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Coronaen har præget
alle dele al foreningens
arbejde.
Året 2020 har været en
specielt år for Den
Boligsociale Fond. For
os, som for andre, har vi
skullet drive vor
forening i Coronaens
skygge.

Et specielt år
Coronaen har præget alle dele al foreningens arbejde.
Året 2020 har været en specielt år for Den Boligsociale
Fond. For os, som for andre, har vi skullet drive vor
forening i Coronaens skygge.
Bestyrelsen har måttet holde bestyrelsesmøder via nettet. Det har været svært at fastholde den mere personlige kontakt med de frivillige. Og for de forskellige frivillige aktiviteter har mange af dem ligget i dvale store dele
af året.
Hvad denne ”passivitet” kommer til at betyde for det
kommende arbejde, bliver interessant at se. Kan de
forskellige aktiviteter bare starte igen, og så kommer
brugere og de frivillige som sædvanligt. Jeg tror det
næppe. Vi bliver nødt til ved genstart af aktiviteter at
anvende rekrutteringsmetoder overfor brugerne for at
få dem til at komme, og for de frivillige tror jeg vi skal i
gang med et personligt opsøgende arbejde.
Det er vores indtryk, at såvel brugere som frivillige har
været imødekommende og forstående for den situation,
foreningen har stået i, og vi har da også prøvet at passe
og pleje de frivillige, så godt vi kunne.

CTU har eksempelvis gennemført rådgivningsforløb over
for brugerne, hvor sikkerhedsreglerne er iagttaget. Selvfølgelig har de situationer betydet, at der ikke er kommet det antal henvendelser, som vi normalt modtager,
når uddannelsesinstitutioner og forvaltninger også
arbejder under andre forhold.
For UngtilUng har epidemien betydet en stor tilgang af
brugere. En digital rådgivningsplatform har vist sig at
være meget betydningsfuld, når unge mennesker bliver
socialt isoleret.
Samarbejdet med vore samarbejdskommuner og andre
samarbejdspartnere er fortsat under Coronaen. Alle
parter har så at sige ”været i samme båd”, så ting har
måske taget lidt længere tid, møderne har fundet sted
digitalt, nogle møder har kunnet udsættes, men alle har
vist interesse i samarbejdet. Så det vil også efter Coronaen være intakt.
På de følgende sider er der beretninger fra de enkelte
aktiviteter og projekter, der klart viser, at medarbejdere
og frivillige har gjort alt for at tackle den situation, vi
stod i.
Jeg håber beretningerne læses med interesse.

Foreningens professionelle arbejde har tilpasset sig
situationen.

Mogens Hansen, formand
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som ressource, hvilket er et tabuiseret emne. Det er
med til at opretholde UngTilUngs tilgang til de unge –
nemlig at alle har deres egen historie, og at alle fortjener
at blive mødt med samme åbenhed, støttende og
anerkendende tilgang.

Projekt Dropzone

Som en del af vidensindsamlig og -udveksling har vi
deltaget i netværksmøderne, der afholdes sammen med
de øvrige projekter, der har fået midler til at forebygge
gråzoneprostitution. Disse møder har både foregået som
fysiske og online møder, og begge dele har fungeret
godt. Vi afholdt selv et online møde i november 2020
under coronanedlukningen. Igennem erfaringsudvekslingen på netværksmøderne har vi kunnet udveksle
viden og sørget for, at der ikke blev planlagt overlapninger/gentagelser mellem vores projekter og målgrupper.

I år 2020 er projekt Dropzone blevet en integreret del af
ungtilung.com gennem selvhjælpsvideoer til de unge.
Der har været fokus på seksuel grænsesætning, afkodning af online beskeder, skamfølelser, og hvordan man
tager beslutninger i overensstemmelse med sine værdier. Desuden har der været podcastepisoder, der omhandler dating, de uskrevne regler, dating med fordele
og det økonomiske aspekt af dating. Podcastepisoderne
udgives løbende på ungtilung.com.

Temaforløb om
tankemylder,
nervøsitet og angst

Dertil har vi skullet rekruttere nye frivillige med egenerfaringer indenfor gråzoneprostitutionsområdet. Der er
både rekrutteret rådgivere og bloggere, der selv har haft
problematiske seksuelle relationer og oplevelser. Vi har i
løbet af 2020 overgået projektbeskrivelsen, og har fået
udgivet mere end ét månedligt blogindlæg med seksuelle temaer. Dertil har vi haft ca 80 samtaler på peerchatten og den åbne mentorsamtale om seksualitet, gråzoneprostutition og seksuelle relationer.
Rekruttering af unge brugere er sket gennem online
adds på Facebook og Instagram, hvor annoncer er blevet
slået op.
For at klæde de frivillige rådgivere, bloggere, SoMemanagere og skribenter bedre på til at kunne forstå,
skrive om og rådgive i problemstillinger med gråzoneprostitution, har vi i 2020 udarbejdet en digital temauddannelse om gråzoneprostitution og de underliggende faktorer, bestående af 6 kurser, med fokus på
sugardating og salg af nøgenbilleder, skam og skyld, at
mærke og sætte grænser, ulige og lige seksuelle (magt)relationer, at finde og håndhæve sine værdier samt
procedurer for ufrivillig deling af intime billeder. Denne
uddannelse giver de frivillige mulighed for at kunne
åbne for emnet på en god, ikke-dømmende måde, med
fokus på underliggende problemstillinger. Uddannelsen
giver de frivillige en større forståelse for, hvorfor nogle
unge tager kontroversielle valg om at bruge deres krop

I år 2020 er temaforløbet om tankemylder, nervøsitet og
angst blevet afprøvet som pilotprojekt. Det er blevet
startet som et tilbud i UngTilUng, varetaget af frivillige.
Og så er det blevet evalueret, og vi har tilpasset det. Der
er desuden blevet udviklet en evaluering af interventionen til at undersøge, hvad effekten af temaforløbet er,
og hvad de unge får ud af det.
-

Færdigudvikling af tiltag og mentorguide
Pilotprojekt af tematiseret samtaleforløb
Udvikling af uddannelse
Start af tiltag, varetaget af frivillige
Evaluering og tilpasning af tiltag og uddannelsesmaterialer og metoder
Ny start efter evaluering og tilpasning
Udvikling af evaluering af selve interventionen:
samtaleforløbet
Tilpasning af screeningsprocessen af de unge.

Gruppechat om
tankemylder,
nervøsitet og angst
Gruppechatten er udviklet som et peer-tiltag, som kan
fungere godt sammen med temaforløbet om
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tankemylder, nervøsitet og angst. Gruppechatten er
varetaget af peerfrivillige, som har til opgave at facilitere
et rum for erfaringsudveksling og fællesskab mellem
brugerne af gruppechatten. Projektet er udviklet og
startet i 2020.
-

-

Udvikling af koncept omkring gruppechatten som
et samskabelsestiltag, som udvikles løbende
mellem ansatte på tiltaget og de frivillige, der
faciliterer gruppechatten
Start af tiltag med frivillige facilitatorer med
udviklingsmøder hver anden måned samt løbende
ændringer i tiltaget ud fra erfaringen, der
opsamles.

-

Åben mentorsamtale
Vores tilbud, den åbne mentorsamtale, som vi har haft
længe, har en stigende popularitet blandt de unge.
Under Coronaen blev det tydeligt for os, at vi måtte
udvide åbningstiderne.
-

Udvidelse af åbningstiderne i forbindelse med
stigning i henvendelser under første Corona-

nedlukning. Udvidelsen er blevet permanent i
UngTilUng fra 2020.

Åben Mentorsamtale
+ Peerchat
På efterspørgsel fra de frivillige i de to åbne chattilbud
har vi udviklet ekstrauddannelser, de kan bruge i det
frivillige arbejde.
-

Nyt uddannelsesmateriale om selvskade
Nyt uddannelsesmateriale om selvmord.

Udvikling og
frivilligorganisering
I 2020 har vi arbejdet på at videreudvikle frivilligorganiseringen i UngTilUng. Der er kommet flere frivillige til, og
flere frivilligopgaver er blevet udviklet. Med over 100
frivillige har det krævet at se på, hvordan vi kan organi-
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sere det frivillige arbejde og opbygge en struktur, der
kan rumme de mange frivillige, og samtidig frigøre
ressourcer til, at vi medarbejdere har tid til videreudvikling af UngTilUng.

Udvikling af
UngTilUngs digitale
uddannelse
Vi har særligt i 2020 haft fokus på at udvikle en digital
uddannelsesplatform på UngTilUng.com, hvor vi har
tilrettelagt og udviklet digitale grunduddannelser,
målrettet de frivilligroller. Vi har chattere, gruppechatfacilitatorer, mentorer, mentorer med forløb, skribenter,
SoMe-managere, bloggere og redaktører. Uddannelserne består af kompetencevideoer, uddannelsesdokumenter, spørgeskemaer samt øvelser og meningsmålinger,
hvor de frivillige klædes på til deres frivilligopgave, inden
de starter.

Udvikling af
frivilligkoordinatorrollen
Som en del af udviklingen af frivilligorganiseringen har vi
arbejdet på at definere og tydeliggøre rammerne for
vores frivilligkoordinatorrolle endnu mere, da frivilligkoordinatorerne for hver enkelt frivilligopgave spiller en
stor rolle i ledelsen og koordineringen af det frivillige
arbejde.
Hertil har vi lavet en overbygning på frivilligleder/koordinator-uddannelsen, hvor frivilligkoordinatorerne klædes
på til frivilligorganisering, velkomsten af nye frivillige,
motivation af frivillige og kraftfuld kommunikation.
Uddannelsen skal gerne være med til at styrke koordinatorernes ledelseskompetencer og deres følelse af
medejerskab, og tydeliggøre rammerne for deres rolle
endnu mere.
Vi vil fortsat i 2021 kigge på, hvordan vi kan støtte og
udvikle de frivillige endnu mere, da vi har brug for
frivilligledere, der kan være med til at bære det frivillige
arbejde.

Ny rekrutteringskoordinatorrolle
I takt med stigningen af antallet af frivillige og frivilligopgaverne har vi i 2020 haft to seje praktikanter tilknyttet i rollen som rekrutteringskoordinatorer, hvor de har
hjulpet med rekruttering, indkøring og koordinering af
de frivillige. Det har vist sig at være en stor hjælp, så
denne nye funktion kommer vi derfor fremadrettet til at
have i UngTilUng.

Udover grunduddannelserne har vi udviklet nogle temauddannelser, der har taget udgangspunkt i de frivilliges
ønsker og behov. Vi har f.eks. lavet temauddannelser
om ”sunde grænser”, ”selvmord og selvskade” og ”gengangere”, som er nogle af de udfordringer, der især
fylder hos de frivillige rådgivere.
I forbindelse med udviklingen af den digitale uddannelsesplatform og uddannelsesmaterialet har vi haft en
løbende evaluering og tilpasning af materialet og det
tekniske setup.

Digitale fællesskaber
I 2020 har vi haft et særligt fokus på at gøre Ungtilung til
et digitalt fællesskab.
Det er bl.a. sket ved, at det nu er muligt for unge at oprette en bruger på Ungtilung.com. Her har de mulighed
for at deltage i en gruppechat omkring angst, nervøsitet
og tankemylder.
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CTU består af individuelle behandlingsforløb, forældresamtaler, forsamtaler, åben digital rådgivning chat
samt samarbejde med kommuner og andre institutioner om formidling og gennemførelse af tilbuddet til
unge samt markedsføring af tilbuddet.
Vi har i 2020 haft kontakt med 90 børn og unge, som er
registreret i Rambøll og 25 unge, som ikke er registreret.
Det er unge, som har været i samtaleforløb, og som har
henvendt sig igen for at få én eller få samtaler, unge
som kun har haft behov for få samtaler og derfor ikke
nåede at blive registreret, eller unge der som følge af
COVID-19 ikke har fastholdt kontakten, men hvor vi
forsøger at få kontakt med vedkommende igen.
Vi har haft kontakt med ca. 20-30 unge på chat eller
åben digital rådgivning.
I alt har vi haft kontakt med 135-140 børn og unge. Den
lille usikkerhed i antallet skyldes, at antallet af unge som
benytter digital rådgivning eller chat, alle er anonyme.
Det er vores indtryk, at både de unges trivsel og
mestringsevne er forbedret som følge af behandlingsforløbene. Vi har dog endnu ikke modtaget den eksterne
evaluering fra Rambøll, som dokumentation.
Vi har som følge af COVID-19 justeret det individuelle
arbejde, så samtalerne ofte er foregået som walk-andtalk, telefonisk eller som onlinesamtaler (Teams eller
Skype) og kontakt via SMS og mail.
En del unge har haft behov for kontakt med os som følge
af COVID-19, fordi de som følge af ensomhed m.m. er i
en kriselignende situation.
Generelt har COVID 19 medført, at de enkelte samtaleforløb er blevet mindre intensive (færre samtaler,
sværere at fordybe sig udendørs og digitalt/telefonisk,
nogle har fravalgt samtaler, indtil de atter kan få face-toface samtaler m.m.). Det medfører, at forløbene
generelt bliver længere og afsluttes senere.

CTU er tilbud om individuel behandling og
gruppebehandling, samt chatsamtaler og
netværksgrupper og -aktiviteter med
ligesindede i Lolland og Guldborgsund
kommuner.
Formålet er at styrke unge så de kan trives og
mestre hverdagen med familie og venner
samt uddannelse og arbejde.
CTU er et tilbud for unge som er vokset op i
familier med rusmiddelproblemer. Flere af de
unge som benytter sig af vores tilbud kommer
fra familier hvor rusmiddelsproblematikken er
skjult for omverdenen.
Mellem 150-200 børn og unge benytter sig af
vores tilbud om året.
Projektet er støttet af Socialstyrelsen.
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og familie. Historier om, hvordan de har kunnet overkomme vanskelige ting i deres liv, hvad der har været
godt, hvad det er de kan, og hvilke ressourcer de har.

Nyt gruppetilbud
starter i foråret
Formålet med en gruppe er at mødes med andre som
er i en lignende situation og udvikle sig sammen. Man
har mulighed for at spejle sig i andre og blive bekræftet
i, at man ikke er alene med sine tanker og følelser.
Flere følger personens proces, og man oplever støtte
og genkendelse fra de andre deltagere.
Når man er vokset op i en familie med rusmiddelproblemer, kan man have mange ting at tænke på. Vi
oplever, at mange unge kæmper med et lavt selvværd,
som kan være med til, at de mister troen på dem selv og
deres egen formåen. Nogle kan have en følelse af aldrig
at være god nok, andre dropper helt at forfølge deres
mål og drømme i livet, da de på forhånd ikke tror på de
vil lykkes. Det kan have indflydelse på mange områder i
den unges liv.
Derfor tilbyder CTU nu et gruppeforløb tilrettelagt for at
booste de unges tro på dem selv, og hjælpe dem til at se
egne ressourcer og styrker.
Inden forløbet påbegyndes, vil vi sammen med de unge
tage en snak og finde ud af, hvad de ønsker at få med sig
fra forløbet. For nogen kan det være de ønsker at blive
bedre til at sige fra eller for andre at finde troen på dem
selv.
Det er vigtigt for os, at de unge får en succesoplevelse
og bliver opmærksomme på alt det, de kan, og at de er i
stand til at overvinde de udfordringer, livet indimellem
byder dem. Det er altså dem selv, der er drivkraften for
forandring – dem selv, der kan tage styring på deres liv.

Et tilbud til de 17-25-årige, der
ønsker at booste deres
selvværd
En gruppe for de 17–25-årige, der ønsker at arbejde
med deres selvværd, blive klar på deres egne styrker,
blive bedre til at mærke og stå fast på deres grænser,
finde frem til hvad der er vigtigt for dem og hvorfor. Vi
vil også se på, hvad er det for nogle værdier, de er
drevet af, hvad er vigtigt for dem.

Vi vil give de unge et rum, hvor der er mulighed for både
at få konkrete redskaber til at øge deres selvværd, men
også et rum, hvor de kan spejle sig i andre unge, som
slås med lignende problemstillinger.
Gennem et forløb vil de unge bl.a. få mulighed for at
arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrker
Selvbillede
Egne grænser
Følelser
Værdier
Den indre kritiker
Compassion over for dem selv
Mulighed for at udvide netværk

Vi vil også introducere dem for mindfulness og Nada
som en del af tilbuddet.
Som altid arbejder vi ud fra den positive psykologis
menneskesyn, men arbejder både ud fra den empowerment orienterede tilgang, kognitive adfærdsterapi samt
den narrative metode.
Selvværd er den selv værdi, vi tillægger vores person.
Lavt selvværd kan være invaliderende for personen, og
er ofte ikke et enestående problem, men ses hånd i
hånd med andre symptomer, såsom angst og depression. Et lavt selvværd har indvirkning på mange aspekter
i vores liv, så som at tage vare på sig selv, personlige
relationer og arbejde/uddannelse samt fritid.
Selvværd er essentielt for alle menneskers velbefindende, fordi det er den måde, vi møder os selv på, og tiltaler
os selv. Fordi lavt selvværd bliver vedligeholdt af negative selvbebrejdelser og selvkritik, er det oplagt, at der
arbejdes aktivt med omstrukturering af uhensigtsmæssige kognitioner ved at sætte bevidst ind ved tankeprocesserne via den indre dialog.
Vi ønsker at hjælpe de unge til et liv, hvor de styrer og
ikke er styret af deres families historie.

Vi oplever, at mange unge har en negativ historie, som
bliver den historie de primært fortæller om dem selv og
deres liv. Denne historie er ofte præget af problemer og
er primært negativ. Vi vil gennem forløbet se på alle de
alternative historier, der er at fortælle om dem, deres liv
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Demens i en Coronatid
At være pårørende til en demensramt er aldrig nemt.
Når der så kommer en verdensomspændende pandemi,
som giver ekstra udfordringer til hverdagen, så er det
hårdt. I RAC – Rådgivnings- og Aktivitetscenter Lolland –
har vi især prøvet at lette de pårørendes hverdag en
smule.
Meget ændrede sig, da Covid-19 lukkede landet ned.
Men de pårørende havde stadig brug for støtte, vejledning og frirum. RAC Lolland har i foråret 2020 og i begyndelsen af efteråret arbejdet med demensramte og deres
pårørende på en anden måde, end først tiltænkt.
I starten 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, 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.
RAC-aktiviteter
Covid-19 har i 2020 – som så mange andre steder – sat
sit præg på RAC Lolland. Det har betydet, at en del af de
borgerrettede aktiviteter har været lukket helt ned eller
omlagt til alternative former. Der er arbejdet videre med
forberedelse af aktiviteter, samt de tiltag, som ikke
umiddelbart er borgerrettede. Her følger en status over
aktiviteter, iværksat som følge af Covid-situationen.
Pårørendegrupper: Lukket ned i en periode. Eksisterende pårørendegrupper startede hurtigt op igen – men
udendørs. Der er startet en ny gruppe, og der er overvejelser om evt. en virtuel gruppe for børn/børnebørn.
Chat-rådgivning: Der er etableret en platform til chatrådgivning. Chatten er åben to dage om uge i to timer og
bemandes af frivillige med demenserfaring.
Café-tilbud: Disse tilbud gentænkes, da behovet har ændret sig. Der arbejdes pt. på idéer til udendørs aktiviteter, som evt. også kan foregå i mindre grupper. I i løbet
af efteråret er der arrangeret forskellige engangs-arrangementer under hensyn til gældende retningslinjer.
Nogle er for pårørende alene og andre er fælles.

Animationsfilm: Der er lavet en animationsfilm med
information om tegn på demens, samt oplysning om
muligheden for at rette en bekymringshenvendelse til
kommunens demenskonsulenter. Hensigten med filmen
er tidlig opsporing.
Teknologi: Teknologibiblioteket ligger nu hos demenskonsulenterne, som arrangerer udlån. Workshops om
velfærdsteknologi planlægges i forbindelse med andre
arrangementer, når det igen er muligt.
Informationsside: Der arbejdes på en informationsside
om demens, hvor alle relevante oplysninger om demens,
samt tilgængelige tilbud og yderligere information er
samlet på ét sted. Der er udarbejdet en mock-up af
siden i powerpoint, som vil blive afprøvet ved brugertest
med pårørende primo 2021.
Undervisning af borgere og pårørende (Patientuddannelse): Der er gennemført et forløb i efteråret – med deltagelse af ni borgere og pårørende. Det var et kortere forløb, som udelukkende indeholdt de vigtigste budskaber
til nydiagnosticerede. Fra 2021 (eller når det er muligt)
vil indholdet blive ændret med udgangspunkt i værktøjskassen fra Videnscenter for Demens.
Uddannelsesforløb for pårørende: Der arbejdes på en
beskrivelse for et forløb for pårørende. Forløbet vil have
fokus på de pårørendes situation og skal give dem
mulighed for at drøfte forskellige temaer, relateret til
det at være pårørende til en med demens. Der vil
muligvis også blive etableret aktivitet for ramte. Første
forløb forventes gennemført i efteråret 2021.
Dialogmøder med lokalsamfundet: Gennemføres i 2021,
når det bliver muligt. Der har desuden været en indledende dialog med sektorchefen for skole og dagtilbud
omkring et samarbejde med de ældste skoletrin omkring
demens.
Rådgivningsarrangement med ekstern oplægsholder:
Der er lavet indledende forhandlinger med forskellige
mulige oplægsholdere, men endelig beslutning tages
først, når vi ved hvornår det igen er muligt at samles.
Forventeligt efterår 2021.
Pårørendetelefon: Særligt Corona-tiltag målrettet de pårørende, som har været berørt af nedlukning. Telefonen
er fortsat åben og forbliver aktiv indtil videre, dog med
løbende vurdering af behovet.
RAC Lolland – Rådgivnings- og Aktivitetscenter 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.
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RAC efter Corona
Som stort set alle projekter har RAC også være påvirket
af Covid-19. Vi har måttet tænke kreativt og har det
sid-ste år lavet flere ting udenfor og haft mere afstand.
Vi har måttet tænke hurtigt, når restriktionerne blev
ændret.
I foråret lige kort efter landet lukkede ned første gang,
startede vi en telefonrådgivning, hvor pårørende og
demensramte kunne ringe og snakke om det, som fyldte
hos dem. Spørgsmål som ensomhed, tegn på demens og
frustrationer over ikke at kunne besøge sine kære på
plejehjemmene, fyldte hos dem, som ringede.
I begyndelsen af efteråret kunne vi lancere vores online
chatrådgivning, hvor man kan chatte om det, som fylder
i hverdagen som tidlig demensramt eller pårørende. Vi
bruger lige nu tid på at markedsføre chatten og håber
den bliver en succes.
I RAC har vi lige nu fire pårørendegrupper, tre i Maribo
og en i Nakskov. Den i Nakskov startede i november med
en tilslutning på seks pårørende. Der er fire frivillige
tilknyttet pårørendegrupperne, og i denne tid har de
været helt fantastiske. Når det ikke har været muligt at
mødes, har de frivillige ringet rundt til de pårørende og
snakket med dem. Når de kunne mødes udenfor, har de
arrangeret gåture og besøg i deres private haver.
I løbet af efteråret har vi arrangeret nogle aktiviteter
rundt om på Lolland. Vi har fået rundvisning i domkirken, vi har været på gåture i den flotte natur, spist på
forskellige cafeer, besøgt museer og hygget med juleklip
og sang. Vi havde til start lavet et andet program med
busture og sejlture, men pga. de restriktioner, som
efteråret bød på, måtte vi hurtigt nytænke, hvad vi så
kunne. Aktiviteterne blev velbesøgt. Midlerne til disse
aktiviteter kom fra Sundhedsstyrelsen.
Nu står foråret for døren, og vi glæder os til at se fremad
og komme i gang med flere ting – vi starter med et
ugentligt gruppetilbud for pårørende og demensramte,
så snart det er muligt. Vi glæder os til at komme i gang
med vores pilotprojekt, hvor vi skal ud i boligområderne
og holde oplæg om kommunikation og demens. Vi
glæder os til, at pårørendegrupperne kan mødes fysisk
igen. Vi søger efter frivillige til flere af vores projekter,
og glæder os til at byde nye frivillige velkomne.
Året har stået på sine udfordringer, men det har også
været et godt år, hvor nye ting har blomstret, og nye
kræfter har fundet sin vej.
Alice Beinthin
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COVID-19 og dens
betydning for
pårørendegrupper
Det har på alle måder været et meget mærkeligt og anderledes år præget af nedlukninger, restriktioner, afsavn
og for mange social isolation.
Dette har naturligvis også haft indflydelse på de etablerede pårørendegrupper, som i lange perioder ikke har
kunnet mødes.
Efter næsten 2 ½ måneds pause uden fysiske møder
arrangerede vi i foråret og forsommeren 2020 møder
udendørs, selvfølgelig med afstand, sprit og alt i
engangsservice.
Glæden ved at mødes igen var ikke til at tage fejl af, men
det var nogle meget ”brugte” og frustrerede pårørende,
for hvem hverdagen var tæt på at bryde sammen. Nogle
af de pårørende er stadig på arbejdsmarkedet, så de er
ekstra udsat pga. manglende aflastning, bl.a. i form af
dagtilbud. De, der havde haft overskud, havde kontaktet
kommunen og var blevet tilbudt en kontaktperson fra
demensteamet, som efter aftale ville komme i hjemmet
hver uge, og evt. gå tur med den demensramte borger.
En vigtig information for andre i gruppen. Og igen et
bevis på, hvor stor værdi det har for disse mennesker at
kunne mødes og profitere af hinandens erfaringer. Hvad
kan lade sig gøre, og hvor henvender jeg mig!
Hen over efteråret planlagde de frivillige sammen med
en medarbejder fra Den Boligsociale Fond forskellige
aktiviteter for pårørende alene, samt pårørende og
demensramte sammen.

Vi fik midler fra Sundhedsstyrelsen, der blev givet for at
netop denne gruppe borgere skulle have gode oplevelser i den svære tid under COVID-19.
Aktiviteterne blev modtaget positivt, dog med svingende
deltagelse, da flere pårørende som sagt stadig er på
arbejdsmarkedet, og andre havde svært ved at forlade
hjemmet, hvis det var et arrangement kun for pårørende
midt på dagen. Men det blev til flere gode oplevelser
sammen for deltagerne, og planlæggerne blev en erfaring rigere m.h.t., hvilke aktiviteter der er denne målgruppes behov og interesse, samt hvornår de kan
afvikles.
Siden først i december har det ikke været muligt at
afholde møder, men kontakten til pårørende har været
der under hele perioden via mail og telefonsamtaler.
Ikke alle har dog mulighed for at kunne tale frit i telefon,
da den demensramte pårørende oftest har været tilstede i hjemmet.Der er ingen tvivl om, at dette år har
været utrolig hårdt.
Som frivillige oplever vi det, når vi har mødtes fysisk,
gennem telefonsamtaler og fra mails. Der har været/er
mere frustration, afmagt, konflikter og ikke mindst tårer
pga. Covid-19 og dens betydning for de demensramte og
de pårørendes hverdagsliv/samspil.
Nu ser vi alle lys forude, det er forår og temperaturen
stiger, så om ikke andet vil vi inden længe have mulighed for at mødes udendørs, evt. walk-and-talk, og flere
vil have modtaget vaccinen.
Forhåbentlig kan de pårørende også se frem til at
kommunens tilbud genåbner indenfor en overskuelig
fremtid, så de igen kan få tryghed og overskud tilbage i
hverdagen.
Lone Andersen
Frivillig i pårørendegrupperne

10 Foreningen Den Boligsociale Fond, Jernbanegade 1, 4900 Nakskov, tlf. 2078 8385
e-mail boligsocial@boligsocial.dk

Trekronercafeen
Trekronercafeen har ligget stille det meste af 2020. Der
var en kort periode i april til ultimo maj, hvor cafeen
havde åbent.
Der kom slet ikke det antal besøgende, som der kom i
2019. Noget af det skyldtes Coronaen. De af cafeens
brugere, der går på sprogskole, har modtaget digital
undervisning fra skolen – og det har måske betydet, at
de ikke har haft det store behov for at komme i cafeen.
Men der kommer ingen flygtninge til Lolland Kommune
Der er kommet nogle enkelte familiesammenførte, så
der er ikke mange nye brugere af cafeens tilbud.
Samtidig er en meget stor gruppe af flygtningene
lykkeligvis kommet i arbejde og kan derfor ikke benytte
sig af cafeens rådgivningstilbud i cafeens åbningstid.
Der har derimod været mange individuelle henvendelser
om personlige problemer, forlængelse af
opholdstilladelse, ansøgning om pas osv., som vi har
medvirket til at løse udenfor cafeens åbningstid.

Trekronercafeen fyldte 10 år i november. På grund af
coronarestriktionerne kunne det ikke blive markeret.
Forhåbentligt kan vi i 2021 fejre det, og have en
sammenkomst som ovenstående

Der er til cafeen tilknyttet 7 frivillige

Pusterum i Slagelse
Lokalforeningen i Slagelse har i lange perioder været
uden mødelokaler. De lånte lokaler i Frivilligcenteret
har været lukket hele året, og det har ikke altid været
muligt at benytte lokalerne i Dagcenteret, hvor man
har lukket på grund af forsamlingsrestriktionerne.
Vi har derfor forsøgt at mødes i det fri, når vejret har
gjort det muligt, ligesom de kulturelle udflugter/besøg
er blevet gennemført i det omfang det har været muligt.
Mentorordningen er derimod foregået som planlagt, da
vi normalt aldrig benytter mødelokaler ved kontakt med
borgeren. Det er dog kun projektlederen, der har
beskæftiget sig med dette område, da de frivillige
desværre – men meget forståeligt – med respekt for
myndighedernes anbefalinger om at begrænse kontakt
har valgt egen familie som primærpersoner.
Coronaperioden har vi desuden benyttet til
ekstraordinære telefonopkald til de mest udsatte, samt
ydet hjælp til indkøb, vaccinationsbestillinger mm. Vi har
deltaget i projekt ”Bænke-kaffe” eller bænkevarmer,
socialt samvær i små grupper, der mødes i det offentlige
rum med kaffe og kage, projekt ”Bevæg dig” med TV Øst
og ”Godmor-genhilsen” ud ad vinduet, sunget sammen

med Philip Faber og efterfølgende ringet for at ønske
hinanden en dejlig dag.
Projektleder Britta Clemmensen.
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På udflugt
i en
Corona-tid
På loppemarked.

Til foredrag med mundbind.
På kunstudstilling.

Høj himmel over Storebælt
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Heesvejs fremtid
I 2005 opførte foreningen et bofællesskab for
voksne socialt udsatte borgere i Nakskov (Heesvej
38), som blev opført med tilskud fra
Socialministeriets ”skæve boliger-pulje”.
Huset på Heesvej fungerer stadig tilfredsstillende i et
godt samarbejde med Lolland kommune. Det er lykkedes at fastholde den stabile økonomiske udvikling, selvom vi ikke har haft fuld udlejning.
Der bor stadig de samme fire lejere, og de fungerer godt
sammen. Ingen af beboerne har været smittet med
Corona, dette til trods for at de bor meget tæt sammen.
Der er ingen tvivl om, at en af årsagerne til dette er, at
vor sociale vicevært har været meget opmærksom, og
hele tiden fuldt op, så de forskellige anbefalinger er
blevet fulgt.

Fra Søsterlogen Kæden i Nakskov modtog vi 20.000 kr. i
anledning af logens 100 års jubilæum. Beløbet blev givet
til finansiering af det nyrenoverede køkken. Fællesstuen
er blevet ”shinet op”. Alle vægge er blevet malet, og der
er kommet nye gardiner. Arbejdet er udført af den
sociale vicevært i samarbejde med beboerne.
Bestyrelsen overvejer, hvordan fremtiden ser ud for
Heesvej. Det beror på et langvarigt samarbejde med
Lolland kommune, om foreningen vil medvirke ti,l at
bofællesskabet renoveres.
Der er udarbejdet plan for renovering, tilstandsrapport
samt energianalyse.
Mogens Hansen
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Bedste Ven

FRISK
Frisk er et frivilligprojekt med aktiviteter og udflugter
for ældre i almene boligområder.
Projekt FRISK har eksisteret siden 2009 i Kløvervænget i
Nakskov. Her har 20 ældre beboere skabt et unikt rum
for hygge og socialt samvær. Formålet er at afhjælpe
ensomhed blandt ældre beboere i deres boligområde.
Frisk har ikke haft aktiviteter i 2020 som følge af COVID19, da der er tale om en særdeles udsat gruppe.
Gruppens medlemmer har holdt kontakt med hinanden
gennem telefonsamtaler, og der er ingen af gruppens
medlemmer, der er faldet fra.

En frivillig bedste ven er for et barn, som har brug for
en ekstra voksen relation i hverdagen, som kan være
med til at give familien et pusterum. Bedste ven er for
familier på Lolland-Falster, hvis børn har brug for en
ekstra voksen relation i deres hverdag.
Aktiviteten har de sidste par år været lille, men det
sidste år været gået i stå pga. Corona-pandemien.
De igangværende har forsat mødtes med hinanden, i det
omfang det har været muligt, under omstændighederne.
Vi mener stadig at projektet er aktuelt, og vi håber på en
opblomstring i det kommende år, med frivillige kræfter
som brænder for at gøre en forskel netop i dette
projekt.

Fra foreningens side har vi også løbende haft kontakt
med gruppen – og ser frem til i fællesskab at lave et
program, der vil gælde fra august 2021, hvor alle skulle
være sikre på, at samfundet er næsten normalt.
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Projekter i Den
Boligsociale Fond

Tilskud til Den
Boligsociale Fonds
frivillige arbejde i 2020

Uddannelsesprojekter:
2019-20 Trivselskoordinatorer.

Socialstyrelsens Landsdækkende udlodningsmidler:
Foreningen Den Boligsociale Fond

Udviklingsprojekter:
2018-2023 Rådgivning- og aktivitetscenter RAC Lolland.
For mennesker med hukommelsesproblemer eller yngre
med demens.
2019 Unge netværk. For udsatte unge på Lolland.
2019 Drop Zonen. Forebyggelse af gråzoneprostitution.
2020 Efter Corona. Aktiviteter for pårørende (Lolland).
2019 Frivillige unge trivselsfællesskaber på
UngTilUng,com.

§18-tilskud til UngTilUng.com:
København - Næstved - Høje Taastrup - Helsingør Hillerød - Silkeborg - Vejle - Lolland - Guldborgsund Roskilde - Frederiksberg - Kolding - Aalborg - Ballerup Brøndby - Egedal - Faaborg-Midtfyn - Frederikshavn Greve - Hedensted - Hjørring - Hørsholm - Kalundborg Ringsted - Rudersdal - Solrød - Svendborg - Varde Vordingborg - Furesø - Vesthimmerland og
Nordsjællands kommunepulje.
Tilskud fra Lolland Kommune:
Heesvej, Ung Café, Familienetværk, Udsatte unge og
Trekronercafeen.

Driftsprojekter:
2005 Heesvej. ”Skæve boliger” til socialt udsatte voksne.
2009 Frisk. Selvorganiserede aktiviteter for ældre i
almene boligområder.
2011 Bedste Ven. Frivilligt tilbud til børn fra familier med
begrænset netværk.
2012 Trekronercafeen. Rådgivning og undervisning for
flygtninge.
2013 Ung TIlUng.com. Onlineplatform for unge psykisk
sårbare.

Tilskud fra Guldborgsund Kommune:
Bedste Ven
Andre kommunale tilskud:
Odense kommune til digital rådgivning (COVID-19).
Private Fonde:
Smuk Fonden til Drop zonen. Aase og Einar Danielsens
fond til UngTilUngs digitale rådgivning. Velliv til
UngtilUngs digitale rådgivning (COVID-19).
Tuborgfonden til udvikling af nye digitale tilbud (COVID19), Odd Fellow logen Nakskov til Heesvej.

2020 UngTilUngs digitale rådgivning.
2017 CTU -Center for trivsel og udvikling for børn og
unge fra familier med rusmiddelproblemer.
2019 Værestedet Pusterummet, Slagelse.

Årets generalforsamling i Den Boligsociale Fond foregår
digitalt onsdag den 9. juni kl. 18.00.
Efter tilmelding på mail: boligsocial@boligsocial.dk modtages en kode på mail.
------------------Du kan støtte Den Boligsociale Fonds arbejde ved at sende et pengebeløb
(bank: 1551 – 10773938. MobilePay: 486130)
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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.
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