
 
 

    

 

Med Corona-epidemien 
kom der nye udfordringer  
Den Boligsociale Fonds tilbud retter sig mod de mest sårbare i 
samfundet. Udgangspunktet for det meste af foreningens 
arbejde er relationen mellem den professionelle og borgeren der 
anvender vores tilbud. Hvordan kan man bevare relationen og 
forsætte arbejdet når Danmark lukker ned? 

Trekronercafeen, der er et tilbud om danskundervisning, 
rådgivning og vejledning til flygtninge og andre udlændinge, 
lukkede helt ned for aktiviteter og startede først igen i august. 
Det samme gjorde sig gældende for FRISK. FRISK henvender sig 
til enlige ældre i Kløvervænget i Nakskov, så målgruppen her var 
virkelig udsatte borgere. 

I begge projekter havde de frivillige dog kontakt med brugerne 
gennem telefonsamtaler og besøg hos enkelte af brugerne. 

For UngTilUng, der er et digitalt rådgivningstilbud, var 
situationen anderledes. Behovet for digital rådgivning steg 
markant, så der måtte tilføres yderligere ressourcer til dette 
projekt. 

På der organisatoriske plan skulle der også udvikles nye meto-
der. Det kollegiale fællesskab blev erstattet af mailkorrespon-
dance, telefonsamtaler og videomøder. 

Det gav nye erfaringer med hensyn til mødeafvikling og illustre-
rede også, at der er behov for at være socialt sammen, hvis man 
skal have mulighed for at udvikle det sociale arbejdes metoder 
og finde nye løsninger på nye udfordringer. 

Samlet set kom Den Boligsociale Fond godt igennem krisen. På 
de næste sider præsenterer medarbejderne nogle af de over-
vejelser og metoder, der blev anvendt. 

Mogens Hansen 
Formand for Den Boligsociale Fond. 
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I Danmark har tusinder af mennesker igennem det seneste 
halve år været i karantæne i egne hjem i takt med, at nationen 
har været lukket ned. Endnu flere har været underlagt mere 
eller mindre frivillig isolation, og de fleste af os udøver social 
distancering for at inddæmme spredning af Covid-19.  

I foråret lukkede stort set alt det kendte ned, men det har også 
ført til nye tiltag: 

• Projekt ”godmorgenhilsen” ud ad vinduet, synge 
sammen med Peter Faber og efterfølgende ringe for at 
ønske hinanden en dejlig dag. 

• Projekt ”bænke-kaffe” eller bænkevarmer, socialt 
samvær i små grupper, mødes i det offentlige rum 
med kaffe og kage. 

• Bekymringssamtaler over telefonen. 

• Udflugter i nærområdet i små grupper. 

• Vandreture i små grupper. 

Nu er hverdagen så småt på vej tilbage, men smitterisikoen er 
der stadig, så vi skal fortsat være forsigtige, holde afstand og 
begrænse sociale kontakter. Men social distancering må aldrig 
føre til social afbrydelse. 

Alvorlige følger 
Det er veldokumenteret, at social isolation blandt andet kan 
føre til kedsomhed og ensomhed. Og at længerevarende social 
isolation kan have skadelig indvirkning på menneskers fysiske 
og mentale velbefindende – eksempelvis i form af øget 
forekomst af depression, angst og forringet søvnkvalitet. 

Gennem social isolation lukker vi ned for de forskellige prak-
tiske sammenhænge, vi til dagligt indgår i. Vores muligheder for 
at mærke os selv i mødet med andre, og muligheden for at 
bruge forskellige sider af os selv, mindskes også.  

Koblet med uvished omkring Covid-19s omfang og varighed og 
tilsat en konstant nyhedsstrøm af mere eller mindre tvivlsom 
information via sociale medier, ja, så aner vi konturerne til en 
række risikofaktorer – særligt for dem, der har få sociale 
kontakter, og som hver dag vågner op til ensomheden og 
aleneheden.  

Netop ensomheden og aleneheden kan være ødelæggende for 
social integration, og kan, i sig selv, føre til øget isolation. Og 
det er en ond cirkel, som afskærer den ensomme fra omverden.  

Hvad er så mulige veje frem mod at bryde den sociale isolation? 
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 3 De individuelle behov 
Vi må være sensitive overfor personlige behov og søge at imøde-
komme disse individuelle behov. 

Den kontakt, som blev skabt i Corona-nedlukningens første 
måneder med godmorgenhilsen, fællessang osv., var en stærk 
markering af fællesskabet og en mulighed for at modvirke 
ensomhed. Men andre muligheder skal også afprøves. 

Dét at hjælpe mennesker med at strukturere deres dagligdag og 
tilvejebringe muligheder for aktiviteter kan være af stor 
betydning – ligesom fortløbende kontakt kan være med til at 
håndtere vanskelige tanker og følelser for den enkelte. 

Individuelle behov afklares bedst i dialogen. 

Det vigtigste er, at Covid-19 ikke må inficere os mentalt. For en 
sådan infektion kan blive langt længerevarende og langt vanske-
ligere at tackle end denne pandemi.  

Britta Clemmensen, Den Boligsociale Fond i Slagelse 

 

 

At være pårørende i en 
Coronatid 
At være pårørende til en demensramt er aldrig nemt. Når 
deroveni kommer en verdensomspændende pandemi, som giver 
ekstra udfordringer til hverdagen, så er det hårdt. I RAC har vi 
især prøvet at lette de pårørendes hverdag en smule.  
RAC Lolland har i foråret og i begyndelsen af efteråret arbejdet 
med demensramte og deres pårørende på en anden måde, end 
først tiltænkt. Meget ændrede sig, da Covid-19 lukkede landet 
ned. Men de pårørende havde stadig brug for støtte, vejledning 
og frirum.  

I begyndelsen valgte vi at oprette en telefonrådgivning, hvor 
pårørende kunne ringe og få en snak om det, som fylder i 
hverdagen, når intet er som det plejer. Vores opgave var at lytte 
og få en snak, der kunne hjælpe de pårørende igennem dagen. 
Nogle ringede og spurgte om, hvorfor Lolland kommune ikke 
åbnede for besøg på plejehjem, når de havde hørt at andre var 
begyndt. Andre ville gerne høre, om nogle symptomer var tegn 
på en demens-sygdom, og sidst men ikke mindst så ville nogle 
bare gerne fortælle om, hvor hårdt det var i denne tid. 

Samtidig med telefonrådgivningen havde vi tre pårørende-
grupper, som ikke kunne mødes. Til hver gruppe er der tilknyttet 
1-2 frivillige. Og hvilke frivillige – de valgte en gang om ugen at 
ringe rundt til de pårørende og høre, hvordan de havde det. 

Det gjorde de, indtil landet begyndte at åbne stille og roligt op 

igen. Den ene frivillige fortalte om én pårørende, som 
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   havde det særlig svært, og den frivillige ringede derfor oftere 
til denne person.  

I starten mødtes grupperne udendørs – de gik en tur, tog på 
et museum, og en af gangene mødtes de hjemme i en af de 
frivilliges haver. Efter sommerferien er grupperne gået 
tilbage til at mødes som før Covid-19, dog med mere afstand 
og håndsprit. 

De pårørende giver udtryk for, at det er hårdt i denne tid. Det 
gælder især dem, som har deres demente hjemme, men som 
er vant til at de kommer i et aktivitetstilbud. De har ikke 
længere et pusterum et par gange om ugen. De er på alle 
timer i døgnet, og det er hårdt. Nogle har fået lidt bostøtte 
fra kommunen, men som en pårørende sagde: ”Jeg er vant til 
at have to eftermiddage om ugen, nu har jeg to timer én 
gang om ugen. Jeg ved aldrig hvad jeg skal, for timerne går så 
stærkt, og jeg når aldrig rigtig helt at lade op.” 

I RAC Lolland har vi planlagt forskellige aktiviteter i løbet af 
efteråret, som forhåbentlig kan aflaste de pårørende en 
smule – om ikke andet, så give dem nogle gode oplevelser.  

Hjælp fra Sundhedsstyrelsen 
I foråret, hvor vi godt kunne høre på de pårørende, at det var 
en hård tid, meldte Sundhedsstyrelsen ud, at man kunne 
søge midler til at forsøde livet for de pårørende. Vi valgte at 
søge støtte til aktiviteter hen over efteråret – og vi fik dem. 
Disse midler bliver i al sin enkelhed brugt på en række 
hyggelige aktiviteter. Nogle af dem er kun for de pårørende, 
og andre er både for de pårørende og de demensramte. 

Indtil videre har vi gået ture, hvor vi har fået nogle dejlige 
snakke og været ude at spise. Den 7. oktober skal vi f.eks. på 
Danmarks Sukkermuseum. De, der indtil videre har deltaget, 
har været meget taknemmelige over, at der er nogle tilbud 
for dem i denne tid. Vi har valgt at lave aktiviteterne for 
maksimum 10 deltagere ad gangen.  

Udover selve aktiviteterne har vi søgt efter frivillige til at 
være hos de demensramte, mens de pårørende deltager i de 
aktiviteter som kun er for dem. Dette for at give de 
pårørende roen og tiden til at deltage. Vi har allerede fået et 
par henvendelser, men søger stadig flere.  

Vi gør det bedste vi kan i dette efterår, med de restriktioner 
og forbehold vi har i samfundet lige nu.  

Alice Beinthin, frivilligkoordinator 
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Refleksioner over 
samtaleforløb med unge, 

præget af Corona-nedlukning 
 

I CTU lukkede vi ned for samtaleforløb fra d. 13. marts og 
informerede vores deltagere over SMS om mulighed for at skrive 
sammen eller at få telefoniske samtaler. I den følgende tid fik 
deltagerne af og til en SMS, hvor vi orienterede om mulig 
tidshorisont for face-to-face samtaleforløb igen, sendte links til 
interessante udsendelser eller, hvor vi lod deltagerne vide, de var 
velkomne til at kontakte os. 

I slutningen af april orienterede vi om mulighed for walk-and-talk 
samtaler med to meters afstand og enkelte face-to-face-samtaler 
på kontoret i Nakskov. Vi havde både telefoniske samtaler, enkelte 
gå-samtaler og enkelte samtaler på kontoret i Nakskov i den 
periode. At gå med to meters afstand udenfor og tale om 
personlige emner fungerede ikke optimalt, så da det blev til en 
meters afstand, fik vi flere tilbage i forløb.  

Her i efteråret har vi atter samtaleforløb i diverse lokaler i 
henholdsvis Nykøbing, Maribo og Nakskov, men har også bibeholdt 
walk-and-talk samtaler og muligheden for telefoniske samtaler. 

Jane Touzari, psykolog, CTU. 

 

 



 
 

For meget socialt samvær 
En mindre del af deltagerne fik det værre end før. De og deres 
familie og/eller kærester havde svært ved at klare at være i 
hinandens selskab det meste af tiden. En fik hjælp til at blive 
indlagt på psykiatrisk skadestue, da han var til fare for sin 
kæreste. 

For lidt socialt samvær 
Mange af de unge i CTU har oplevet mange svigt fra de 
nærmeste. De søger at holde oplevelserne på afstand ved at 
være sammen med andre mennesker det meste af tiden og 
f.eks. ved at holde tankerne på andres problemer, indgå i 
konflikter, fokusere på fester, forelskelser, sex, druk, stoffer og 
se serier.  

Siden januar var hashmarkedet i området næsten tørlagt. De 
kunne ikke komme i byen og feste eller hænge ud med venner-
ne, da covid-19 dukkede op. De mistede de vante copingmulig-
heder (at se serier blev for kedeligt i længden). Mange var nu 
tvunget til at være hjemme på eget værelse/i egen lejlighed og i 
eget selskab. Situationen medførte flere selvmordstanker, cut-
ting, spiseforstyrrelser, søvnbesvær, aggressioner, tankemylder 
og eksistentielle kriser. 

Terapeutisk set  
betød disse unges sammenbrud af copingsstrategier, en accele-
ration af processen frem mod at begribe og håndtere egen 
livssituation, efter at perioden med de mest voldsomme reak-
tioner aftog (en måtte syes sammen efter cutting, et par slugte 
nogle tilfældige piller og kom til udpumpning/observation). 

Vi begyndte at gå ture med de unge i skove, ved vandet eller sad 
i haver og havde samtaler. Kun i Nakskov kom enkelte til face-to-
face-samtaler. 

Vi erfarede at det var sværere for de unge at fastholde negative, 
selvdestruktive tanker, omgivet af den smukke natur i det dejlige 
vejr. At vi ikke sad passive, men var i bevægelse og ind i mellem 
kunne tale om omgivelserne, løftede samtalerne. 

Der opstod andre samtaler end inden døre og fokus kunne skifte 
mellem at være på den unge og på de sansemæssige oplevelser i 
naturen.  

De unge er præget af forventninger om at være succesfulde, få 
gode karakterer, se godt ud m.m. Med det pres hængende over 
hovedet er vores målgruppe tilbøjelige til at opgive og falde i 
den modsatte grøft.  

De kommer dermed til at sidestille alt, der ikke lige er målrettet 
frem mod succes, til at være taberadfærd. Pausen fra de ydre 
krav fra lærere, sagsbehandlere og andre, gjorde at vi nemmere 
kunne støtte dem til at erfare nytteværdi-en i at foretage sig 
noget for ens egen skyld. 
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Nedlukningens 
konsekvenser 
for de unge 
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At beskæftige sig med 
noget, som ikke har 
nytteværdi – det har stor 
nytteværdi 
En ung pige forlod et uddannelsesforløb i efteråret og følte sig 
som en fiasko, da hun startede i samtaleforløbet. Selvbebrej-
delserne var massive, hun kunne ikke holde ud at være alene, 
havde depressive træk og angstanfald.  

Ved samtalerne på ture i skoven, udfoldede hun sider af sig 
selv, som ellers ikke var set i samtalerne inden nedlukningen. 
Det øgede hendes selvværd, at hun kunne imponere med sin 
store viden og blev ”spejlet” som en exceptionel vidende 
person. Der blev sat fokus på hendes ressourcer som at kunne 
indlære og huske, når noget interesserede hende, og at kunne 
genfinde den ro i naturen, hun tidligere havde haft gavn af. 
Hun fokuserede mere på, hvad hun selv kunne lide at gøre og 
fik genoptaget forskellige interesseområder.  

Hun er nu i gang med et nyt uddannelsesforløb. Corona-
nedlukningen gjorde, at hendes ressourcer blev tydeligere og 
kunne understøttes, at hun fik tid og ro til at fordybe sig i 
interesser og fik erfaret, at det ikke er at spilde sin tid at 
beskæftige sig med noget, som giver glæde, ro og overskud.  

Naturens rigdom på metafor-
muligheder 

En ung mand med lavt selvværd og mange skolemæssige 
nederlag, blev på en walk-and-talk spurgt hvilket træ, han 
bedst kunne lide.  

Det var i en bøgeskov med mange høje træer med forskellig 
tykkelse. Han gik længe, indtil han så et skævt bøgetræ som 
tiltalte ham. Han tænkte nogen nok havde skubbet til træet, 
da det var helt lille, og så havde det aldrig kunnet rette sig op. 
Han undrede sig over hvordan det kunne være, når alle de 
andre træer var lige, men da han fik fokus på det, viste det sig 
at der var mange træer, som ikke var helt lige.  

Skoven gav en sjovere måde at tale om dét at være anderle-
des på, og det bruges nu i det videre forløb som en fælles 
metafor.  
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En ung mand, som i tre år havde røget hash og ”hængt” i 
systemet uden at noget havde kunnet fungere for ham, havde 
som eneste krav en aftale om at møde en gang om ugen til 
samtale med sin arbejdsmarkedskonsulent.  

Han havde det svært med de samtaler, da han blot mødte op 
hver tirsdag og fortalte, at han stadig ikke kunne lade være med 
at ryge hash, stadig ikke var i stand til at være på uddannelse 
eller på en arbejdsplads og stadig ikke vidste, hvad han ville. 
Hver tirsdag blev hans uduelighedsfølelse cementeret yderligere.  

Han var allerede ved opstart på samtaleforløb, under hash-
manglen i januar, begyndt at bruge skære væsentligt ned på sit 
forbrug (først af nød og derefter af egen vilje) og havde holdt det 
rimeligt, da nedlukningen kom i marts. Da vi genoptog samtaler-
ne i slut april, havde han ikke brugt hash siden starten af marts.  

Han plejede at lide en del af angst og uro. Den var aftaget, fordi 
han ikke skulle møde på Jobcentret en gang om ugen, at han 
havde lånt et lille hus med have af en ven, at vejret var dejligt og 
af bevidstheden om at mange mennesker heller ikke var i gang 
med uddannelse eller job i den periode. Det gjorde det legalt 
ikke at lave noget og fjernede hans stress. Han sad meget af 
tiden i haven med sin kaffe og cigaretter og tænkte.  

Da vi i CTU generelt havde færre samtaler i den periode, var det 
muligt at bruge op til to timer hver gang og sidde i haven 
sammen med ham uden at skulle nå noget. Han var vokset op 
hos en drikkende far og havde altid forsvaret faderen loyalt. Ved 
at have god tid til at gennemtænke barndommen og sit eget 
behov for at hjælpe faderen, begyndte han gradvist at tillade sig 
selv også at mærke faderens svigt, at huske de mange gange han, 
som barn, tilsidesatte egne behov for den voksnes skyld, og 
hvordan han havde løjet, når hans mor og myndighederne sagde 
til ham, at hans far havde et alkoholproblem.  

Fra at være 100% med faderen – selv i sine egne tanker – tillod 
han sig at indse faderens svigt og fejl. Han kunne derefter 
begynde at se mere afbalanceret på både hans far og mor og 
forsonede sig med hændelserne i opvæksten. Det gav overskud 
til at begynde at se på hans eget liv. 

Verden blev tryggere at være i, fordi folk ikke opsøgte ham og 
ingen stillede krav til ham under nedlukningsperioden om, at ”nu 
måtte han også se at få en uddannelse eller et arbejde”. Det 
fraværende pres åbnede for, at han begyndte at lege med 
tankerne om uddannelse og job, om at tjene penge og få frihed 
til f.eks. at rejse, om at kunne gøre en forskel for andre 
mennesker, om at få et interessant liv og blive en bedre far og 
rollemodel end hans egen far. Han er nu startet på uddannelse 
og er glad for ikke mere at være klient i det kommunale system. 

Pres holder 
nede 
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Ulemper ved nedlukningen 
Det er upraktisk, at notater på gåtur rundt i naturen og udfyldelsen 
af de digitale skemaer, har haltet. Vores devices kunne ikke altid 
klare temperaturerne i en varm bil, eller når vi sad i solen og skulle 
udfylde skemaer, og de kunne løbe tør for strøm. Det føltes mere 
naturligt at gå ture i skoven uden at have arbejdstasken med i 
hånden, så ofte blev de liggende i bilen. 

Der er gået længere tid med at finde frem til, hvor man kunne 
mødes og køre til diverse mødesteder, fremfor når vi normalt 
fortrinsvis har samtaler i Nykøbing, Maribo eller Nakskov.  

Nogle af de unge har en økonomi, baseret på SU og fritidsjobs. 
Uden fritidsjobs har de været i risiko for at miste deres lejlighed, 
eller de har betalt huslejen og ikke haft penge til de basale 
fornødenheder. Flere har opbygget privat gæld i perioden og har 
således fået en ekstra stressfaktor. 

Fordele ved nedlukningen 

Generelt har der været bedre tid og mere ro på hos såvel 
behandlere som deltagere. Vi behandlere har fået mere fokus på 
fordelene ved walk and talk-samtaler, samt at nogen af de unge 
har erfaret telefonsamtaler også kan være effektive. 

De unge er blevet konfronteret mere med dem selv og deres 
eksistens. Det har medført kriser og stort ubehag, men det har 
også ført til en øget bevidsthed hos flere i forhold til, hvad der er 
vigtigt for dem. Nogle er blevet mere bevidste om, hvad de ønsker 
af deres kæreste. Især er der flere af pigerne som fortæller, de har 
besluttet sig for enten at forlade kæresten eller sætte vilkår op 
om, at de ønsker en anderledes relation. Mange har også, på godt 
og ondt, fået et mere realistisk billede af deres nærmeste familie-
medlemmer. 

En pige fortalte, at hun for første gang i seks år er begyndt at læse 
bøger, da hun blev træt af at se serier. Flere er stoppet med deres 
hash-forbrug, har drukket væsentligt mindre alkohol og har derved 
sparet en del penge.  

Spurgte vi vores deltagere, ville de nok ikke umiddelbart synes 
Corona-nedlukningen har været positiv. Som behandlere synes vi 
dog at have iagttaget flere positive end negative konsekvenser af 
perioden, om end det også har været en svær periode for mange. 

Jane Touzari, psykolog, CTU. 
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Walk and talk 
Indledningsvis var der en opgave i at kontakte de unge og meddele, 
at alle planlagte aftaler desværre måtte aflyses på ubestemt tid, 
med de konsekvenser det havde. De fleste, jeg havde kontakt med, 
havde god forståelse for at det var vilkårene, en del syntes at 
kunne acceptere kontakt på telefon og sms, med andre ophørte 
kontakten trods mange forsøg på kontakt. Om frafaldet skyldes 
min vedholdende kontakt og forsøg på motivation som behandler, 
eller mangel på samme, om der har været andre nytilkomne 
omstændigheder i den enkeltes liv, eller det kan tilskrives en 
generel påvirkning af de fleste mennesker under nedlukningen, er 
vanskeligt at sige noget entydigt om. 

I forbindelse med, at der langsomt blev genåbnet for samfundet, 
fik vi mulighed for at gennemføre sessioner med de unge, som 
såkaldte walk and talk-samtaler.  

Min oplevelse med at gennemføre sessioner på denne måde har 
været rigtig god. Jeg har med flere unge oplevet – også ud fra de 
unges egne beskrivelser – at alene det at komme ud i naturen, bl.a. 
parker, skove, kystnære områder, har haft betydning, idet dét at 
komme ud for nogles vedkommende har været glemt, bortpriorite-
ret, eller nogle gange blot været en del af at komme fra A til B.  

Flere unge har åbnet deres sanser på en anden måde end i 
behandlingslokalet, de har set, hørt og duftet noget andet, end de 
”plejer”. Nogle gange noget, som har bragt minder op, også gode 
minder. Flere har også efterfølgende sagt, at de har følt sig mere 
glade efter sådan en kombineret samtale og gåtur på halvanden 
time. Én ung fortalte glad og stolt for nylig, at han efter vores walk 
and talk-samtale havde opbygget energi til at løbe en tur, da han 
kom hjem!  

I tilgift til oplevelsen af glæde og mere energi har den unge fået 
bevægelse og dermed fysisk sundhed ind i sin dag, modsat manges 
daglige stillesiddende skoledag, eller for andres vedkommende, 
dage som bare ligner hinanden med sofa og computertid. 

Jeg synes også at have et billede af at dét, at vi går side om side, 
modsat at sidde overfor hinanden med øjenkontakt, hurtigere 
skaber adgang til den unges følelsesliv. Det er som om, det er mere 
ufarligt, når vi ikke skal se på hinanden. Der er et andet flow i 
talestrømmen hos den unge og i samtalen. Udfordringen kan være 
at aflæse den helt fine mimik helt sikkert og tydeligt, når man går 
side om side. 

Jeg har mødt unge, for hvem dét at have gået så relativt hyppigt 
ude i det fri, har næret deres interesse for at deltage i naturbase-
rede gruppeforløb, og det er jo fedt! 

Selv efter flere måneders genåbning gennemfører jeg fortsat 
samtaler med flere unge som walk and talk. 

Brian. Behandler i CTU. 

 

 



 
 

UngTilUng 

Øget pres på chat 
rådgivningen 
Under Covid-19 har UngTilUng.com oplevet et øget pres fra 
unge, som ønsker at bruge digitale hjælpeløsninger. Det 
betød, at vi i april valgte at tilknytte omkring 50 nye chattere 
og mentorer. Det gjorde vi for at kunne udvide åbningstiderne 
i vores peer chat og åbne mentorsamtale fra to timer hver dag 
hele ugen til fire timer om dagen. 

Det betød selvfølgelig også flere unge i chat tilbuddene, hvor 
vi pludselig havde omkring 100 samtaler om måneden. Der 
var gengangere, men også hele tiden nye unge.  

Vi oplever, at det er mange af de samme problemer, som vi 
normalt oplever. Angst, ensomhed, selvskade osv. 

 

Ny bevilling 
Samtidig havde vi et ønske om at udvide vores tilbud til de 
unge. Og det lykkedes bl.a. med en bevilling fra Tuborg 
Fonden på 85.000 kr. I oktober åbner vi således en gruppechat 
samtidig med, at der kommer et webinar om ensomhed samt 
gruppeforløb.  

Vi har generelt en oplevelse af, at digitale tilbud efterspørges i 
højere grad under Covid-19, og mange unge har allerede 
henvendt sig. Vi kunne, hvis vi havde ressourcerne, sagtens 
åbne yderlige chat tilbud. 

Velliv Fonden har øget tilskuddet til den digitale rådgivning til 
unge, som er i lokale rådgivningstilbud. Men grundet Corona 
har denne mulighed ikke været til stede.  
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10 år med 
Trekronercaféen 
Trekronercaféen, der er et tilbud om danskundervisning, 
rådgivning og vejledning til flygtninge og andre udlændinge, 
fylder 10 år til november. 

Caféen blev startet af en gruppe af frivillige, der havde været 
frivillige og kontaktpersoner på asylcenter Hvilested i Lolland 
Kommune. Da asylcentret lukkede, fandt de frivillige at der 
var behov for en café, hvor man snakkede dansk, kunne få 
lektiehjælp og nyde socialt samvær. 

I starten holdt caféen til i Den Boligsociale Fonds lokaler i 
Nakskov, men da behovet blev større, fik caféen fik de 
nuværende lokaler i Frivilligcentret i Nakskov.  Antallet af 
gæster i caféen steg meget med flygtningesituationen i 2015. 

Caféen har gennem de ti år, ud over den ugentlige åbnings-
tid, lavet en række sociale arrangementer som julefest, 
skovture, udflugter til museer og andre seværdigheder. Der 
har været oplysende arrangementer om kommune- og 
regionsvalg, fagforeninger og a-kasse samt posttraumatisk 
stress. For de frivillige har der været kurser i bl.a. 
makkerlæsning og etik. 

Endelig har der været rådgivning og vejledning i et betydeligt 
omfang. Sagerne har spændt fra anke over jobcentres beslut-
ninger og huslejesager, fremskaffelse af nye og bedre boliger, 
job- og praktiksøgning til ansøgning om familiesammenføring 
og udfyldelse af utallige blanketter til Udlændingestyrelsen. 

Det har været en stabil gruppe frivillige, som har drevet 
caféen. De, der startede caféen, er, på undtagelse af én, 
stadig frivillige, og der er kommet flere frivillige til, så 
gruppen nu er oppe på 8 personer. 

Aktuelt kommer der ikke så mange i caféen. Nedlukningen i 
forbindelse med Corona har betydet noget, men den vigtigste 
årsag er, at de fleste af flygtningene fra 2015 har gennemført 
deres danskundervisning, og hvad der er endnu mere 
glædeligt, mange – og det er rigtig mange er kommet i 
arbejde. 

Så om der er behov for caféen i de kommende år vides ikke.  
Men indtil videre er der Trekronercafé i Frivilligcenter 
Nakskov onsdag efter onsdag. 

På grund af den aktuelle Coronasituation vil 10 års jubilæet 
blive markeret senere. 
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Tilskud til frivillige 
projekter 
Foreningen har fået tilskud til tre projekter fra Socialstyrelsens 
PUF-pulje til frivilligt socialt arbejde. 

Digital rådgivning 
Digital rådgivning er en forankring og videreudvikling af rådgiv-
ningsprojektet Mind Change, som blev gennemført af UngTilUng 
i perioden 2017 til 2020. 

Tilskuddet på 200.000 kr. for denne periode betyder, at vi kan 
fastholde en rådgivningskoordinator til at varetage den forsatte 
udvikling af den digitale rådgivning samt sikre rådgivningens 
faglige kvalitet gennem vejledning og uddannelse af de frivillige 
mentorer. 

Den digitale rådgivning har oplevet en stigende interesse for 
rådgivning gennem de seneste år. Ikke mindst som følge af 
COVID-19. Vi har været i stand til at udvide rådgivningen i form 
af flere frivillige mentorer og øget daglig tid på platformen. 

Ungenetværk på Lolland 

Ungenetværk er et frivilligt peer2peer-baseret projekt, hvor 
unge fra socialt udsatte familier, fx opvækst i familier med rus-
middelproblemer, har mulighed for at anvende egne erfaringer 
til at hjælpe andre unge, og derigennem også hjælpe sig selv. 
Det sker gennem netværksaktiviteter i Nakskov, som de unge er 
med til at organisere og gennemføre. 

Projektet gennemføres i tilknytning til CTU, Center for trivsel og 
udvikling for børn og unge på Lolland-Falster.  

Projektet varetages af lokalkomiteen for Lolland-Falster i sam-
arbejde med CTU. 

Tilskuddet er på 75.000 kr. 

Værestedet Pusterummet 

Værestedet Pusterummet er et frivilligt socialt arbejde i Slagelse, 
som lokalkomiteen for Slagelse varetager. 

Projektet har nu eksisteret i tre år som matrikelløst værested, 
målrettet socialt udsatte voksne og ældre borgere i Slagelse. 

Formålet er 1) at hjælpe ensomme voksne ud af den sociale 
isolation gennem netværksskabende aktiviteter og rådgivning 
(mentorordning), 2) at hjælpe brugerne med at få struktur på 
hverdagen, og 3) at brugerne opnår indhold i dagligdagen ved at 
hjælpe andre og ved at lære af andre, som står overfor udfor-
dringer i livet.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uden for 
samfundets 
hovedstrøg 
”Foreningen Den Boligsociale Fond” arbejder for 
at forbedre forholdene for mennesker, der 
befinder sig uden for samfundets hovedstrøg. Vi 
er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem 
eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillig. 

 

 

 

 

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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Værestedet Pusterummet har eksisteret i to år. 
Værestedets planlagte aktiviteter i dette projektår 
omfatter: Åbent værested med kreativ café, fælles-
spisning og udflugter mandag og fredag. Fredag om 
formiddagen kl. 9-14, mandage om aftenen med fælles-
spisning kl. 16-19 og fredag kl. 10-12 med supplerende 
kulturelle udflugter. Deltagerne nørkler, dvs. strikker fx 
dåbsklude til kirken, babyhuer og tæpper til hjælpe-
arbejde. Fælles morgenmad. Herigennem hjælper 
deltagerne andre, som har behov for hjælp. Fælles ture i 
biografen, koncerter m.m. i nærområdet. Frivillige vej-
leder deltagerne i at håndtere små og store problemer. 
Fælles spisning og undervisning foregår hver mandag 
aften kl. 16-19 på Slagelse kommunes dagcenter, indtil 
egne lokaler skaffes.  

Mentorordningen er en individuel støtteordning, som 
giver modtagerne af støtten mulighed for at forbedre 
deres hverdag og deltage i aktiviteter samt få bistand i 
sager med det offentlige system.  

Der gennemføres et kursus for brugere og frivillige i 
foråret 2021. 

Tilskuddet er i år på 85.000 kr. 

 


