
FRIVILLIGINDSATSEN
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Første halvår 2017



STED TILMELDING HVEM

FORMÅL

Rentemestevej 76
2400 Kbh NV

Vi er allerede over 100 frivillige – og vi har brug for endnu flere!

Frivilligindsatsen inviterer derfor til Speakers Corner. Kom og hils på de andre frivillige 
og medarbejdere i WeShelter og hør om vores arbejde blandt hjemløse og socialt 
udsatte mennesker.

På aftenens Speakers Corner får vi besøg af en social vicevært fra beboerprojekt 
Puls, der fortæller om værdien af frivillighed i det daglige arbejde.

Alle er velkomne, og det er uforpligtende at møde op. Tag gerne en ven under armen! 

Igennem WeShelters snart 125-årige historie har frivillige altid været en bærende 
drivkraft i det sociale arbejde og er det stadig. I WeShelter mener vi nemlig, at frivillige 
kan noget helt unikt netop i kraft af deres frivillighed. 

Følg begivenheden på WeShelters facebook og inviter gerne folk i dit netværk!

Speakers Corner er 
for alle, som interes-
serer sig for frivilligt 
socialt arbejde blandt 
hjemløse og socialt 
udsatte.

Følg begivenhed på
WeShelters Facebook.

Ikke nødvendig og alle 
er velkomne!

Foyen, Biblioteket på 
Rentemestervej

Speakers Corner

Tirsdag den 17. januar
16.00 - 18.00



Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

STED TILMELDING HVEM

FORMÅL

Svanevej 12
2400 Kbh NV

På aftenens fyraftensmøde kan I få indblik i en af de indsatser, som vores borgere 
tilbydes, når de flytter i egen bolig.

Lene og Adrian vil fortælle jer lidt om den brede målgruppe, som de arbejder med 
og komme med nogle historier fra de borgere, som de møder samt give jer et indblik 
i det arbejde og de rammer, som de arbejder inden for. Målgruppen for støttekontakt-
personernes arbejde er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof – og 
alkoholbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke kan eller har lyst til at gøre brug 
af de allerede eksisterende tilbud. Der er tale om en målgruppe, som ikke nødvendigvis 
tidligere har haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd. Støttekontaktperso-
nernes arbejde er præget af fokus på tillidsrelationen og processen omkring det enkelte 
menneske, mere end de fokuserer på hjælpen i sig selv.

Om oplægsholderne: Lene Zander og Adrian Olsen er socialfaglige medarbejdere, der 
arbejder med SKP forløb med borgere på gaden, i egen bolig eller hvor det er bedst for 
borgeren at mødes. Lene og Adrian er ansat som støttekontaktpersoner efter service- 
lovens §99 i Borgercenter Voksne under Københavns Kommune.

Efter oplæg og diskussion spiser vi middag sammen. Derefter vil der være erfaringsud-
veksling og diskussion med udgangspunkt i jeres egne oplevelser som frivillige.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

Fyraftensmødet er for 
alle frivillige og ansat-
te i WeShelter.

Mandag den 9. januarBolig & 
Beskæftigelse

Fyraftensmøde:
Når man har brug for støtte 
til at holde livet på rette kurs.

Tirsdag den 24. januar
17.00 - 20.00

– Historier fra arbejdet med udsatte borgere i egen bolig.



FORMÅL

Husk at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

STED TILMELDING HVEM

På del 1 af introkurset stiller vi skarpt på organisationen WeShelter, vores værdier, 
institutioner og målgrupper. Vi arbejder fokuseret med, hvordan de enkelte frivillig-
projekter spiller ind i den helhedsorienterede indsats omkring vores målgruppe, og 
hvordan du som frivillig navigerer i spændingsfeltet mellem frivilligt og professionelt 
arbejde.

Om underviserne: Kurset afholdes af projektlederne i Frivilligindsatsen. Rikke 
er cand. mag. i Kultur- og sprogmødestudier fra RUC og ansat som projektleder 
i WeShelters Netværksordning. Lise er cand. soc. i internationale udviklingsstudier 
fra RUC og ansat som projektleder på WeShelters Peer-to-peer projekt samt 
i WeShelters Frivilligindsats.

Vi sørger for forplejning hele aftenen. Du skal bare medbringe dit gode humør 
og dit engagement.

Hvis du har frivilligt arbejde denne dag, skal du prioritere introkurset.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen!

Både del 1 og del 2 af 
introkurset er obligato-
risk for alle nye frivillige! 
Hvis du har frivilligt ar-
bejde den dag, skal du 
prioritere introkurset.

Kurset er kun for nye 
frivillige i WeShelter.

Mandag den 23. januarHerberget RG60

Rådmandsgade 60
2200 Kbh N

Introkursus for nye frivillige:
Del 1 af 2

Torsdag den 2. februar
17.00 - 21.00





FORMÅL

På del 2 af introkurset arbejder vi gruppeorienteret med svære situationer og dilem-
maer, som du kan møde i dit frivillige virke. Vi retter øvelserne mod vores politikker og 
retningslinjer for det frivillige arbejde, så du bliver klædt på til at interagere med både 
brugere og personale på institutionerne.

Om underviserne: Kurset afholdes af projektlederne i Frivilligindsatsen. Rikke 
er cand. mag. i Kultur- og sprogmødestudier fra RUC og ansat som projektleder 
i WeShelters Netværksordning. Lise er cand. soc. i internationale udviklingsstudier 
fra RUC og ansat som projektleder på WeShelters Peer-to-peer projekt samt 
i WeShelters Frivilligindsats.

Vi sørger for forplejning hele aftenen. Du skal bare medbringe dit gode humør og dit 
engagement.

Hvis du har frivilligt arbejde denne dag, skal du prioritere introkurset.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen!

Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

STED TILMELDING HVEM

Introkursus for nye frivillige:
Del 2 af 2

Tirsdag den 7. februar
17.00 - 21.00

Både del 1 og del 2 af 
introkurset er obligato-
risk for alle nye frivillige! 
Hvis du har frivilligt ar-
bejde den dag, skal du 
prioritere introkurset.

Kurset er kun for nye 
frivillige i WeShelter.

Mandag den 23. januarHerberget RG60

Rådmandsgade 60
2200 Kbh N



STED

FORMÅL

I WeShelter er vi næsten 100 frivillige, der hver især gør en kæmpe forskel for 
brugerne i de forskellige projekter. Uden jer og de dygtige og dedikerede medar- 
bejdere, som motiverer brugerne til at bruge projekterne, var der ingen projekter.

Vi vil gerne sige tak til jer og invitere både frivillige og ansatte på en øl/sodavand 
og hyggeligt samvær på tværs af projekter og tilbud. Hvis du har lyst til at blive lidt 
klogere på organisationen og samtidig hygge dig med de sejeste frivillige, ansatte 
og projektledere i byen, så kom til vores fredagsbar! 

Vi glæder os!

HVEM

Fredagsbar er for alle 
frivillige og ansatte 
i WeShelter.Ravnsborggade 10B,

2200 København N.

Bevar’s

Fredag den 24. februar
17.00 - 20.00

Fredagsbar:
Med Frivilligindsatsen
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FORMÅL

I aften får du mulighed for at møde nogle af de dygtige medarbejdere fra Mændenes 
Hjem, nemlig Joy og Lotte, som er kontaktpersoner i Boenheden. Boenheden er en 
del af Boafdelingen, som er en såkaldt §107-boform for hjemløse. Vi skal høre om 
Boenhedens målgruppe, hvordan personalet arbejder med beboerne, hvilke tilgange 
de bruger og hvorfor – og så skal vi blive klogere på, hvordan normalitetsforståelsen 
kan ændre sig gradvist, når man arbejder med udsatte mennesker.

Om oplægsholderne: Joy er sygeplejerske og Lotte er pædagog. Tilsammen udgør 
de teamet i Boenheden. Joy og Lotte arbejder hver dag på at skabe gode, stabile og 
kontinuerlige livsvilkår for den enkelte beboer.

Efter oplæg og diskussion spiser vi middag sammen. Derefter vil der være erfarings-
udveksling og diskussion med udgangspunkt i jeres egne oplevelser som frivillige.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen!

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

Fyraftensmødet er for 
alle frivillige og ansat-
te i WeShelter.

Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

Mandag den 6. marts

Lille Istedgade 2, 
1706 København V

Mændenes Hjem

Fyraftensmøde:
Boenheden på Mændenes Hjem 

Torsdag den 16. marts
17.00 - 20.00



frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

STED TILMELDING HVEM

FORMÅL

Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

Efter kontanthjælpsloftets indtog er der 13 procent flere danskere i de almene boligsel-
skaber, som ikke kan betale deres månedlige husleje. I Danmark har kilden til hjemløs-
hed været mange andre ting end netop fattigdom, men udviklingen i samfundet peger 
på, at vi kommer til at opleve et stigende antal fattigdomshjemløse.

Til dette fyraftensmøde kan du få stillet din politiske sult, når vi skal møde Jann Sjursen, 
der er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Jann gør os klogere på, hvilke konsekven-
ser regeringens reformer og politik har for de allermest udsatte mennesker i Danmark. 
Vi skal også blive klogere på Rådet for Socialt Udsattes arbejde for at styrke dialogen 
og indsatsen for de udsatte i vores samfund. Rådet er et statsligt råd nedsat af social- 
og indenrigsministeren. Rådet har til opgave at være talerør for socialt udsatte, dvs. 
mennesker med komplekse sociale problemer som fx. hjemløshed, misbrug, sindslidel-
se mv.

Om oplægsholderen: Jann Sjursen er oprindeligt uddannet lærer, men har de sidste 
mange år af sin karriere arbejdet i den politiske arena. Jann er formand for Rådet for 
Socialt Udsatte siden 2010. Endvidere er han generalsekretær for Caritas Danmark 
siden 2007. Jann har været minister og medlem af Folketinget, samt medlem af rege-
ringens ekspertudvalg vedrørende fattigdom i 2012-2013.

Efter oplæg og diskussion spiser vi middag sammen.

Huske at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen.

Fyraftensmødet er for 
alle frivillige og ansat-
te i WeShelter.

Mandag den 27. marts

Enghavevej 110, st., 
2450 København SV

Værestedet Pegasus

Fyraftensmøde:
Konsekvenserne 
af kontanthjælpsloftet.
– flere hjemløse og fattige på gaderne?

Tirsdag den 4. april
17.00 - 20.00
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Vi er allerede over 100 frivillige – og vi har brug for endnu flere!

Frivilligindsatsen inviterer derfor til åbent møde. Kom og hils på de andre frivillige og 
medarbejdere i WeShelter og hør om vores arbejde blandt hjemløse og socialt udsatte 
mennesker. 

På aftenens åbne møde får vi besøg af en medarbejder fra Herbeget Kollegiet, 
der fortæller om værdien af frivillighed i det daglige pædagogiske arbejde.

Alle er velkomne, og det er uforpligtende at møde op. Tag gerne en ven under armen! 

Igennem WeShelters snart 125-årige historie har frivillige altid været en bærende driv-
kraft i det sociale arbejde og er det stadig. I WeShelter mener vi nemlig, at frivillige kan 
noget helt unikt netop i kraft af deres frivillighed. 

Følg begivenheden på WeShelters facebook og inviter gerne folk i dit netværk!

Åbent møde er for alle, 
som interesserer sig 
for frivilligt socialt ar-
bejde blandt hjemløse 
og socialt udsatte.

Ikke nødvendig og 
alle er velkomne!

Følg begivenheden på 
WeShelters facebook

Dannebrogsgade 53
1660 Kbh V

Ukirke

Åbent møde

Tirsdag den 25. april
16.30 - 18.00





Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

STED TILMELDING HVEM

På del 1 af introkurset stiller vi skarpt på organisationen WeShelter, vores værdier, 
institutioner og målgrupper. Vi arbejder fokuseret med, hvordan de enkelte frivillig-
projekter spiller ind i den helhedsorienterede indsats omkring vores målgruppe, og 
hvordan du som frivillig navigerer i spændingsfeltet mellem frivilligt og professionelt 
arbejde.

Om underviserne: Kurset afholdes af projektlederne i Frivilligindsatsen. Rikke 
er cand. mag. i Kultur- og sprogmødestudier fra RUC og ansat som projektleder 
i WeShelters Netværksordning. Lise er cand. soc. i internationale udviklingsstudier 
fra RUC og ansat som projektleder på WeShelters Peer-to-peer projekt samt 
i WeShelters Frivilligindsats.

Vi sørger for forplejning hele aftenen. Du skal bare medbringe dit gode humør 
og dit engagement.

Hvis du har frivilligt arbejde denne dag, skal du prioritere introkurset.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen!

Både del 1 og del 2 af 
introkurset er obligato-
risk for alle nye frivillige! 
Hvis du har frivilligt ar-
bejde den dag, skal du 
prioritere introkurset.

Kurset er kun for nye 
frivillige i WeShelter.

Mandag den 1. majHerberget Kollegiet

Gl Køge Landevej 137
2500 Valby

Introkursus for nye frivillige:
Del 1 af 2

Torsdag den 4. maj
17.00 - 21.00

FORMÅL



På del 2 af introkurset arbejder vi gruppeorienteret med svære situationer og dilem-
maer, som du kan møde i dit frivillige virke. Vi retter øvelserne mod vores politikker og 
retningslinjer for det frivillige arbejde, så du bliver klædt på til at interagere med både 
brugere og personale på institutionerne.

Om underviserne: Kurset afholdes af projektlederne i Frivilligindsatsen. Rikke 
er cand. mag. i Kultur- og sprogmødestudier fra RUC og ansat som projektleder 
i WeShelters Netværksordning. Lise er cand. soc. i internationale udviklingsstudier 
fra RUC og ansat som projektleder på WeShelters Peer-to-peer projekt samt 
i WeShelters Frivilligindsats.

Vi sørger for forplejning hele aftenen. Du skal bare medbringe dit gode humør og dit 
engagement.

Hvis du har frivilligt arbejde denne dag, skal du prioritere introkurset.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen!

Huske at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

STED TILMELDING HVEM

Introkursus for nye frivillige:
Del 2 af 2

Tirsdag den 9. maj
17.00 - 21.00

Både del 1 og del 2 af 
introkurset er obligato-
risk for alle nye frivillige! 
Hvis du har frivilligt ar-
bejde den dag, skal du 
prioritere introkurset.

Kurset er kun for nye 
frivillige i WeShelter.

Mandag den 1. majHerberget Kollegiet

Gl Køge Landevej 137
2500 Valby

FORMÅL



STED TILMELDING HVEM

FORMÅL

Denne aften skal vi på en guidet rundtur bag Vesterbros facade. Vi skal opleve steder 
og høre historier fra et menneske, som har levet sit liv på kanten af samfundet. Du 
kommer helt tæt på et menneskes fortælling om et liv i et af Københavns hårdeste 
miljøer.

Om oplægsholderen: Guiderne i Gadens Stemmer har alle en unik og barsk livshi-
storie fra kanten af samfundet. De fortæller om hjemløshed, stofmisbrug, alkoholisme, 
bandekriminalitet og prostitution. Guiderne har arbejdet med udformningen af deres 
individuelle rute i et kvarter, som har haft særligt betydning for dem.

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen.

Turen er for alle 
frivillige og ansatte 
i WeShelter.

Maks 25 pladser. 
Først til mølle.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

Senest mandag 
den 8. maj

Turen starter ved 
pølsevognen ved ind-
gangen til Hovedba-
negården på Revent-
lowsgade, og slutter
ved Mariakirken.

Byvandring med Gadens Stemmer:
Oplev Vesterbro fra bagsiden

Torsdag den 18. maj
17.00 - 18.30



STED TILMELDING HVEM

FORMÅL

Turen er for alle 
frivillige og ansatte 
i WeShelter.

Naturen er god for sjælen, især hvis sjælen gør ondt.

WeShelters  gartneri OffSide har lavet et spændende samarbejde med Bispebjerg 
sygehus omkring dyrkningshaver, kaldet ”Gardens of Life”. Formålet med den sociale 
dyrkningshave er, at afprøve landskabets muligheder for at være helende og sundheds-
fremmende. Vi skal møde den sociale gartner Mette Skovshoved, som vil vise os rundt 
og fortælle om haven.

Efter besøget i den sociale dyrkningshave går vi sammen til restauranten Tribeca NV, 
hvor vi skal spise middag og ønske hinanden god sommer.

Vi glæder os til at se jer.

Kl. 17: Den sociale dyrkningshave ved Bispebjerg Hospital. Vi mødes i krydset ved 
3. tværvej og Ringvej – haven ligger i enden mod Lersøparkalle.

Kl.18.30: Middag på Tribeca NV, Bygmestervej 2, 2400 København NV

Den sociale 
dyrkningshave ved 
Bispebjerg Hospital.

Sommerhygge:
På gensyn og god sommer

Torsdag den 8. juni
17.00 - 21.00

Husk at melde afbud, 
hvis du bliver forhindret 
på dagen.

frivillig@weshelter.dk
31 38 28 24

Senest mandag 
den 29. maj





Jeg skal huske:



Datoer for netværksmøder:



Frivilligindsatsen
Gammel Køge Landevej 137 A, 

2500 Valby

Mail: frivillig@weshelter.dk
www.weshelter.dk/bliv-frivillig

Tel: 3616 1113

Facebook.com/weshelter
Linkedin.com/company/weshelter

Twitter: @hjemlosdk
Instagram: @weshelter


