Lolland. 

En særlig udfordring er i samarbejde med Lolland kommu-
ne og frivilligcenteret at få kontakt med målgruppen, både 
direkte og gennem lokalsamfundet. Vi skal udvikle nye 
forsøg med møde- og kommunikationsformer for at nå 
dem. 

Frivilligkoordinator Alice Beinthin vil overtage arbejdet 
med udviklingen af projektets indhold i samarbejde med 
Mogens Hansen og Merete Dobusz. 

 

 

 

 

Vi hjælper til at 

forstå årsager og 

bevæggrunde. 
 

 

Styrk 
hjernen 
Samarbejdet om demensprojektet 
fortsætter. 
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Den Boligsociale Fond har netop fået en bevilling fra 
Socialstyrelsen til et toårigt projekt med frivillige unge 
trivselsfællesskaber. 

Gennem UngTilUng.com ønsker vi at udvikle et trivsels-
fællesskab for unge baseret på ligeværdighed og rumme-
lighed, hvor frivillige og brugere kan mødes omkring 
trivselstemaer. Temaer og aktiviteter vælger de unge ud 
fra egne interesser. Det kan være musik, sang, gåture og 
meget andet. Det vil både være digitale og lokale 
aktiviteter, der kan medvirke til at de unge flytter fokus 
fra svære tanker til at skabe glæde på baggrund af deres 
interesser og formåen.  

Aldersgruppen er 16-30 år. 

Aktiv deltagelse 

Med projektet vil vi udvikle et trivselsfællesskab for 
frivillige og brugere, både online og lokalt ved at: 

1. Tilbyde onlinedeltagelse i fælles aktiviteter på 
platformen i form af webinarer, hvor de unge opnår 
øget selvindsigt og selvaccept – chatforum, hvor de 
unge deltager aktivt i samtaler om f.eks. film, spil, 
sport – eller chatgrupper, som er den intensive 
samtalemodel.  

2. Skabe lokale online fællesskaber med online kom-
munikation og med mulighed for også at deltage i 
lokale fællesaktiviteter, hvor unge mødes til f.eks. 
fællesspisning eller tema-aftener og herigennem gå 
fra at være bruger til at blive frivillig. 

Ud over det landsdækkende trivselsnetværk forventer vi 
at oprette tre lokale trivselsfællesskaber, som arbejder 
med den udfordring, det er at gå fra at være bruger til at 
være frivillig, og som indebærer at brugere bliver aktive 
og på sigt bliver frivillige i fællesskaberne. På den måde 
kan de unge opleve, at deres erfaringer og viden er 
værdifuld for andre unge. De unge bidrager med det de 
kan klare, hvilket gør fællesskabet bæredygtigt.  

Fællesskaberne er baseret på frivillighed, så der er 
løbende rekruttering af frivillige blandt deltagerne.  

Rekruttering 

På UngTilUng.com’s hjemmeside opfordres unge til at 
blive aktive deltagere i de digitale trivselsaktiviteter. 

På det digitale landsdækkende trivselsnetværk og i de 
lokale trivselsfællesskaber kan frivillige opfordre og støtte 
brugernes deltagelse ved at fremhæve betydningen af at 
kunne hjælpe andre. 

 

 

 
Fællesskaber 
skaber trivsel 
 



 
 

Der er i dag 61 frivillige hos UngTilUng.com. De har forskellige 
opgaver med blog, mentorrådgivning, peerchat, markedsføring, 
koordination af frivillige mv. De frivillige er organiseret i lukkede 
Facebookgrupper efter opgave og deltager i et online frivilligmøde 
en gang om måneden. Chatter og mentorer deltager også i den 
månedlige online supervision. 

Vi uddanner pt. 15 frivillige trivselskoordinatorer, som bliver koor-
dinatorer på henholdsvis det landsdækkende online trivselsfælles-
skab og de lokale trivselsfællesskaber. 

Resultater 

Erfaringerne fra tidligere projekter viser, at deltagelse i digitale 
trivselsnetværk fører til forandringer for de unge. De kommer ind i 
et fællesskab og øger deltagelse og involvering i det tempo, de 
evner. De oplever glæde ved at hjælpe andre, de oplever mindre 
ensomhed, og de opnår en større tilfredshed med tilværelsen. De 
observerer, indtil de føler sig trygge. De oplever et samspil med 
andre unge og yder selv et bidrag til fællesskabet. De oplever at 
være til stede. 

UngTilUng.com er Den Boligsociale Fonds landsdækkende trivsels-
platform for psykisk sårbare unge. Den er baseret på peer2peer 
tilgang, hvor unge med egne erfaringer med psykisk sårbarhed 
anvender disse til at hjælpe andre unge med sociale og følelses-
mæssige problemer. 
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Trivselsmateriale på vej 

Efter en vellykket uddannelsesweekend i København, 
hvor 14 trivselskoordinatorer i september 2019 blev 
klædt på til deres nye rolle, påbegyndte vi udviklingen af 
trivselsmateriale i UngTilUng.  

Uddannelsen er en del af projektet 
”Trivselskoordinatorer”, der er et et-årigt projekt, 
støttet af Sundhedsstyrelsen, hvor indsatsområdet er 
mental sundhed.  

Trivselskoordinatorerne, der alle er frivillige, har haft 
tre fokusområder i løbet af projektet, som de har 
arbejdet med i grupper. De tre fokusområder har 
været: 

➢ Trivselsmateriale til de frivillige (herunder en 
Vidensbank med artikler og inspiration til det 
frivillige arbejde) 

➢ Trivselsmateriale til de unge (herunder en 
podcast, artikler og debatindlæg) 

➢ At udbrede UngTilUngs budskab (herunder 
oplæg på uddannelsessteder om UngTilUng og 
deres egne erfaringer med psykisk sårbarhed) 

Foruden uddannelsesweekenden er 
trivselskoordinatorerne løbende blevet trænet gennem 
webinarer samt gennem månedlige sparringsmøder i 
grupperne omkring formidling og kommunikation til 
målgruppen.  

Med projektperiodens udløb den 1. april 2020 har vi 
gjort status over nogle af de erfaringer, som vi kan tage 
med os i det videre arbejde i UngTilUng.  

Vi har blandt andet fundet ud af, at rammerne for 
opgaven som frivillig trivselskoordinator har været for 
åbne, hvilket har krævet meget ressourcestærke og 
initiativrige frivillige. Samtidig er vi blevet klogere på 
fordele og ulemper ved det digitale samarbejde med de 
frivillige og internt mellem de frivillige på tværs af 
landet. 

Vi har med projektet fået testet forskellige nye idéer og 
opgaver for frivillige, der har udmundet sig i nye 
implementerede frivilligroller i UngTilUng samt 
frivilligopgaver, som vi fortsat arbejder videre med. Vi 
har derudover fået udviklet givende materiale til både 
de unge og vores frivillige med formålet om at fremme 
trivsel.  

Læs mere på www.ungtilung.dk 
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Drop Zonen 

Omdrejningspunktet for projekt Drop Zonen er gråzoneprosti-
tution, der kan betegnes som at bytte intimitet/sex for ydelser, 
f.eks. rejser, tasker, tøj, middage og husly. Gråzonen består i, at 
man kan diskutere, om handlingen er prostitution eller ej.  

Sugardating er i dag en meget populær datingform, som læner sig 
op ad prostitution. Også bytte af intime nøgenbilleder eller 
videoer for omsorg, opmærksomhed eller voksenkontakt, kan ses 
som en form for gråzoneproblematik.  

Hos UngTilUng har vi valgt tre målgruppen for projektet:  

1) Sugardaters – de unge, der navigerer på sugardatingsites 
eller bruger f.eks. Tinder til at finde sugardaddies,  

2) Unge, der udelukkende dater folk med mange penge, og 
som ikke vil betegne sig selv som sugardater, og  

3) Unge, der er i risikozonen for at blive afpresset/misbrugt 
over sociale medier.  

Forskellige problemstillinger, samme behov 

Målgrupperne kan have forskellige problemstillinger, men nogle af 
dem kan være ensomhed, depressive tanker, angst, brudte fami-
lier, dysfunktionelle hjem, opvækst på institutioner/plejefamilier, 
mangler/har manglet god voksenkontakt, har oplevet mobning, 
følelser af skyld og skam, lavt selvværd og selvtillid, seksuelle 
udfordringer, problematiske relationer med nære eller fattigdom. 

Vi ønsker med dette projekt at kunne rådgive unge, som overvejer 
at indgå/indgår/har indgået i gråzoneprostitutionsmiljøer. Vi 
mener at kunne hjælpe disse unge gennem f.eks. at lære dem om 
risikoadfærd, lære dem at mærke og håndhæve egne grænser, 
styrke deres selvværd, udvikle deres evne til afkodning af det 
seksuelle spil og udvikle sunde seksuelle relationer.  

Vores frivillige vil blive klædt på til netop denne form for rådgiv-
ning gennem nye kompetenceforløb og supervision. Derudover vil 
vi udforme forskellige tiltag i form af blogs, selvhjælpsvideoer, 
debatforummer, brevkasse og podcast, som de unge får mulighed 
for at modtage gennem vores hjemmeside. 

Projektet er vigtigt, især på grund af den stigmatisering og skam, 
der kan være forbundet med seksualitet – og især seksualitet i 
gråzoner. Unge skal have mulighed for at komme til os og fortælle 
deres historie uden fordømmelse. Derudover skal de have den 
nødvendige viden, både om gråzoneprostitutionsmiljøer og de 
risici der følger med, men også om deres egne grænser. 

Projektet, der løber de næste par år, er en del af UngTilUng.com 
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Nyt digitalt mentorforløb 
hjælper unge mod 
nervøsitet, tankemylder 
og mild angst 

Projektet UngTilUng får endnu et tilbud på den 
digitale trivselsplatform. Denne gang er det et 
samtaletilbud til de unge, som har udfordringer 
med blandt andet bekymringer og angst. 

Udviklingsprocessen  

Victoria og Rikke fra kontoret i København har 
stået i spidsen for udviklingen af det nye 
mentorforløb, men udviklingsprocessen har 
involveret både ansatte og praktikanter på 
kontoret i København, ansatte på kontoret i 
Nakskov samt tre frivillige. 

”Når vi starter en udviklingsproces i UngTilUng, 
begynder vi altid med at kigge på slutbrugeren 
– altså de unge. I dette tilfælde undersøgte vi 
først, hvilke udfordringer, der er den hyppigste 
årsag til at unge bruger www.UngTilUng.com . 
Det var tydeligt, at det var bekymringer, tanke-
mylder og angst, der lå højest hos vores 
brugere. Derfor har vi udviklet et mentorforløb 
til at hjælpe dem med disse udfordringer,” 
fortæller Victoria, psykolog og 
rådgivningskoordinator i UngTilUng. 

Digital mentor 

Det digitale mentorforløb er allerede nu åbent 
for tilmeldinger på www.UngTilUng.com .  

Tilbuddet henvender sig alle unge i alderen 16-
35, som oplever udfordringer såsom 
nervøsitet, tankemylder og mild angst.  

Mentorforløbet består af 12 samtaler, som er 
bygget op med samtaleemner og øvelser, der 
hjælper den unge med at få klarhed over sin 
situation og udvikle nye måder at mestre 
udfordringer. 

Mentorforløbet er gratis, og der er mulighed 
for at være anonym. 

  

Victoria er psykolog og rådgivningskoordinator 
i UngTilUng. 

http://www.ungtilung.com/
http://www.ungtilung.com/
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Når familier mødes, giver de 
hinanden støtte 

Netværksdagene, som blev afholdt efter den første familieferie, blev 
primært gennemført af ansatte og frivillige. Men ved familieferien i 
sommer, blev familierne inddraget i langt højere grad. Familierne har 
selv bestemt datoerne og lagt programmet, og de fleste familier har 
taget ansvar for en af netværksdagene. De ansatte og frivillige skulle 
på denne familieferie bruges til at give den støtte, som de enkelte 
havde brug for, for at kunne løfte ansvaret for en aktivitet. 

Vi mødtes første gang i september til fællesspisning og dessert. 
Familierne var mødt talstærkt op og klar til at få en hyggelig 
eftermiddag. Der har for det meste været to ansvarlige hver gang. 
Denne gang skulle de ansvarlige planlægge en dessert, vi kunne lave 
sammen. Det blev chokoladeskåle ved hjælp af balloner.  

Børnene var vilde med at dyppe ballonerne i chokolade, enkelte 
balloner sprang, så der røg chokolade ud over det hele. Det grinede vi 
alle meget af. Imens chokoladeskålene stivnede, spiste vi aftensmad, 
alle havde taget en ret med til et fælles bord. Dagen gik hurtigt og der 
blev både snakket om opdragelse, skolegang og uddannelse. Alle 
delte ud af deres erfaringer, bekymringer og lignende, og alle var 
lyttende og støttende. Disse snakke er dét, som bringer familierne 
tættere sammen, de mærker en samhørighed og en åbenhed.  

Gode dage – færre deltagere 

De næste netværksdage gik lige så fint – dog med lidt færre 
deltagere. Først halloweenhygge med ansigtsmaling, pyntning af 
cupcakes og sjove lege. Dernæst klippeklistre dag med julen som 
tema. Der blev lavet imponerende julepynt. Det gav særligt en ung 
dreng et selvtillidsløft ved at kunne lære os andre, hvordan man 
lavede hans fine juleophæng.  

De sidste to netværksdage har ikke været særlig godt repræsenteret. 
De, der mødtes, har uden tvivl hygget sig, men det har også skabt 
skuffelse hos dem, der har haft ansvar for den enkelte aktivitet. Det 
er en klar udfordring, som vi skal have undersøgt nærmere. Hvad er 
det, som gør at familierne ikke deltager til de sidste netværksdage? Er 
det mon fordi behovet bliver mindre efter tid, og/eller måske fordi de 
mødes udenfor netværksdagene, for det ved vi de gør. Det er i hvert 
fald noget, vi skal kigge nærmere på i den næste tid, så næste års 
familieferie kan blive endnu bedre. Vi skal hele tiden udvikle og lære 
nyt.  

Det er nu dejligt, at vi ikke har alle svarene på forhånd, men hele 
tiden kan finde på nye måder at forbedre os på. Vi ansøger om at 
afholde familieferie igen, og håber på vi igen får lov, så vi kan glæde 
nogle trængte familier.  

Alice 
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Flere  
ungeaktiviteter 

I slutningen af efteråret besluttede vi at få gang i 
ungeaktiviteterne igen.  

Vi ville dog ikke blot starte den tidligere ungecafé 
op, for efter en medarbejder stoppede, dukkede de 
unge ikke op. I stedet valgte vi at mødes og udvikle 
idéer sammen med de unge frivillige. At mødes 
både fagmedarbejdere og frivillige gjorde, at vi fik 
flere idéer frem på bordet. Der kom også nogle 
idéer med, som medarbejdere ikke ville have tænkt 
på.  

Vi lavede en plan for vinteren og for, hvordan vi 
ville markedsføre de nye aktiviteter. Aktiviteterne 
for de unge skulle både holde lidt fast i cafétilbud-
det, som det velkendte, og afprøve en ny måde at 
have kontakt med den fagmedarbejder, man 
kendte i forvejen. Vi skulle lave noget to gange om 
måneden. Den ene gang skulle minde om café, blot 
mere programsat, så de unge på forhånd vidste, 
hvad de skulle lave. Den anden gang skulle de unge 
mødes om et tema, hvor en fagmedarbejder ville 
lave et oplæg til snak. Det kunne være parforhold, 
kommunikation, økonomi.  

God start – færre deltagere 

Vi var optimistiske og ville starte aktiviteterne med 
et åbent hus-arrangement. Vi lancerede det via en 
facebookkonkurrence og ved at besøge de lokale 
uddannelsessteder. På dagen med åbent hus kom 
der 10 personer. Det lovede okay. Den næste gang 
kom der fire i alt. Det var en hyggelig dag i det 
kreative hjørne, hvor vi lavede juledekorationer.  

De sidste to gange dukkede der ikke nogen op. 
Medarbejderne har i denne tid rigtig travlt, og i 
januar beslutter vi ikke at stoppe forsøget indtil 
videre. Vi vælger at lægge vores kræfter i nogle 
andre tilbud og venter til foråret med at lave 
ungeaktiviteter. Vi er desuden blevet spurgt af en 
samarbejdspartner, om vi vil samarbejde om at 
lave nogle aktiviteter. 

Så nu skal Corona-krisen blot slutte, så vi kan finde 
ud af, om det er en god mulighed for os.   

Alice 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen Den Boligsociale Fond 

holder generalforsamling onsdag den 

17. juni kl. 17 i København. Dagsorden 

iflg. vedtægterne. 

 

 

 

Bliv medlem af 

Foreningen Den 

Boligsociale Fond 

og 

vær med til at 

præge det lokale 

sociale arbejde. 

 

Læs mere på 

www.boligsocial.dk 
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Corona 

På grund af regeringens beslutning om at 
forlænge lukningen af offentlige institutioner 
og andre initiativer som følge coronavirus-
smittefaren, forlænger Den Boligsociale Fond 
lukningen af alle aktiviteter på nær 
bofællesskabet på Heesvej. 

Alle medarbejdere arbejder hjemmefra. 
Medarbejderne kan kontaktes på deres 
respektive telefoner, som kan ses på 
www.boligsocial.dk. 

Rådgivning med unge som vi har kontakt med 
i CTU foregår telefonisk eller online. Der 
gennemføres foreløbigt ikke nye forsamtaler 
med unge, men unge kan få telefonisk 
rådgivning.  

Lukningen gælder foreløbig frem til mandag d. 
13. april kl. 10. Vi vil også efter den dato følge 
regeringens retningslinjer. 

Vi opfordrer alle til at følge myndighedernes 
retningslinjer. 

Pas godt på jer selv! 

 

 


