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Et liv med misbrug og psykisk 
sygdom

Torsdag den 29. august kl. 17-20

Til dette fyraftensmøde stiller vi skarpt på, hvordan livet med misbrug og psy-
kisk sygdom kan se ud.

Vi har inviteret Emil Boulund, der vil give os et indblik i sit liv, hvor både mis-
brug og psykisk sygdom har fyldt meget.

Allerede som 11-årig begynder Emils misbrug af hash og andre stoffer, men 
han er i dag ude af misbruget. For ca. 10 år siden får Emil diagnosticeret 
ADHD og skizofreni. Både ADHD og skizofreni har haft en betydning for Emils 
liv siden ungdomsårene. Emil har derudover været på førtidspension og sy-
gedagpenge i sammenlagt ni år. 
I dag er Emil 33 år. og han har blandt andet tre års erfaring som peer-med-
arbejder i Roskilde. Emil arbejder nu som underviser i Region Sjælland og 
Region Hovedstaden. Her underviser han blandt andet i de-eskalering; der 
handler om, hvordan man nedtrapper og håndterer en opkørt konflikt. Emil 
underviser også i dobbeltdiagnoser, som en del af specialuddannelsen i psy-
kiatri for sygeplejersker.

Til fyraftensmødet vil Emil både fortælle sin egen personlige historie og dele 
ud af sin faglige viden som peer-medarbejder og underviser i psykiatrien.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe.

Mød Gadejuristen og hør om 
skadesreduktion på gadeplan

Tirsdag den 17. september Kl. 17-20

Er du også nysgerrig på, hvordan livet ser ud for de hjemløse, som bor på 
gaden i Danmark?

Denne aften skal vi lære mere om Gadejuristens arbejde og udfordringerne 
for deres målgruppe, som typisk er stofbrugere, sexarbejdere og sindsli-
dende gadefolk. I det hele taget tager Gadejuristen hånd om de mennesker, 
der enten bor eller arbejder på gaden, og tilbyder dem retshjælp og andre 
former for støtte.

Gadejuristen fører sager i alle landets kommuner og vinder syv ud af 10 sag-
er i det kommunale system. Men hvordan kan Gadejuristen egentligt hjælpe 
hjemløse og migranter, hvilke typer af sager lykkes de med? Hvad er status 
for lejrbøder og zoneforbud til hjemløse?

Om oplægsholderen
Maja Løvbjerg Hansen er uddannet jurist og arbejder nu som gadejurist. Hun 
startede som frivillig og har siden 2013 været ansat til målrettet at lave råd-
givning for udenlandske immigranter på gadeplan.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe.

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
Landevej 137a, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest onsdag den 
21. august til frivillig@
weshelter.dk

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137a, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest torsdag den 12. 
september til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.



Introkursus for nye frivillige
- del 1 & 2

Tirsdag den 1. oktober & onsdag den 9. oktober 
– begge dage fra kl. 17-21 

På første del af introkurset stiller vi skarpt på organisationen WeShelter, vo-
res værdier, institutioner og målgrupper samt tips og tricks til relationsarbej-
det. Vi arbejder fokuseret med, hvordan de enkelte frivilligprojekter spiller ind 
i den helhedsorienterede indsats omkring vores målgruppe, og denne aften 
lægger vi særlig vægt på håb og bekymringer ved at starte som ny frivillig 
blandt udsatte mennesker.

På anden del af introkurset arbejder vi gruppeorienteret med fokus på de 
svære situationer og dilemmaer, som du kan møde i dit frivillige arbejde. Vi 
retter øvelserne mod vores politikker og retningslinjer for det frivillige arbej-
de, så du bliver klædt på til at lave dit frivillige arbejde bedst muligt. Desuden 
snakker vi om spændingsfeltet mellem frivillig og professionel, tavshedspligt 
og konflikthåndtering.

Om oplægsholderne
Introkurserne afholdes af projektlederne fra WeShelters frivilligindsats. Kur-
serne er baseret på både teori og erfaringer og vil også give plads til diskus-
sioner.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe.

HVEM

Kurset er kun for 
frivillige i  WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137a, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest onsdag den 25. 
september til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Både del 1 og del 2 af in-
trokurset er obligatorisk for alle nye frivillige. Hvis du har frivilligt arbejde den dag, skal 
du prioritere introkurset.



Tirsdag den 12. november 17-20

Er hjemløshed blandt unge stadig et stigende problem? Og hvad kan vi i 
fællesskab – og som samfund – gøre for at knække den negative kurve?

Hvert andet år foretager VIVE – det Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd en omfattende kortlægning af antallet af hjemløse i Danmark. 
Den seneste kortlægning fra 2017 viste, at 6.635 borgere ikke havde et sted 
at bo, hvilket var en stigning på 8 procent sammenlignet med 2015. Særlig var 
hjemløsheden steget blandt unge.

I efteråret 2019 får vi de nyeste tal for hvor mange hjemløse, der er i Dan-
mark. Til dette fyraftensmøde har vi inviteret seniorkonsulent Ilja Sabaj-Kjær 
fra Hjem til Alle alliancen. Ud fra den nye hjemløsetælling vil Ilja fortælle om, 
hvilket billede den nye hjemløsetælling tegner i forhold til hjemløshed blandt 
unge: er det stigende? Og hvordan arbejder Hjem til Alle Alliancen med at 
støtte de unge og generelt mindske hjemløshed blandt unge?

Om oplægsholderen
Ilja Sabaj-Kjær er seniorkonsulent i Hjem til Alle Alliancen. Alliancen er et 
partnerskab med 15 aktører, der alle har en fælles ambition om at afskaffe 
hjemløshed blandt unge i Danmark. På fyraftensmødet vil Ilja fortælle om, 
hvordan de helt konkret arbejder med at afskaffe og forebygge hjemløshed 
blandt unge.

Fyrafensmødet afholdes på WeShelters ungeherberg RG60 på Nørrebro.

Hjemløshed blandt unge 
– et stigende problem?

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

RG60, Rådmandsgade 
60, 2200 København N

TILMELDNING

Senest mandag den 4. 
november til frivillig@
weshelter.dk

Julehygge med banko

Torsdag den 5. december kl. 17-20

Til årets julearrangement inviterer vi alle frivillige til en hyggelig aften med 
banko, juleknas og en alternativ julebuffet.

Vi fejrer, at julen står for døren med et socialt arrangement på tværs af alle fri-
villigprojekter. Banko er et spil hvor alle kan være med, og der vil selvfølgelig 
både være hovedgevinster og sidegevinster.

Kom og sig god jul til dine medfrivillige og sekretariaret!

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter 

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137a, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest fredag den 29. 
november til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.
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