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STED STEDTILMELDING TILMELDINGHVEM HVEM

Alle, som interesserer sig 
for frivilligt socialt arbejde 
blandt hjemløse og socialt 
udsatte. 

Professionshøjskolen 
Metropol. Nærmere 
info følger

Tilmelding er ikke nød- 
vendig. Følg begivenheden 
på WeShelters Facebook.

Tirsdag d. 5. september kl. 17 - 18

FORMÅL
Samtalesalonen giver dig forskellige perspektiver på det sociale arbejde i 
WeShelter og på, hvordan vi åbner fællesskabet for socialt udsatte, ensom-
me og hjemløse mennesker. Du får det socialfaglige perspektiv, du hører om 
arbejdet med at involvere frivillige i indsatser blandt socialt udsatte og du 
kommer til at møde nogle af vores frivillige netværksvenner, massører og 
madklubs-frivillige. 

Alle er velkomne! Kom alene eller tag 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. 

Vores mange frivillige er engagerede i madklubber, som netværksvenner, 
som økonomirådgivere, yogaundervisere og massører på WeShelters  
herberger og væresteder for hjemløse og socialt udsatte mennesker. 

Samtalesalon om frivillighed og fællesskab 
i arbejdet blandt hjemløse og socialt udsatte

Formål
I WeShelter er vi over 100 frivillige, der hver især gør en kæmpe forskel for 
brugerne i de forskellige projekter. Uden jer var der ingen projekter.
 
Vi vil gerne starte efteråret med at invitere frivillige på en øl 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!

Tilmelding er ikke nødvendig Alle frivillige og ansatte 
i WeShelter

Cafe Mandela
Onkel Dannys Plads 9

Fredag d. 18. august kl. 17 - 20

Fredagsbar med Frivilligindsatsen



Weshelter 
Gl. Køge landevej 137a
2500 Valby

Frivillige og ansatte 
i WeShelter
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FORMÅL 
Aftenens oplæg klæder os på til at forstå mennesker med afhængighed. 
Misbrugsbehandler Henrik Rindom vil give os et indblik i sin viden om, 
hvorfor man optager et misbrug, hvordan et misbrug påvirker menneskers 
sociale kompetencer og muligheder for at deltage i samfundet samt hvad 
et misbrug forårsager af fysiske og kognitive skader. 

Glæd dig til et nærværende og interessant fyraftensmøde med en engageret 
misbrugsbehandler.

Om oplægsholderen
Henrik Rindom er en af de førende eksperter inden for unge og misbrug. 
Henrik startede Stofrådgivningen i København, et af de første ambulante 
behandlingssteder for unge med skadeligt forbrug af rusmidler. Henrik er 
derudover behandlingsansvarlig overlæge i Fonden Lænke-ambulatorierne, 
som Stofrådgivningen hører under. 

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

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

13. september til 
frivillig@weshelter.dk.
Husk at melde fra, hvis
du bliver forhindret!

Afhængighed og Misbrug – hvad vil det 
egentlig sige at leve med afhængighed

Tirsdag d. 19. september kl. 17 - 20



Weshelter 
Gl. Køge landevej 137a
2500 Valby

Weshelter 
Gl. Køge landevej 137a
2500 Valby
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Formål
På del 1 af introkurset stiller vi skarpt på organisationen WeShelter, vores 
værdier, institutioner og målgrupper. Vi arbejder fokuseret med, hvordan de 
enkelte frivilligprojekter 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 Lise Larsen. Lise er cand. soc. i internationale udvik-
lingsstudier 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.

Både del 1 og del 2 af introkurset er obligatorisk for alle nye frivillige! 
Hvis du har frivilligt arbejde den dag, skal du prioritere introkurset.

Kun for nye frivillige 
i WeShelter

28. september til 
frivillig@weshelter.dk.
Husk at melde fra, hvis
du bliver forhindret!

Den 5. oktober kl. 17 - 21

Introkursus for nye frivillige
Del 1 af 2

Weshelter 
Gl. Køge landevej 137a
2500 Valby
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Formål
På del 2 af introkurset arbejder vi gruppeorienteret med svære situationer 
og dilemmaer, 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 Lise Larsen. Lise er cand. soc. i interna-
tionale 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 den dag, skal du prioritere introkurset.

28. september til  
frivillig@weshelter.dk.
Husk at melde fra, hvis
du bliver forhindret!

For alle frivillige 
i WeShelter

Den 10. oktober kl. 17 - 21

Introkursus for nye frivillige
Del 2 af 2
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Formål
Som frivillig kan man opleve udfordringer i den direkte brugerkontakt, rollen 
som frivillig og de etiske udfordringer, der kan være, når man gerne vil hjæl-
pe en borger. Borgeren er nemlig ikke altid klar til den hjælp, man tilbyder. 
Formålet med dagen er at give jer flere redskaber i arbejdet med at støtte 
borgeren. Derudover er der fokus på at bygge bro til fællesskaber. Vi skal 
brainstorme og udveksle idéer på, hvilke fællesskaber vi kan støtte borgeren 
i at opsøge. Samtidig gives et øget kendskab til de aktører, der er omkring et 
socialt udsat menneske. Temadagen bliver et sammenspil af oplæg og erfa-
ringsudveksling. Temadagen erstatter et netværksmøde.

Om oplægsholderen
Jens Bang Sørensen, leder af CTI-indsatsen og Boligrådgivningen under Cen-
ter for udsatte voksne og familier i Københavns Kommune. Jens er pædagog 
og har bl.a. arbejdet på krisecenter, børnehjem og værested. Jens har siden 
2010 arbejdet på nødboligområdet i Købehavn, og herunder var han med til 
at starte Boligrådgiverne op.CTI/ Boligrådgiverne støtter borgerne i etable-
ring i egen bolig.  

Derudover får vi besøg af en kontaktpædagog fra Herberget Kollegiet Gl. 
Køgelandevej, der vil belyse de udfordringer der kan være når man bor 
på et herberg.

 Vi glæder os!

Frivillige i WeShelter Ensom-
hedsindsats (netværksven-
ner, Beboercafe, følgeven-
ner)

27. oktober til 
frivillig@weshelter.dk
Husk at melde fra, hvis
du bliver forhindret!

Værestedet Pegasus 
Enghavevej 110 
2450 Kbh SV

Lørdag den 4. november kl. 10 - 15

Hvordan baner vi vej til fællesskabet? 
– temadag for besøgsvenner
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Formål
På dagens temadag skal vi dykke lidt dybere ned i, hvilke konsekvenser det 
har for kroppen, når man har levet et langt liv med misbrug. Vi får besøg af 
en medarbejder fra Københavns kommunes misbrugsbehandling. Mere info 
følger når vi nærmer os.

Vi slutter aftenen af med fælles middag.

Frivillige massører 
og yogainstruktører

23. november på 
frivillig@weshelter.dk.
Husk at melde fra, hvis
du bliver forhindret!

Værestedet Pegasus 
Enghavevej 110 
2450 Kbh SV

Torsdag d. 30. november kl. 17 - 21

Når kroppen betaler prisen – konsekvenser af et 
liv med misbrug. Temadag for massører
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Formål
Til årets juleafslutning skal vi hygge os, men vi skal også blive klogere på, 
hvad det vil sige at have sin daglige gang på Cafe Klare, hvordan man kom-
mer videre, og hvordan man kan bruge sine erfaringer til at støtte andre. 
Vi har inviteret Esther, der er en af WeShelters nye frivillige peer-støtter til 
at fortælle om sin rejse og ikke mindst sin nye rolle som peer på cafe Klare. 

Om oplægsholderen
Som konsekvens af et hashmisbrug mistede Ester sin lejlighed og flyttede 
derfor ind på Cafe Klare. I dag, 5 år senere, er Esther vendt tilbage til Cafe 
Klare, men denne gang er det som peer-støtte. Esther er nemlig ude af sit 
misbrug, veletableret i egen lejlighed og nu klar til at bruge sine erfaringer 
i at støtte kvinder, der komme på Cafe Klare.

Alle frivillige i WeShelter1. december til 
frivillig@weshelter.dk
Husk at melde fra,hvis
du bliver forhindret!

Musling 
Linnesgade 14 
1361 Kbh K

Torsdag d. 7. december Kl. 17 - 20

Juleafslutning – når Tidligere hjemløse 
hjælper nuværende hjemløse



Frivilligindsatsen

Gammel Køge Landevej 137 A
2500 Valby

frivillig@weshelter.dk
weshelter.dk/bliv-frivillig

Tel. 36 16 11 13

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

Twitter: @hjemlosdk


