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Fysisk introkursus for nye 
frivillige

Torsdag 27. januar kl. 17.00-20.00

På dette kursus samler vi op på den digitale del af introkurset og de spørgs-
mål, der efterfølgende har meldt sig. Derudover stiller vi skarpt på WeShel-
ters værdier og taler om, hvordan I kan implementere dem i jeres frivillige 
arbejde. Vi skal også arbejde gruppeorienteret og reflektere over de 
dilemmaer og grænseflader, der kan opstå i det frivillige arbejde. 

Vi retter gruppeøvelserne mod vores politikker og retningslinjer for det 
frivillige arbejde, 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.

Introkurserne afholdes af projektlederne fra WeShelters frivilligindsats. 
Kurserne er baseret på både teori og erfaringer, og vil også give plads til 
diskussioner.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest mandag 24. 
januar til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Hvis du har frivillig arbejde, skal 
du prioritere introkurset.



Førstehjælpskursus

Lørdag 5. februar kl. 10.00-16.00

Livredende førstehjælp kan betyde forskellen mellem liv og død. Vi kan alle 
pludseligt befinde os i situationer, hvor der er akut brug for livgivende første-
hjælp - både i vores frivillige og private virke.  

Derfor har vi sørget for, at Hearts’n’Minds denne lørdag vil klæde os på til at 
handle sikkert og hurtigt i nødsituationer. I løbet af kurset skal vi rundt om 
bl.a. ABC-metoden, psykisk førstehjælp og førstehjælp i 
forhold til fald og brud.  

Formålet med kurset er at få nyeste viden og teknikket til at handle i akutte 
situationer. Kurset er tilpasset den sårbare målgruppe af mennesker, vi 
arbejder med.

Underviserne, Jonas og Jimmy, er begge certificerede førstehjælps-
instruktører i Forsvaret, og er derudover uddannede militære mellemledere. 
De har igennem deres tid som instruktører indhentet et væld af viden og er-
faringer indenfor førstehjælp, pædagogik og uddannelse. 

Du vil modtage et gyldigt førstehjælpsbevis ved kursets afslutning.

Vi sørger for rigelig med snacks, kaffe og frokost. 

 

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest fredag 14. 
januar til frivillig@
weshelter.dk

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





Hugs and Food: De mest udsatte 
hjemløse

Tirsdag 22. februar kl. 17.00-19.00

Hugs & Food er et værested for byens hjemløse beliggende i Turesensgade 
21 i hjertet af København. Målgruppen er primært hjemløse gadesovere, der 
kæmper med udfordringer som stofbrug og psykisk sygdom. Hugs and Food 
har særlig opmærksomhed på den tunge del af hjemløse miljøet, og arbejder 
med de hjemløse, som har svært ved at være andre steder, eller som ikke har 
rettighederne til det.  

Det sociale tilbud på Hugs & Food består af et gratis måltid sund, nærende 
mad og professionel hjælp fra socialarbejdere til diverse problemstillinger, 
samt massage gennem et samarbejde med WeShelter.  

På dette fyraftensmøde fortæller daglig leder Justine Mitchell om det sociale 
arbejde på Hugs & Food, og om hvordan de når ud til dem, som få andre har 
mulighed for at hjælpe.  

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe.  

 

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

Hugs and Food, 
Turesensgade 21, 1368 
København K

TILMELDNING

Senest Fredag 18. 
februar til frivillig@
weshelter.dk

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



Vi bygger bro tilVi bygger bro til

FællesskaberFællesskaber



Ensomhed og betydningen af 
sociale relationer

Tirsdag 22. marts kl. 17.00-19.00

Ensomhed og behovet for nærvær og fællesskaber er noget, som de fleste 
har haft inde på livet. Nogle af os kender ensomheden fra barn- og ungdom, 
nogle oplever ensomheden i svære perioder gennem livet, og for nogle men-
nesker bider ensomheden sig fast og bliver en trist og uønsket følgesvend. 

Som frivillig i WeShelter vil du møde mennesker, der i særlig grad kæmper 
med ensomhed og brudte relationer. Christine E. Swane, mag.art. i kulturso-
ciologi, ph.d, kommer derfor denne aften og gør os kloge på ensomheds
bekæmpelse og betydningen af sociale relationer. 

Christine E. Swane har siden 2006 været direktør og forskningsleder i Fonden 
Ensomme Gamles Værn. Hun tildeltes i 2019 Danske Ældreråds hæderspris 
bl.a. for sin indsats for at bekæmpe ensomhed og forbedre vilkårene for æl-
dre mennesker i en udsat position.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest fredag 19. 
marts til frivillig@
weshelter.dk

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





Fysisk introkursus for nye 
frivillige

Tirsdag 26. april kl. 17.00-20.00

På dette kursus samler vi op på den digitale del af introkurset og de spørgs-
mål, der efterfølgende har meldt sig. Derudover stiller vi skarpt på WeShelters 
værdier og taler om, hvordan I kan implementere dem i jeres frivillige 
arbejde. Vi skal også arbejde gruppeorienteret og reflektere over de 
dilemmaer og grænseflader, der kan opstå i det frivillige arbejde. 

Vi retter gruppeøvelserne mod vores politikker og retningslinjer for det 
frivillige arbejde, 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.

Introkurserne afholdes af projektlederne fra WeShelters frivilligindsats. 
Kurserne er baseret på både teori og erfaringer, og vil også give plads til 
diskussioner.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest fredag 23. april 
til frivillig@weshelter.
dk

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Hvis du har frivillig arbejde, 
skal du prioritere introkurset.



Torsdag 19. maj kl. 17.00-20.00 

De seneste år er der sket en stigning i antallet af ældre borgere, der finder sig 
selv i hjemløshed. Det er både mennesker, som har befundet sig langvarigt i 
udsathed og hjemløshed, men også mennesker, der sent i livet kommer ud i 
hjemløshed - typisk som følge af en livsændrende begivenhed. 

Fælles for dem er, at de ældre borgere i hjemløshed kæmper med mange 
forskellige og komplekse problematikker såsom psykiske lidelser og stof-
brugsproblemer, men derudover også er yderligere udfordret af tiltagende 
alvorlige fysiske helbredsproblemer.

Annette Christensen er socialpædagog og har arbejdet med psykiske syge 
med og uden stofbrug. De sidste 15 år har hun været ansat på herberget Kol-
legiet. Hun vil til dette oplæg gøre os klogere på arbejdet med ældre i hjemløs-
hed – og om hvordan Kollegiet har fokus på overgangen fra herberg til egen 
bolig og den kompleksitet som særligt ældre i hjemløshed har med i bagagen.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

Ældre i hjemløshed

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest mandag 16. maj 
til frivillig@weshelter.
dk

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



Sommerafslutning: Dark Design 
byvandring

Torsdag 9. juni kl. 17.00-18.30

Du leder efter et sted at sove. Du har intet job, ingen penge, og ikke noget 
sted at være. Natten kommer nærmere, og byen skifter ansigt fra dag til nat.

Skrå varmeriste. Armstøtter midt på bænkene. Metalbarrer og hegn under 
trapper. Automatisk lys og høj musik. Dette er bare få af mange eksempler på 
det, som nogen vil kalde for hjemløsefjendtlige design.  

Dark Design – også kendt som ’defensive design’ eller ’hostile architecture’ – 
er designet til at forhindrer mennesker i at tage hvile og ophold i byen.  

Til denne sommerafslutning følger vi en af Projekt Udenfors gadeplansmed-
arbejder rundt i byen for med egne øjne at se hvordan Dark Design forhin-
drer hjemløse borgere i København i at tage ophold på gaden og høre mere 
om hvordan det spiller en rolle i det opsøgende og sociale arbejde.   

Vi slutter aftenen af med en sandwich.

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter 

HVOR

Nærmere info følger

TILMELDNING

Senest mandag 6. juni 
til frivillig@weshelter.
dk

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



WeShelter / Frivilligindsatsen
Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby

frivillig@weshelter.dk / www.weshelter.dk / 36 16 11 13

Facebook: WeShelter Frivillig
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