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Et indblik i livet med rusmidler

Torsdag 26. august kl. 17.00-20.00

Mange af de mennesker I møder i jeres frivillige arbejde rummer komplekse 
problemstillinger, som blandt andet kan indebære mangeårigt rusmiddel-
brug. Til dette fyraftensmøde stiller vi derfor skarpt på, hvordan livet med 
rusmidler ser ud både fra et brugerperspektiv og  et socialpædagogisk pers-
pektiv.

Vi får besøg af Anja fra Brugernes Akademi, som vil give os et indblik i livet 
med rusmidler. Anja vil fortælle om livet set fra et brugerperspektiv og sam-
tidig åbne op for diskussion om den behandling rusmiddelbrugere får i det 
offentlige system. Herefter vil Mikkel fra Specialenheden Forchhammersvej 
fortælle om rusmiddelbehandlingen.  

Anja Bloch taler stofbrugernes sag som formand for Brugernes Akademi. Bru-
gernes Akademi er en frivillig forening af og for stofbrugere, og deres formål 
er at forbedre stofbrugeres vilkår og rettigheder. Anja har løbende deltaget i 
forskellige arbejdsgrupper på stofområdet, bl.a. i social- og sundhedsminis-
teriet samt deltaget i den offentlige debat.  

Vi sørger for aftensmad og rigeligt med snacks og kaffe.  

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

Forchhammersvej 18, 
1920 Frederiksberg C

TILMELDNING

Senest tirsdag 24. 
august til frivillig@
weshelter.dk

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



Introkursus for nye frivillige

Torsdag 9. september kl. 17.00-21.00

På dette kursus samler vi op på den digitale del af intokurset og de spørgsmål, 
der efterfølgende har meldt sig. Derudover stiller vi skarpt på WeShelters 
værdier og taler om, hvordan I kan implementere dem i jeres frivillige arbej-
de. 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 frivil-
lige arbejde, så du bliver klædt på til at lave dit frivillige arbejde bedst muligt. 
Desuden snakker vi om spændingsfeltet mellem frivillig og professionel, tavs-
hedspligt og konflikthåndtering.

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

For alle frivillige i 
WeShelter

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest tirsdag 7. 
september til frivillig@
weshelter.dk

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





Når fællesspisning er mere end 
mad

Mandag 27. september kl. 17.00-21.00

I vores madklubber laver man kke bare mad med beboere eller brugere på  
vores herberger eller væresteder. Madklubberne har også til formål at opbyg-
ge et fællesskab og en følelse af samhørighed. Men hvad er det egentlig, at 
fællesspisningen kan i den sammenhæng?

Det vil Jens Ulrich, som er stifter af konsulentfirmaet Ulrich Consult ApS, for-
tælle om på dette kursus, der ser på hvilke muligheder det fælles måltid rum-
mer. Jens Ulrich har stor erfaring i at facilitere samskabelsesprocesser, og 
han har gennem sit arbejde hjulpet foreninger, kommunale organisationer og 
andre med at skabe lokalt forankrede fællesskaber.

På kurset vil I blive præsenteret for forskellige måder at tilrettelægge fælles-
spisningen på med det formål, at I kan få det optimale sociale udbytte ud af 
fællesspisningen i de sociale madklubber. Hvad kan det give at udfordre hin-
andens madvaner, og kan det hurtige og mere uforpligtende måltid noget? 
Tilmeld dig kurset og få svarene.

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 24. 
september til frivillig@
weshelter.dk

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





(U)lighed i sundhed

Mandag 11. oktober kl. 17.00-20.00

Hvordan sikrer vi bedre lighed i sundhed for hjemløse og socialt udsatte? Hvil-
ken støtte er der til vores målgruppe, hvis de bliver ramt af alvorlig sygdom 
og må indlægges? 

Vi har inviteret Ida Krogh og Jane Bach, som begge er ansat som socialsyge-
plejersker på Rigshospitalet i København, til at komme og fortælle om deres 
arbejde med at støtte hjemløse og udsatte, både mens de er indlagt, og efter 
de bliver udskrevet. Som socialsygeplejersker spiller Ida og Jane en vigtig rolle 
i forhold til at mindske ulighed i sundhed. Deres største opgave er at sikre, 
at deres patienter på trods af udsathed og social sårbarhed får den rette be-
handling. 

Ida og Jane samarbejder tæt med væresteder, gadeplansmedarbejdere og 
rusmiddelbehandlinger, så udsatte patienter ikke tabes i behandlingssyste-
met efter en indlæggelse. 

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 8. 
oktober til frivillig@
weshelter.dk

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



xxx xxx. november kl. 17.00-20.00 

xxx  

xxx

xxx

HVEM

For alle frivillige i  
WeShelter

HVOR

RG60,
Rådmandsgade 60
2200 København

TILMELDNING

Senest xxx til frivillig@
weshelter.dk

Husl at melde afbud. hvis du bliver forhindret i at deltage 



Juleafslutning og banko  

Mandag 13. december kl. 17.00-20.00

Til årets juleafslutning kan du blive den heldige vinder, der får udfyldt første 
række eller måske endda hele pladen.

Der skal nemlig spilles en hæsblæsende omgang banko, så det er med at 
holde tungen lige i munden, når tallene læses op. Der vil selvfølgelig være en 
præmie på højkant til aftenens vindere.

Vi sørger for lidt julegodter og drikkevarer til at stille den værste sult og tørst.

For de aftenfriske vil der senere være mulighed for at rykke videre og fortsæt-
te hyggen på en café eller bar.

Så kom og skyd juleferien i gang med banko og en aften i godt
selskab med dine medfrivillige og sekretariatet!

HVEM

For alle frivillige i 
WeShelter 

HVOR

WeShelter, Gl. Køge 
landevej 137, 2500 
Valby

TILMELDNING

Senest fredag 10. 
december til frivillig@
weshelter.dk

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