
Frivilligindsatsen
Kurser & events
Andet halvår 2022





Kære frivillig i WeShelter

Først og fremmest vil vi gerne sige dig tak! Tak fordi du er frivillig i WeShelter og 
herved er med til at gøre en stor forskel for de allermest udsatte mennesker i 
vores samfund. Det er vi rigtig glade for.

Vi vil gerne gøre det endnu mere interessant og sjovt at være frivillig i WeShel-
ter, og derfor har vi sammensat et udvalg af sociale arrangementer og spæn-
dende kurser til dig, som du kan deltage i i det kommende halve år sammen 
med dine frivilligkollegaer. Det kan du læse mere om i dette kursuskatalog. 

Vi glæder os meget til at se dig!

Mange hilsner

Anita, Lise, Vibeke og Gry

 

 

Anita Damkjær Eriksen 

 

 

 

Vibeke Bruun-Toft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Larsen 

 

 

 

Gry Krath Johansen 



Petanque og hygge 

Fredag d. 19. august kl. 16.00

Vi skyder 2. halvår af 2022 i gang med et fælles spil petanque og hygge på Bou-
lebar.  

Måske er du en haj til petanque, måske har du aldrig prøvet det før. For os i WeS-
helter er du uanset dit petanquetalent en stor stjerne, fordi du har valgt at bruge 
din fritid og dit nærvær på at hjælpe mennesker, som er i en udsat position.  

Vi vil gerne fejre alle jer frivillige på en velfriseret pétanquebane i en sydfransk 
bypark på Nørre Allé. 

Det handler om pétanque, grus og kugler. Men det handler allermest om at have 
det hyggeligt og sjovt sammen. 

Så kom, mød og hyg med dine frivilligkollegaer på tværs af alle frivilligindsatser og 
med os i frivilligindsatsen i sekretariatet.  

Vi mødes kl. 16, og vi har petanquebanerne fra kl. 16.30-18.00.  

De, der har lyst og mulighed for det, kan bagefter hygge videre på Boulebar eller 
fortsætte samværet på en cafe eller bar i området.   

Vi giver petanquebaner og den første sodavand eller øl.  

Vi glæder os til at se jer.   

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter.

HVOR

Nørregade 18 
1165 København K

TILMELDNING

Senest fredag d. 12. 
august til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen.



Dobbelt så udsat: Om livet som 
flygtning i udsathed 

Torsdag d. 15. september 17.00-19.00

Mennesker med flygtningebaggrund har særligt svære vilkår, når de samtidig 
oplever andre former for udsathed eller hjemløshed. De har derfor også ofte 
særlige behov for hjælp og støtte - fra professionelle såvel som fra frivillige.  

Til dette fyraftensmøde dykker vi ned i livet som flygtning og udsat i det danske 
samfund.  

For at hjælpe os med at blive klogere på området, har vi inviteret Mads Ted 
Drud-Jensen, som er sociolog og seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge i 
DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Mads vil fortælle om rammevilkårene for flygtninges liv i Danmark og give viden 
om de psykosociale udfordringer, der kan følge med at have oplevet voldsomme 
begivenheder, flugt og leve i eksil. Hvilken betydning har traumer, og hvilke for-
hold er vigtige for heling og trivsel? Endelig vil Mads give bud på, hvordan man 
som frivillig bedst møder og støtter udsatte flygtninge. 

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 torsdag d. 8. 
september til  frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen.



Tirsdag d. 20. september kl. 17.00-21.00

Introkursuset er for alle frivillige og består af to dele: Et digitalt kursus og et kur-
sus med fysisk fremmøde. Introkurset skal klæde dig på til at kunne udføre dit 
frivillige arbejde bedst muligt. 

På den fysiske og anden del af introkurset starter vi med at samle op på den 
digitale del af introkurset og de spørgsmål, der efterfølgende har meldt sig.  

Da det fysiske kursus bygger videre på det digitale kursus er det vigtigt, at du har 
set det digitale kursus inden, du møder op på det fysiske kursus. Du kan finde 
det digitale kursus, i dit velkomstbrev fra din kontaktperson i sekretariatet. Ellers 
kan du kontakte din koordinator eller kontaktperson.  

 I løbet af aftenen sætter vi fokus på dit møde med målgruppen og de dilemmaer 
og udfordringer, der kan opstå i dit frivillige arbejde.  
 
Kurset er baseret på både teori og erfaringer, og der vil være mindre oplæg, 
gruppeøvelser og plads til masser af gode snakke og refleksioner med frivillige 
fra vores forskellige frivilligindsatser. 

Aftenen faciliteres af projektlederne fra WeShelters frivilligindsats.  

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

Introkursus for frivillige - del 2

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter.

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137a, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest tirsdag d. 13. 
september til frivillig@
weshelter.dk

Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret på dagen. Hvis du har frivilligt arbejde den dag, 
skal du prioritere introkurset..





Ung og hjemløs - en personlig 
fortælling 

Tirsdag d. 11. oktober kl. 17.00-19.00

I Danmark mangler knap 2.000 unge et hjem, de kan kalde deres eget. Hvis de 
er heldige, sover de på sofaen hos familie, venner og bekendte. Er de mindre 
heldige, så sover de på herberg rundt om i byerne. Og i værste tilfælde lever de 
på gaden. 

 På aftens fyraftensmøde skal vi møde Josefine.  Anbragt, børnehjemsbarn, kon-
tanthjælpsmodtager, hjemløs.  Det er alle titler Josefine har haft. Josefine befandt 
sig i hjemløshed første gang i en alder af 12 år, men i dag bor Josefine i egen 
bolig. Men hvad er et hjem egentlig? Er det der du kan hænge dit yndlingsbillede 
på væggen? Er det der du kan invitere vennerne ind og være sammen over et 
måltid mad? Er det der du kan gå med røven bar, når du vil? Efter at have været 
anbragt på tonsvis af institutioner som barn, og været hjemløs over flere omgan-
ge, har Josefine skulle lære hvordan man opbygger et hjem. Pludselig var det ikke 
længere nødvendigt at tilpasse andres behov og levemåder; men Josefine skulle 
derimod finde ud af, hvad hun selv havde lyst til. 

Josefine er 27 år og tidligere hjemløs. Josefine er aktiv i de Anbragtes Vilkår, og 
sidder i bestyrelsen på herberget overførstergården.

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe. 

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter.

HVOR

Ved Sporsløjfen 2, 2100 
København Ø

TILMELDNING

Senest tirsdag d. 4. 
oktober til frivillig@
weshelter.dk

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



Lighed og sammenhæng i behand-
lingen af socialt udsatte  

Mandag d. 14. november kl. 17.00-20.00

Til dette fyraftensmøde kommer repræsentanter fra Bisbjerg Hospitals Flex-klinik 
og fortæller mere om det nye “flex-forløb”-initiativ for de mest udsatte patienter. 

Flex-klinikken på Bispebjerg Hospital samarbejder med WeShelter om at tilbyde 
endnu bedre og mere inkluderende behandling til de socialt udsatte, der har 
mest brug for det.  

I foråret 2022 opstartede Flex-klinikken på Bispebjerg Hospital en ny type pa-
tientforløb ved navn ”flex-forløb”, der er et tilbud til socialt udsatte patienter, som 
kan have behov for koordination af flere behandlingstilbud og sociale indsatser 
både før, under og efter indlæggelse. Formålet med Fex-forløbene er at sikre 
sammenhæng i behandlingen, sørge for at patienterne bliver medicinsk færdig-
behandlede, og at overgangen til sociale indsatser lettes.   

WeShelters udendørs værested, Offsides Sociale Haver, ligger i parken ved det 
smukke gamle hospital, og naboskabet indeholder derfor et unikt potentiale for, 
som led i ”flex-forløbene”, for at brobygge så socialt udsatte mennesker på Bi-
spebjerg Hospitals patientgange får glæde af åndehullet og aktivitetsfælleskabet 
i Offsides Sociale Haver.  

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 mandag d. 7. 
november til frivillig@
weshelter.dk

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



Hvordan håndterer jeg den svære 
samtale?

Torsdag d. 19. april kl. 17-20

Formål
Aftenen byder på oplæg og praktiske samtaleøvelser med fokus på den hjæl-
pende samtale mellem frivillig og beboer. Det handler først og fremmest om at 
skabe kontakt og det er lettere end du tror, du skal nemlig ikke være dygtig, du 
skal være nærværende.

At være nærværende er, at du giver den anden dine øjne og øre - du møder den 
anden der, hvor han eller hun er og det er ofte i magtesløsheden. Det får du den-
ne aften redskaber til og bliver klædt på til at navigere i svære og grænsesøgende 
samtaler fremover. 

Om oplægsholderne
Sofie Lindegaard er til dagligt præst, men også uddannet psykoterapeut og af-
holder løbende kurser.

HVEM

For netværksvenner. 
Hvis der er plads kan 
andre frivillige i We-
Shelter også deltage. 

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
Landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest mandag d. 
16. april til Camilla 
på cb@weshelter.dk 
/31382824

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



Torsdag d. 1. december kl. 17.00-20.00

Julen betyder... bankotid! 

Den 1. december slår WeShelter dørene op til årets julebanko! 

Så tag dine med-frivillige under armen, grib nissehuen og vær forberedt på en 
aften, der byder på hygge, spænding, grin og flotte præmier. Som altid sørger vi 
for rigeligt med god mad - denne gang suppleret med juleknas og godter. 

Du skal blot medbringe dit bedste julehumør, så sørger vi for resten. 

Vi glæder os til at se dig! 

Julebanko

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter.

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
Landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest torsdag d. 24. 
november til frivillig@
weshelter.dk

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