
 
 

    

 

Større og større 
anerkendelse af det 
frivillige sociale 
arbejde 
Det ser ud til, at det offentlige – såvel på statsniveau som i 
kommunerne – lægger mere og mere vægt på det frivillige 
sociale arbejde, når der skal udvikles nye politikområder. Vi ser i 
den politiske aftale, der blev indgået i juni mellem alle partier i 
Folketinget (minus Nye Borgerlige) om reformen ”Børnene 
Først”. 

I aftalen peger man flere gange på vigtigheden af at inddrage 
civilsamfundet omkring bestemte opgavers løsning. 

• Det drejer sig bl.a. om etablering af familiehuse med 
”børnebaser”. 

• Om at udsatte børn og unge, der er anbragt udenfor 
hjemmet, skal have tilbudt en venskabsfamilie, hvor der 
tydeligt står ”kommunen skal understøtte barnets 
varige relationer ved at bruge 
civilsamfundsorganisationer.”  

• og om at ”kommunen forpligtes til i samarbejde med 
civilsamfundet at finde en støtteperson til barnet eller 
den unge, der ikke har relevante personer i sit netværk. 

For Den Boligsociale Fond betyder aftalen konkret, at flere børn 
af familier med misbrug skal have behandling. Der afsættes en 
pulje til øget indsats for målgruppen under 18 år, herunder at 
civilsamfundsorganisationer kan udvide kapaciteten på eksiste-
rende tilbud. Vi har gode resultater i CTU, der behandler børn og 
unge fra familier med misbrug, og vi ser frem til at kunne udvide 
dette arbejde. (fortsættes) 
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  Kommunerne er parate 
Også kommunerne har rettet blikket mod det frivillige arbejde. 
Således har Lolland kommune i dette år ansat hele tre frivillig-
hedskoordinatorer, der skal medvirke til en koordinering 
mellem det kommunale og det frivillige arbejde. Og Lolland 
kommunes social-og arbejdsmarkedsudvalg har som en af sine 
målsætninger for 2022: 

”At Lolland Kommune arbejder hen imod en styrket tilbuds-
vifte af frivillige tilbud med aktiv inddragelse af civilsamfundet, 
der i højere grad understøtter et rehabiliterende perspektiv.” 

Kommunens forslag til resultatkrav: Frivillighedsområdet for 
sårbare og socialt udsatte borgere i Lolland Kommune kort-
lægges, og der udvikles eller igangsættes tre konkrete tilbud til 
sårbare og socialt udsatte borgere. 

Med det fokus, der er på det frivillige sociale arbejde og de 
forventninger der rejses, ligger der en opgave for os i til 
stadighed at kunne udvikle vore metoder og arbejdsområder, 
samtidig med at vi skal skaffe frivillige til nye og de allerede 
eksisterende opgaver. 

Så det frivillige arbejde har noget at leve op til.  

Mogens Hansen 
Formand 
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Boost dit selvværd 

Et tilbud til de 17-25-årige, der ønsker at booste deres selvværd – Nye hold forventet 

startet sidst i september, både i Nykøbing og Nakskov. 
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Socialt Naturnetværk er en videreudvikling af Ungt Netværk 
på baggrund af vore erfaringer fra 2020 med nedlukningen 
som følge af Covid-19. Vi har anvendt ”walk and talk” som 
metode i arbejdet med udsatte og ensomme unge under 
Corona-nedlukningen. Det har vist sig, at flere unge har viden 
om og interesse for naturen, så mange unge har profiteret af 
mulighederne for samtaler i naturen. Netværket er både et 
frivilligt supplement og tilbud til unge, som vi får kontakt med 
gennem bl.a. CTU på Loland-Falster. Erfaringerne bekræfter 
betydningen af et selvorganiseret socialt netværk for unge 
med sociale og følelsesmæssige udfordringer.  

Formålet med Socialt Naturnetværk er at skabe et rum for 
unge, hvor ensomhed og mangel på struktur i hverdagen kan 
imødegås ved hjælp af socialt samvær og naturaktiviteter. Her 
mødes de unge med ligesindede og en projektmedarbejder 
med plads til at være sig selv uden forventninger og pres.  

Projektet skal på kort sigt give de unge mere overskud ved at 
få skabt struktur på hverdagen, og komme af med dagliglivets 
frustrationer i et socialt frirum. Dette vil også supplere CTUs 
mere langsigtede mål om at gøre de unge afklarede og selv-
hjulpne.  

UngRanger 
Samtidig vil vi udvikle og organisere en UngRanger-ordning, 
hvor unge fra CTU sammen med andre naturinteresserede 
unge danner et team af frivillige, som tilrettelægger og 
gennemfører sociale aktiviteter i naturen for andre ensomme 
og udsatte unge. Halvdelen af de frivillige er brugerfrivillige. 
Gennem en UngRanger-funktion vil de unge bidrage til, at 
udsatte unge får mulighed for at føle sig betydningsfulde ved 
at gøre noget for andre og samtidig blive medlem at et 
frivilligt arbejdsfællesskab.  

Projektets målgruppe 
Målgruppen er socialt udsatte og ensomme unge mellem 16 
og 25 år, som bor på Lolland-Falster. De er generelt præget af 
at vokse op i utrygge familier, har tidlige skolevanskeligheder, 
oplever mobning og følelsen af at være anderledes, har ikke 
fået hjælp, er ensomme mm.  

Projektets aktiviteter 
Projektets metode er en kombination af frivilligt socialt 
arbejde og naturen som helbredende kraft.  

Aktive oplevelser i naturen medfører, at deltagerne får afprø-
vet deres fysiske formåen og får sat deres sanser og følelser i 
spil. Det betyder, at de får ny energi til at arbejde med hver-
dagens udfordringer. De får ny viden om og nye redskaber til 
at arbejde med at styrke livskvaliteten og helbredet gennem 
motion og sanseopleverser i naturen.   
 (fortsættes) 

Socialt 
Natur-

netværk 



 
 

  

  

(fortsat) 

Tanken er, at de unge indgår i mindre sociale fællesskaber på 
5-8 deltagere omkring aktiviteter i naturen, hvor det er 
muligt at dele udfordringer, dilemmaer og/eller livserfaringer 
i en tryg ramme, med en UngRanger som facilitator, som får 
vejledning af projektmedarbejderen. 

Specielt i byer som Nakskov og Nykøbing F, hvor den sociale 
kontrol kan være stor (de unge kender hinanden fra FGU, 
erhvervsuddannelser, gymnasium o.s.v.) er det vigtigt, at 
netværket organiseres og opleves som det frirum, den unge 
kan benytte, uden at blive konfronteret med det i hverdagen.  

Naturaktiviteter  
Der udvælges en række naturspot på Lolland og Falster, hvor 
transporten ikke er hindrende for deltagelse. Hvor der er 
shelter, bålplads og i den første periode også toiletfaciliteter, 
så det ikke afskrække unge piger fra at deltage. Desuden er 
det en fordel, hvis der er mulighed for flere forskellige natur 

oplevelser og forskellige grader af udfordringer, fx både skov 
og vand, således at deltagerne kan vælge det element de er 
mest trygge ved. UngRangerne er med til at udpege deres 
yndlingsspot, hvor de måske har en særlig viden eller historie 
med stedet. De er med til at udvikle opgaver og spørgsmål til 
deres spot, således at de er rustet til at involvere og aktivere 
deltagerne i arrangementerne. En naturnetværksaktivitet 
omfatter 6-8 unge ml. 16-25 år, en frivillig UngRanger og 
projektmedarbejderen.  

Det frivillige arbejde 
Der organiseres et team af unge frivillige, som er en blanding 
af unge med egen erfaring fra udsathed og ensomhed og 
unge med særlige ressourcer og interesse for projektet. 
Udtrykket ranger kendes fra naturområdet. Det vil være en 
funktion som kan give deltagerne stolthed og positiv identi-
tet. De frivillige, som kaldes UngRanger, gennemgår en 12 
timers uddannelse (4 x 3 timer), som varetages af projekt-
medarbejderen.  

Der rekrutteres 6-8 frivillige som UngRangere, hvoraf halv-
delen er brugerfrivillige. De frivillige planlægger og gennem-
fører naturaktiviteter og sociale samværsaktiviteter, og 
benytter deres egen erfaring til at hjælpe unge individuelt og 
samlet i netværksgrupperne. De skiftes to og to til at være 
ansvarlige for netværksaktiviteterne. Antallet af frivillige kan 
udvides efter behov og interesse i løbet af projektperioden.  

Rangernes opgaver er ud over at udvikle, planlægge og 
gennemføre aktiviteterne i samarbejde med medarbejder og 
unge: 
 (fortsættes) 

 

4 



 
 

  (fortsat) 

➢ At være ansvarlige for sikkerhedskit og grej, som er 
nødvendigt for at gennemføre arrangementet, f.eks. 
drikkevarer, tændstikker etc.  

➢ Skabe trygge baser, opbygge bålpladser – holde bål ved 
lige.  

➢ Rangerne skal også føre logbog efter hvert 
arrangement  

➢ Holde orden på grej og udstyr på hjemmebasen. 
➢ Formidle tilbuddet til andre unge. 

Rekruttering af frivillige 
Projektet rekrutterer unge frivillige blandt interesserede unge 
fra CTU og blandt andre unge i Lolland og Guldborgsund 
kommuner. De frivillige rekrutteres via Frivilligjob og gennem 
SoMe annoncering, opslag på uddannelsessteder m.m. Det 
tilstræbes successivt at rekruttere frivillige blandt brugerne af 
netværket, så de skifter rolle fra at være bruger til at være 
frivillig. 

 

Med RAC på udflugt 
RAC – Rådgivnings- og Aktivitetscenter – er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond og Lolland 
Kommune.  
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I JUNI MÅNED kom der endelig lidt gang i aktiviteterne efter 
den lange nedlukning p.g.a corona. Det var en lang og træls tid 
for mange af vores borgere – som netop havde brug for at 
være sammen med andre og brug for oplevelser. Vi har derfor 
planlagt nogle hyggelige aktiviteter og udflugter hen over 
sommeren, hvor målgruppen er alle, der har hukommelses-
forandringer, deres pårørende og andre interesserede. 

Det er foregået hver torsdag i juni, juli, august og september 
fra kl 11-14 i Svinglen i Nakskov, hvor man frit kan komme og 
gå, som man har lyst. Svinglen er en hytte, hvor vi kan drikke 
kaffe og nyde hinandens samvær, spille spil og lege. Der er 
nogle fine træ-balance-øve-redskaber, som vi kan træne på, 
når vi mødes. Det er hyggeligt og sjovt, og der er fine mulig-
heder for gåture i det dejlige område. 

Vi har haft en ergoterapeut til at vise os balanceøvelser og 
fortælle om vigtigheden af, at vi holder vores krop i gang – og 
at det er godt for vores hjerner. Der har været en bi-avler og 
fortælle om biernes liv og levned – utroligt interessant, der var 
meget ny viden. Deltagerantal har i gennemsnit været 8-10. 

En gang om måneden har vi haft udflugter. I juli således en tur 
med Postbåden på Fjorden. Der var 28 tilmeldte. 

Fjordturen var planlagt til afgang kl. 9 fra Nakskov, og det var 
meningen, at vi skulle helt ud på Albuen. På grund af vejret, 
som den dag tilfældigvis var ret blæsende og køligt, afkortede 
vi turen og gik i land på Enø, polarforsker Peter Freuchens 
hjemsted. Her drak vi kaffe, spiste vores mad og gik en rundtur 
på øen med guide, der fortalte om Freuchens liv. Det var en 
rigtig god dag med fin stemning – og vi nåede også at bringe 
varer/forsyninger ud til Vejlø – det var jo en postbåd, vi 
sejlede med. Vi var hjemme igen kl. 14 efter gode oplevelser – 
og trætte efter den friske søluft. 

Udflugten til Reventlowmuseet i Pederstrup i august gav en 
superfin rundvisning i museets stuer og fortælling om den 
Reventlowske families historie og betydning for vores sam-
fund i dag. Virkelig interessant – de var foregangsmænd med 
skoler til landsbybørnene og for børns udvikling/udfoldelse i 
naturen. Børn skulle snøres ind i stramme klæder, men skulle 
kunne udfolde sig i løstsiddende klæder, man kunne røre sig i. 
Vi drak kaffen med nybagt kringle i den store gæstestue. Vi så 
også særudstilling om Himmelmesteren fra Sandby.  

Der var 18 tilmeldte til udflugten og der var kørsel i egne biler. 
Deltagerne nød turen og en gåtur i den dejlige park, hvor der 
igen i år var forskellige kunstnere, der udstillede deres værker. 
Den næste planlagte tur er 16. september, hvor udflugten er 
en bustur til Knuthenborg Safaripark. Her er 30 tilmeldt og det 
koster 25 kr. at deltage. 

Anne 

 

 



 
 

 

  

Endelig er tiden med telefoner, skype, onlinemøder med mere 
overstået. På trods af stor opfindsomhed under nedlukningen 
var det en glædens dag, da vi igen kunne begynde at mødes 
fysisk. 

Hos os i Pusterummet i Slagelse har det betydet 
sommerudflugter i det skønne sommervejr i nærområdet. 

Nu står efteråret for døren, vi er alle blevet vaccineret, hvilket 
betyder at vi igen åbner for i Pusterummet og kan planlægge 
vinterhalvårets aktiviteter. 

Bedste hilsner 
Britta 
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Pusterummet 
Ifølge kalenderen er sommeren slut, og efteråret er på vej, hvilket betyder 

at vi mødes i Midgård om onsdagen klokken 14.00 

Alle er velkomne i Pusterummet, tag gerne din nabo eller veninde med. 

 

 

 

 

 



 
 

  

Når man vokser op i en familie med rusmiddelproblemer, kan 
man have mange ting at tænke på. Der er forskel på at være 
18 år og være nået dertil i sit liv, hvor man er ved at være 
voksen, selv kan beslutte hvor man vil bo, hvad man vil lave og 
selv kan begynde at diffinerer, hvilket forhold man ønsker sig 
til sine forældre.  

Når man er barn, er man dybt afhængig af sine forældre på 
mange måder. Man har brug for at forældrene lærer en om 
verden, hvordan man håndterer konflikter og følelser m.v. 
Børn er afhængige af at have en tryg base. Mange ting bliver 
grundlagt i barndommen, og det giver ofte forskellige proble-
mer når en eller begge forældre i perioder er påvirket af rus-
midler, da det kan forstyrre dynamikken i en familie. 

Hverdagen er ofte præget af manglende struktur, kaos og 
uforudsigelighed. Det er svært at være barn og skulle navigere 
i et sådant miljø. 

Forskning peger på, at børn der vokser op i familier med 
rusmiddelproblematikker, bl.a. har øget risiko for at udvikle 
psykisk sygdom, større risiko for at blive udsat for vold m.v. 
Ifølge foreningen Alkohol og Samfund udvikler børnene ofte 
adfærdsforstyrrelser og har problemer med deres livsmes-
tring, hvilket bl.a. påvirker skolegang og sociale relationer. 
Nogle børn påtager sig alt for tidligt en voksenrolle og mister 
meget af det, der er essientielt for et barn. 

Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at 
unge, der har forældre med alkoholproblemer, har flere psy-
kiske problemer som for eksempel ensomhed, lavt selvværd, 
nervøsitet og depression end unge, hvis forældre ikke har 
alkoholproblemer. 

Derfor er det vigtigt, at børn får hjælp så tidligt som muligt. 

Forskning viser også, at små interventioner eller det at have 
en særlig person, man kan tale med om hvad der sker 
derhjemme, har stor betydning for barnets udvikling. 
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CTU 

At vokse op i en familie 
med rusmiddelproblemer 
Af Camilla Sommer Hansen, behandler i CTU 



 
 

Trekronercafeen 
Efter Corona er der ikke kommet mange i cafeen. Det skydes dog 
ikke kun, at nogle har glemt os unde epidemien, men især at 
mange af vore flygtninge er kommet i arbejde. De har fået det 
kendskab til det danske sprog, der er nødvendig for job, og i 
øvrigt passer åbningstiderne i cafeen ikke til folk med almindelig 
arbejdstid. 

Så det sociale liv har været mindre, til gengæld er der en stigning 
i rådgivning og vejledning, spe-cielt i forhold til kontakt med 
offentlige myndig-heder (læs Udlændingestyrelsen). Denne 
kontakt foregår digitalt, og det er svært for vore nye 
medborgere at betjene alle de blanketter og spørgsmål på 
nettet. Vi vil fremover gøre en indsats på dette område, så det 
bliver lettere for flygtningene at guide sig igennem digitaljunglen 
og dens sprog. 

Og så vil vi lave flere større sociale arrangemen-ter i weekenden, 
så vi stadig kan følge med i hvor godt det går og samtidig skabe 
nogle hyggelige fællesskaber. 

 

 

Frisk om i gang igen i juni 

Den hidtidige koordinator i projektet, Alice Crone er flyttet til en anden 

bebyggelse (rækkehus i stedet for etageejendom). Så der har været noget 

afvandring af gruppen fordi andre også er flyttet på grund af en kommende 

renovering af boligområdet. 

Nye er dog kommet til, og Annie Hansen har påtaget sig rollen som koordinator. 

Hun ser frem til, at de får en efterår med socialt samvær og udflugter. 
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  FLERE UNGE har gennem sommeren valgt at bruge nogle 
hyggelige timer sammen med andre unge. Vi havde sat et 
program, og man kunne melde på alt efter, hvad man 
havde tid og lyst til at deltage i.  

Flere unge valgte at deltage i flere aktiviteter. Det gjorde, 
at der blev skabt nye relationer, en dejlig uhøjtidelig tone 
og afslappet stemning. Der var fokus på glæden ved at 
opleve, dele glæde og historier med hinanden. Alle var 
gode til at tage imod nye ansigter på turene. 

 

Vores ø-hop tur bød på hyggelige timer på Enehøje, og 
nogle unge fik også en ekstraordinær mulighed for at blive 
sat ind i kunsten at sejle postbåden. 

Vi nåede også et smut til Dodekalitten hvor vi kunne 
imponeres over, at vi på Lolland havde så smuk kunst. Der 
var tid til at nyde naturen, og være lidt med sig selv, men 
også tid til gode snakke.  

 

En hel dag i Knuthenborg med tid til både ture i 
vandruchebane, abe-bus og et hav af forskellige dyr blev 
set. Vi var alle glade over at se, hvordan der var taget 
hensyn til dyrenes ve og vel, og det at tidligere cirkus-dyr 
nu kan nyde deres otium. Stedet åbnede også for mange 
snakke om minder fra barndom om oplevelser i parken. 

 

CTU´s 
sommerferie-
aktiviteter 

”Hvad skal du lave i din 

sommerferie” var overskriften 

på CTU´s bud på nogle 

aktiviteter man kunne melde 

sig på i sommer 



 
 

  I Labyrinten i Toreby brugte vi flere hyggelige timer, hvor 
vi fik testet både vores viden og udfordret vores hjerner 
med forskellige udfordringer, der var gennem labyrinten. I 
løbet af dagen fik vi afprøvet forskellige samarbejdsøvelser 
og udfordret os selv lidt. Vi sluttede dagen af med lidt 
kreativ udfoldelse, da CTU skulle foreviges i 
erindringstræet. Flere af de unge blev inspireret til at ville 
besøge stedet med nogen i deres netværk. 

 

Vi fik også prøvet kræfter med yoga. Her havde vi bestilt 
Lene til at komme og indføre os i yogaens univers under 
åben himmel. Det var en skøn oplevelse, og vi var heldige 
med vejret. En særlig oplevelse, som sluttede af med 
NADA i det fri. 

Vi havde også nogle ture i skoven, hvor vi bl.a. besøgte de 
vilde heste på Bøtø og fik en spontan tur til Horreby Lyng, 
som en af de unge anbefalede. Et meget specielt sted med 
rigt dyreliv, hvor vi både fik set en stålorm, en snog og 
nogle firben. 

Der har på alle ture været masser af grin, plads til snak om 
stort og småt og fokus på nye relationer. Hos CTU har vi 
haft en skøn sommer med dejlige unge mennesker. 
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Oversigt over Den Boligsociale Fond seneste tilskud 

 

UngTilUngs digitale rådgivning har modtaget tilskud fra: 
Ole Kirks fond  kr. 100.000 
Aase og Einar Danielsens Fond kr. 75.000 
 
Fra Socialstyrelsens PUF-pulje har foreningen modtaget tilskud til: 
UngTilUngs digitale rådgivning kr. 200.000 
Socialt Naturnetværk, Nakskov kr.   74.144 
Værestedet Pusterummet, Slagelse kr.   70.730 
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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. 

 

 


