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Herfra og Videres organisation
Bestyrelsen

Kontoret:
Lisbeth Olsen, daglig leder
Ulla Månsson
Pia Liljenbøl
Kim Birkkjær Lund

Projekter og aktiviteter:
Stjerneskibet & Angakok: Dorthe og Gerda
Ungeindsatsen/ Igen-igen: Finn Jørgensen
og Hans Jørgen Grundtvig
Bøjlen safespace for psykisk syge: Linda
Kiel & Silvia Magallanas
Ældre & plejekrævende: Jeanette Andersen
Social-vicevært: Dan Holmberg
Konsulent på familie og
institutionsområdet: Jane Weltz

Forside
TrygFonden reddede i sidste øjeblik
Bøjlen, vores safespace for psykisk
syge, fra lukning med en bevilling
på 500.000 kr.

Mette Reissmann og Knud Foldscha-
ck overrakte donationen ved en lille
ceremoni i bøjlen.
Foto: Kamilla Krøier

Personale & Frivillige

Lene Lundberg.
Forkvinde for be-
styrelsen. Chri-
stianit. Valgt af
generalforsam-
lingen.

Niels Balling.
Næstformand.
Medlem af
bestyrelsen med
socialfaglig
indsigt. Udpeget

Finn Dyrby Her-
mansen.
Københavns kom-
munes repræsen-
tant. Alternativet.

Kamilla Krøier.
Christianit. Valgt
af generalforsam-
lingen. Fotografen
bag (næsten) alle
vores fotos.

Mette Laurberg.
Medlem af
bestyrelsen med
socialfaglig
indsigt.
Udpeget

Jan Thomsen
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.

Peter Plett.
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.

Bente Moren.
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.

Eva Brønsted.
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.

Klaus Goldschmidt
Henriksen.
Medlem af
bestyrelsen med
socialfaglig
indsigt. Udpeget

Kjeld Rothenberg.
Københavns kom-
munes repræsen-
tant. Suppleant

Mette Prag
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.
Suppleant

Frivillige:
Anita Wenkens, babygruppen
Hanne Berdal, støtteperson
Felicya Suszkiewicz, Bøjlen-ældre
Tippu, Angakok
Peter Fritzen, webdesign
Kamilla Krøier, fotograf
Birgitte Wester, artwork Igen-igen

Meera
Guldhammer
Christianit.
Valgt af general-
forsamlingen.
Suppleant
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Herfra og Videre blev udfordret på
mange planer i 2019. Vores indsats for
grønlændere blev udfordret af mang-
lende resurser. Vi stod uden en grøn-
landsk medarbejder og uden mulighed
for at ansætte en, da vi ganske enkelt
ikke havde midlerne. Vi søgte desperat
om midler til dette unikke tilbud, men
blev kun mødt med afslag. Særligt So-
cialstyrelsens afslag på midler fra PUF
puljen var en helt ubegribelig skuf-
felse. Tingene spidsede til i en grad,
som gjorde, at vi fandt det nødvendigt
at lukke vores grønlandske klub An-
gakok i Stjerneskibet, i juli og august.
To af brugerne, Dorthe og Gerda, ind-
villigede i at komme i ulønnet praktik i
klubben, hvilket sikrede, at vi kunne
genåbne Angakok og holde åbent re-
sten af Året. En kæmpe stor tak til
dem begge.

Undgår ikke nedskæring

Mens vi kæmpede for at sikre An-
gakok, kiggede vi frem mod et 2020,
hvor ikke kun Angakok var truet af
manglende finansiering, men også vo-
res safespace for psykisk syge, Bøjlen,
og vores indsats for kriminalitetstrue-
de unge, Igen-igen, stod til lukning i
2020 på grund af bevillingsudløb eller
afslag på ansøgninger. Hertil kom at
kommunens besparelser også bød på
en nedskæring på vores driftsbudget i
2020.

Næsten reddet

I absolut sidste sekund blev største
delen af vores projekter og sociale ak-
tiviteter reddet. Københavns kommune
fandt i slutspurten af budgetforhand-
lingerne 200.000 kr. til Igen-igen i
2020 og 2021 og TrygFonden beslut-
tede i december at donere 500.000 til
Bøjlen til brug for 2020 og 2021 . Med
disse til bevillinger kan vi opretholde
vores projekter og sociale aktiviteter i
2020, dog med en beklagelig beskæ-

ring af vores indsats for Christianias
ældre.

En kæmpe tak til Københavns kommu-
ne og til de politikere, der ved budget-
forhandlingerne sikrede for vores
indsats for unge. Også en kæmpe tak
til TrygFonden. Uden deres
donationen havde det ikke været
muligt at forsætte driften af det
eneste tilbud til de mange psykisk
syge, der tiltrækkes til Christiania

God opbakning

Da alt så sortest ud i sommeren 2019
kom gode mennesker os til hjælp. Ro-
bert Olsen, forstander for Kofoeds
skole, støttede op med sparring og ved
at bruge sin position til at skabe op-
mærksomhed om vores situation.

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af fol-
ketinget for Inuit Ataqatigiit, stillede
spørgsmål til Socialminister Astrid
Krag om Socialstyrelsens afslag og fik
derved sat politisk fokus på behovet
for støtte til vores aktiviteter for grøn-
landske brugere af Christiania.

Nye løsninger

Krisen fik anskueliggjort for os, at det
ikke er nok at lave et godt stykke soci-
alt arbejde. Vi er nød til også at doku-
mentere behovet for og kvaliteten af
vores arbejde.

Robert har tilbudt sin assistance og
bidraget med en synopsis med konkre-
te forslag for den fremtidige indsats:

•Seminar om udsatte og sårbare men-
nesker på Christiania.
•En hvidbog, der belyser behovet for
sociale indsatser på Christiania.

•Etablering af netværk/støttekreds,
som kan medvirke til at støtte og syn-
liggøre vores arbejde.

Vi glæder os til at arbejde videre med
Robert om forslagene i 2020.

2019 kalder på nye løsninger



Årsberetning 201 9

Herfra og Videres organisation..... Side 2
2019 kalder på nye løsninger...... . . Side 3
Råd & vejledning...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 4
Børn & Unge, Forældreinitiativ..... Side 5
Ungedag...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 6
Opgradering af familieområdet.... Side 6
Safespace reddet af TrygFonden... Side 7
Ny start i Angakok...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 8-9
Hjælp til svage skæres ned. . . . . . . . . Side 10
Spiseklub forsat en succes...... . . . . . Side 10
Ny tilsynsrapport...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 11
HoV vejet og fundet for let..... . . . . . . Side 12
Religiøs sekt opnår støtte...... . . . . . . . Side 13
Herfra og Videre i tal..... . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14
Nerværk & samarbejdspartnere.... Side 15 - 16

Indhold:

Råd & vejledning

Rådgivning er vores kerneopgave og spænder over mange områder og typer af
brugere. Der er de mere trivielle opgaver i forbindelse med digitalisering af
samfundet, hvor borgerne har brug for hjælp til e-boks, NemID, jobnet,
ansøgninger om boligstøtte, pension, brøkpension, udenlandsk pension,
ekstraydelser som tandlæge, briller, varmehjælp m.fl. Hertil kommer bisidder-
opgaver, ofte i forbindelse med sygdom, hvor vi deltager i møder med jobcentre,
visitatorer, læger, hospitaler, arbejdsgivere og hvor borgerne ellers må have
behov for det. Opgaverne løses ofte i samarbejde med Hjemløseenhedens
Christianiateam.

Børn & unge og familie området er højt prioriteret i forhold til råd og
vejledning. Ved familierådgivning forsøger vi at give det enkelte familiemedlem
mulighed for og redskaber til at agere og reagere hensigtsmæssigt. I vores
tilgang til børn og unge handler det om at sætte positivt og anerkendende fokus
på deres resurser. Indsatserne inddrager ofte, efter aftale med familien,
samarbejde med sundhedsplejerske, institutioner, skole, Borgercenter Børn og
Unge eller andre relevante instanser.
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Børn & Unge

I slutningen af 2019 tiltrak en min-
dre gruppe unge sig mediernes be-
vågenhed. De skabte utryghed
blandt andet på Christianshavns
Torv og chikanerede selv de svage-
ste eksistenser på torvet.

Gruppen af unge havde inden medi-
ernes bevågenhed også tiltrukket sig
opmærksomhed på Christiania, hvor
forældre tog initiativ til at samle de
unge og deres forældre til et møde.

I mødeindkaldelsen skrev indkal-
derene blandt andet: "Hensigten
med dette møde er ikke at navlepille
situationer eller mudderkaste på
hinanden. Hensigten er at vi står
sammen, får talt sammen om hvad
der skal til, for at forebygge at det
ender helt galt, at vi fælles får lavet
nogle gode strategier og et samar-
bejde, som i sidste ende fordre at
vores børn føler sig favnet, samt at
vi alle sammen føler os trygge.
Gruppen af unge mennesker om-
handler samlet set ca. 26 og heraf
ca. 15 Christiania børn."

Mødet blev en succes. "Det var et fan-
tastisk fremmøde og alle de unge som
det særligt omhandler + lidt til var re-
præsenteret, herudover deltog HoV,
Ungdomsklubben, De stærke Børn, Ja-
ne mf. Stemningen og dialogen forløb i
en god samt konstruktiv tone og det
lykkedes, at få skabt et fortroligheds-
rum hvor der blev sat ord på svære ud-
fordringer og fortvivlelse."

Forældrene blev enige om "at vi som
forældre og voksne står sammen, at vi
taler sammen, samt at vi deler vigtig
viden med hinanden."

Mødet påpegede også behovet for, at
der bliver taget hånd om de unge fra
gruppen, der kommer fra forstæderne
og som derfor ikke "hører hjemme" i de
tilbud, der er til børn og unge, der fær-
des på Christiania, da disse tilbud væ-
sentligst er for børn og unge fra
Københavns kommune.

Mødet opfordrede også ungeindsatser-
ne på Christiania til at blive bedre til at
samarbejde og koordinere indsatserne,
så de bliver attraktive og vedkommen-
de for de unge.

Forældrenes møde gav et boost til vo-
res nystartede Adven-
ture Club, der i sam-
arbejde med Chri-
stianias ungdomsklub
tilbyder fysiske aktivi-
teter for unge i netop
denne aldersgruppe.

Herfra og Videres to
ungemedarbejdere,
Finn og Hans Jørgen,
deltager også i årets
"Ud af røret" tur, der
er en uges skitur i
vinterferien for Chri-
stiania børn i alderen
10 til 16 år.

Bekymrede forældre indkaldte i
oktober til møde om unge med et
særligt behov for at hævde sig
overfor andre

Forældre tager initiativ til samarbejde

https://drive.google.com/open?id=1Nto9JFLn_omRx5mo1S2gq_pwucoR2O38
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Ungedagen er blevet til et
fælles projekt mellem Vilde
Liv, (Ungdomsklubben) og
Igen-igen. Men samarbejdet
stopper ikke med ungedagen.

I 2020 er det planen at sætte
fokus på unges brug af kokain
og andre rusmidler ved et
større fælles event. Målet er at
få sat de unges brug af disse
rusmidler, og de konsekvenser
brugen har, på dagsordnen
blandt de unge.

Børn & Unge

Vores mangeårige pædagogiske kon-
sulent Janne Weltz er gået på pension
fra jobbet som leder af Danmarks
bedste dagtilbud Eksperimental Insti-
tutionen.

Det er en gevinst for Herfra og Vi-
dere, for nu har Jane mere tid til rå-
dighed for os. Det har betydet, at Jane
er begyndt at deltage i vores temati-
serede personalemøder, som vi ind-
førte i 2018. Når temaet er børn og
unge deltager Jane, sammen med
sundhedsplejerskerne og en repræ-
sentant for borgercenter Børn og Un-
ge.

Sammen med Pia, Herfra og Videres
socialrådgiver og familieterapeut, er
Jane også gået aktivt ind i at forstær-
ke samarbejdsrelationerne med Chri-
stianshavns skole og med SSP.

En af hjørnestenene i Janes arbejde er
forsat, at tilbyde Christianias børne-
og ungeinstitutioner rådgivning og
supervision. Et tilbud som institutio-
ner har gjort godt brug af i 2019.

Ungedag og unge-samarbejdet Foto: Kamilla Krøier

Foto: Nis
Jensen.
Babygruppen

1 9-8-201 5

Opgradering af familieområdet

Samarbejdet mellem de forskellige aktører, der lokalt beskæftiger sig med unge
prioritere vi højt. Det er afgørende for de unge, at vi kan samarbejde. I
Christianshavns Unge Forum arbejder Igen-igen sammen med fritidshjem og
ungdomsklubber på Christianshavn og Christiania, Vilde Liv og De Stærke Børn.

Ungdomsklubben har været udfordret
af blandt andet grænsetrækning i
forhold til belastede unge med be-
grænset tilknytning til Christiania. Og
for alle institutioner er kontinuitet i
personalegruppen en vedvarende ud-
fordring.

Jane har i samarbejde med forældre-
ne i Børnehuset gjort det forbereden-
de arbejde, for at børnehave og
vuggestue kan blive tilskudsberettiget
som selvejende institution. Dermed
har Jane og vi gjort, hvad vi kunne.
Beslutningen om at ændre institutio-
nernes status er Christianias og for-
ældrenes, men grundlaget for at give
Børnehuset et økonomisk og organi-
satorisk løft er på plads.
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Safespace reddet af TrygFonden

I 2018 besluttede vi at gøre en indsats
for at forbedre forholdende for de
mange psykisk syge, der søger til
Christiania.

Efter at have lyttet til fagkundskaben,
som vi havde inviteret til en temadag
om emnet, besluttede vi at åbne et sa-
fespace. hvor målgruppen kan komme
uden forpligtigelser og få lidt ro, en
håndmad og - hvis de ønsker det - og-
så en snak.

Timingen syntes at være rigtig. Re-
gion Hovedstadens psykiatri indsats
for hjemløse, Gadeplansteamet, bak-
kede op. De stillede med to sygeple-
jersker to af de tre ugentlige
åbningsdag, så vi skulle tilsvarende
skaffe personaledækning svarende til
fire arbejdsdage for at projektet kun-
ne hænge sammen. Så selv om vores
forsøg på at opnå tilskud til det nye
tilbud havde været forgæves, valgte
vi at åbne 13 novenber 2018 uden at
have finansieringen på plads.

Målgruppen tog godt imod det nye til-
bud og resultater i form af syge bor-
gere, der rent faktisk fik det bedre

viste sig også hurtigt. Så tiltaget var
det rigtigte i forhold til at bedre for-
holdende for denne udsatte gruppe.
Der manglede blot resurcer til at sikre
tilbuddet. Og selv om Regionen forsat
bakker op om projektet, så er de også
presssede med kun syv sygeplejerske
til at dække hele hovedstadsområdet,
så sommeren 2019 måtte de reducere
deres dækning, så de nu bruger timer
svarende til tre arbejdsdage, hvorfor
vi har måtte skalere op til timer sva-
rende til 5 arbejdsdage.

Afslagene på støtte forsatte i 2019.
Både private fonde og Socialstyrelsen
takkede pænt nej til at bidrage, og i
november lignede det, at vores safes-
pace for psykisk syge var kommet til
vejs ende.

Og så d. 1 1 december kom der en
mail fra TrygFonden: 500.000 kr. i til-
skud til brug i 2020 og 2021 .

Indsatsen er sikret i to år. Vi budget-
terer med at kunne opretholde Safes-
paceet for 375.000 kr. i 2020, så to
tredjedele af omkostningerne er dæk-
ket af TrygFonden. Af hjertet tak!

Mette Reismann og
Knud Foldschack
overrakte donationen
fra TrygFonden på
vegne af fondens
regionale råd.
Personale og bestyrelse
fra Herfra og Videre
var mødt talstærkt op
sammen med gode
kolleger fra
Christianiateamet,
Gadeplansteamet, Det
Sociale Netværk og
Sundhedshuset for at
tage imod og sige tak.

Tilbud til psykisk syge sikret i to år
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En ny start i Angakok - med musik, men uden røg
Herfra og Videres indsats i forhold til grønlænderne er
centreret omkring Stjerneskibet, der er beliggende i
Mælkevejen med gavlindgang ud til Pusherstreet.

Indsatsen er to delt.

Dels er der det grønlandske bofællesskab med 10 boli-
ger samt værtshuset Inuit, som drives af en af beboerne.

I forhold til beboerne består indsatsen blandt andet af at
indkalde til og deltage i de månedlige husmøder. Den
store udfordring er at skabe en fælles forståelse for,
hvad der gavner huset og dets beboere.

At få beboerne til at blive enige om, hvor grænserne går,
i forhold til den enkelte beboeres frihed til at leve som
man måtte ønske det, i forhold til hensynet til sine med-
beboere, og ikke mindst at håndhæve de grænser, som
man i fællesskab beslutter på husmøderne.

Det nære naboskab til Pusherstreet betyder, at græn-
serne uafladeligt bliver udfordret.

Den anden del af indsatsen er omkring Angakok. En
grønlandske klub som Herfra og Videre i 2001 fik lov til
at etablere i bofællesskabets fællesrum på første sal i
Stjerneskibet. De første år drev vi klubben som en Cafe
med støtte fra Socialstyrelsens puljemidler.

Da puljemidlerne tørrede ud i 2004 overdrog vi Angakok
til en brugerforening på en stiftende generalforsamling
24 august 2004. Klubben overtog en del af de økonomi-
ske forpligtigelser. Medlemmerne betalte 100 kr./mdl.
for medlemskab og disse midler gik til at dække el, vand
og varme samt enkelte nyanskaffelser.

Vi var forsat til stede med en grønlandsk medarbejder
og en række tilbud om forskellige fællesskabsskabende
aktiviteter og Christiania bidrog med gratis husleje.

Ovenstående oplæg
til genåbning blev
aldrig diskuteret på
det indkaldte møde
for genåbning d. 29
juli, da brugerne
boykottede mødet i
protest over
ændringerne.
Angakok genåbnede
endeligt d. 25 august.Klik på billederne for at se alle billederne fra festen

https://herfraogvidere.dk/billedgalleri/angakok-fest-december-2019/
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En ny start i Angakok - med musik, men uden røg
I 2019 oplevede vi et alvorligt tilbage-
slag i arbejdet. Vores mangeårige
medarbejder gik fra fleksjob og til
pension og vi stod uden midler til at
ansætte en ny medarbejder. Hashryg-
ning fyldte stadig mere i klubben og vi
oplevede, at de problemer, der følger
med Pusherstreet, også begyndte at
trænge ind i Angakok. Vi var derfor
nødsaget til at lukke klubben i en pe-
riode sommeren 2019 og besluttede
ved genåbningen at suspendere klub-
ben og selv overtage det fulde ansvar
for driften.

Denne beslutning medførte en række
ændringer. Åbningstiden blev be-
grænset og det blev et krav at bruger-
ne laver et vagtskema for
åbningstiden således, at der altid er
en ansvarlig bruger i åbningstiden;
brugerbetalingen i form af medlems-
gebyr blev suspenderet, hvilket bety-
der at vi bærer alle omkostninger; der
blev indført rygeforbud i lokalerne og
der blev indført ugentlige bruger-
møder, som vi nu har ændret til hver
anden uge.

Lukningen og de efterfølgende op-
stramninger medførte selvsagt stor
utilfredshed og mange frustrationer
blandt brugerne. Men der var bestemt
også medlemmer af klubben, der for-
stod nødvendigheden af ændringerne.
To mangeårige medlemmer af klub-

ben, Dorthe og Gerda, indvilligede i at
komme i praktik og efterfølgende
løntilskudsjob i klubben og dermed
bidrage til, at de nye regler og ret-
ningslinjer blev overholdt. Angakok
genåbnede d. 25 august og har siden
haft åbent dagligt. Christianiateamet
er tilbage i klubben en gang ugentligt
for at tilbyde såvel faste brugere som
gæster rådgivning i forhold til jobcen-
ter, uddannelse, kontanthjælp, pen-
sion, bolig m.m.

For at styrke fællesskabsfølelsen efter
den traumatiserende lukning allierede
vi os med Aviaja Lumholt, der arran-
gerede en række workshops med mu-
sik, sang og maskedans. Aviajas
smittende energi og store engage-
ment løftede stemningen og Angakok
gruppens optræden på Woodstock i
forbindelse med Christianias fødsels-
dag var for mange højdepunktet på
dagen. Rækken af workshops blev
sluttet af med en fest i Angakok, som
brugerne besluttede at dedikere til
Tippu, vores nu pensionerede medar-
bejde.

Bevillingerne til to af vores andre
projekter, Igen-igen og Bøjlen, gør, at
vi i 2020 kan ansætte Gerda i en del-
tidsstilling finansieret af vores drifts-
midler og Tippu har lovet at støtte op,
så meget som hun orker.

Angakok optræder i Woodstocks telt ved
Christianias 48 års fødselsdag.

Se Igor Radosavljevics fine film med
Corna-Lise Eliassen.

https://www.facebook.com/100009024430304/videos/2352398581737600/
https://youtu.be/xyPoMkpXOGY
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De senere år har vi arbejdet på, at så
mange som muligt skal have deres
hjælp fra kommunen. Det er bestemt
ikke uden udfordringer for borgere,
hjemmeplejen eller os.

Der har også været problemer i 2019
med at få løst plejeproblematikkerne
på en for alle tilfredsstillende måde.
Nogle af vores borgere kan være
”krævende” eller ”besværlige” og de
kan bo under forhold, der gør det
svært eller endog umuligt for kom-
munen at yde dem hjælp.

Hertil kommer, at hjælpen kan kom-
me fra enten SOF eller SUF (Social-
forvaltningen eller Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen) alt efter alder
og eventuelt misbrug. For de mere
skæve af vores plejekrævende har der
vist sig at være mest omsorg i Social-
forvaltningen.

Vi har i en del år haft et tilbud om
supplerende hjælp til de borgere, der
ikke kunne dækkes ind med kommu-
nens tilbud. Vores hjemmehjælper
Jeanette har haft en halvtidsstilling
hos os og har suppleret sine timer

som selvvalgt hjemmehjælper. Sup-
plementet som selvvalgt hjælp opgav
vores medarbejder i 2018 og vores
resurser peger i retning af stadig
færre timer til supplerende hjælp.

Omfanget i timer af, hvad vi kan til-
byde af supplerende hjælp, er skåret
ned til, hvad man vel kan kalde et fri-
tidsjob, og det er der jo ingen, der
kan leve af. Derfor bliver det stadigt
sværere for os at finde nogen, der har
mulighed for at påtage sig de få timer
og dermed give os mulighed for at
supplere kommunens hjælp.

Hjælpen i eget hjem er et trist sted at
skulle skære. da vi har en stor andel
beboere med potentielt behov for
hjælp og ingen boliger indrettet til
beboere med plejebehov.

Ældre, syge og plejekrævende

Succes kan være smertefuld, når det
betyder, at man må afvise nogen. Og
afvise er, hvad vi kommer til i
spiseklubben Bøjlen, hvor der forsat
flere, der gerne vil være med, end
vores fysiske ramme tillader.

Det er trist at måtte afvise beboere,
der gerne vil deltage i et fællesskab,
hvor vi er fælles om gode oplevelser,
og hvor alle de dagsordner og
konflikter der ofte fylder meget i
Christiania er bandlyst.

Spiseklubben er
stadig en bragende succes

Hjælp til de svageste skæres ned

Jeanette med cykelvogn, støvsuger,
gulvspand, moppe og hunden Emma har
været en super støtte for mange, der
trængte til en hjælpende hånd. Nu
skrues der ned for hjælpen.

Logo: Nis Jensen
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Ny tilsynsrapport

Hvert andet år vurderes vores arbejde ved et socialtilsyn og i 2019 var det igen
tilsynsår. Tilsynet er en slags eksamen af os og vores arbejde. Gør vi det godt
nok? Og hvad kan vi gøre bedre?

I 2019 var tilsynsrapporten et kærkomment skulderklap på et tidspunkt, hvor vi
var hårdt presset i forhold til den fremtidige finansiering af vores indsatser. Vi
bringer et par citater:

"HoV er drevet af ildsjæle, som står til rådighed døgnet rundt og som kender til
miljøet, og hvad der rør sig på Christiana."

"Den indsigt, viden og tilgængelighed, vurderes at være alfa og omega for, at
HoV kan varetage sociale opgaver for nogle af de mest udsatte borgere i
Danmark."

"Tilbuddets konstruktivt og positivt blik for brobygning til relevante offentlige
og private tilbud, sikre desuden, at borgerne får den nødvendige
helhedsorienterede støtte."

"Medarbejderne og leder mestrer balancen mellem at arbejde professionelt og
leve på Christiania, det vil sige balancen mellem at være professionel og privat
og det ses, hvordan metoderne Empowerment og Low Arousal anvendes i
praksis."

Lukning af Angakok kostede i bedømmelsen

Tilsynet tildelte os topkarakteren fem
(kvalitetskrav i meget høj grad opfyldt)
på 18 målepunkter. På et enkelt
målepunkt måtte vi "nøjes" med
næsthøjeste karakter fire
(kvalitetskrav i høj grad opfyldt).
Firtallet skyldes vores lukning af
Angakok, som vi netop havde besluttet
og iværksat, da tilsynet var på besøg,
og begrundes således:

"Der er desuden lagt vægt på
observationerne under tilsynsbesøget,
hvor det fremgår, at medarbejderne og
ledelsen fx i Angakok giver brugerne
stor indflydelse og medinddrager
brugerne, i hvad der skal ske. Der er
dog borgere, der oplever, at der er
taget beslutninger hen over hovedet
på dem i forbindelse med tre ugers
lukning afAngakok, derfor får kriteriet
ikke den højeste bedømmelse."

Du kan læse hele tilsynsrapporten ved at
klikke på den eller ved at scanne koden.

https://herfraogvidere.dk/om-os/tilsynsrapporter/
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Kort efter at Herfra og Videre havde
måtte tage den tunge beslutning at
lukke Angakok, da vi fandt det
uansvarligt at holde åbent uden per-
sonale, fik vi afslag fra Socialsty-
relsen på vores ansøgning om tilskud
til at ansætte og oplære en ny grøn-
landsk medarbejder.

Skuffelsen var stor, da vi synes, vi
havde gjort, hvad vi kunne for at for-
midle vigtigheden af bevillingen for at
sikre, at Angakok forsat kunne være
landets eneste brugerstyrede være-
sted for socialt udsatte grønlændere.

Vi havde brugt resurser på at tage til
Socialstyrelsens informationsmøde i
Odense, hvor vi havde spurgt direkte,
om tiltag til at sikre allerede opnåede
resultater også kunne komme i be-
tragtning til støtte fra PUF-midlerne,
hvilket vi havde fået ja til.

Dette var andet af tre afslag fra Soci-
alstyrelsen til Herfra og Videres ar-
bejde.

I 2017 søgte vi midler til opstarten af
vores spiseklub for enlige, ældre
christianitter. Det blev et afslag med
følgende begrundelse:

"Det vurderes samlet set, at projektet
lever op til kriterierne for støtte fra

Vores borgermål får dumpekarakterer af Socialstyrelsen

udlodningspuljen. Dog vurderes det,
at projektet ikke i samme omfang som
de projekter, der modtager støtte, har
beskrevet sammenhængen, idet akti-
viteterne i projektet kunne beskrives
mere uddybet."

De to andre ansøgninger fra 2019 om
støtte til henholdsvis grønlænderar-
bejdet og Bøjlen - safespace for psy-
kisk syge kan du læse herunder ved
enten at klikke på siderne eller ved at
scanne QR koderne.

Orker du ikke at læse det hele så er
her et enkelt high lights:

Afslaget Grønlænderarbejdet: "3.
Sammenhæng .. . . . .Projektet vil hjælpe
målgruppen videre fra et liv på Chri-
stiania, men det vurderes, at den so-
ciale indsats til målgruppen i mindre
grad er beskrevet."

I vores ansøgning skriver vi intet
sted, at vi vil hjælpe nogen væk fra
Christiania. Vi skriver, at vores til-
stedeværelse har reduceret misbrug,
seksuelle overgreb, antallet af tuber-
kulose tilfælde og at tilstedeværelsen
sikre brugernes adgang til basale
borger-ydelser med mulighed for tol-
kehjælp. Resultater der alle er doku-
menterbare.

Herfra og Videre vejet og fundet for let

Vores ansøgning
om tilskud til
Angakok.

Socialstyrelsens
afslag på tilskud
til Angakok

Vores ansøgning
om tilskud til
Bøjlen

Socialstyrelsens
afslag på tilskud
til Bøjlen

https://drive.google.com/open?id=1Ky6zjqI-2u8ks9R71aEBmlPZ42hUCcSR
https://drive.google.com/open?id=1vGUVjlilOzTjLsV72sIem83lddDBcCC2
https://drive.google.com/open?id=1l-YAwLuiZf1sjxHRv52I9024I3w6-2qE
https://drive.google.com/open?id=1l-YAwLuiZf1sjxHRv52I9024I3w6-2qE
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Religiøs sekt med styr på borgermål

Whistleblower brev til Socialstyrelsen, hvor
vi påviser usandheder i Be Free's an-
søgninger

Religiøs sekt opnår støtte fra Socialstyrelsen til socialt arbejde på Christiania

2019 blev vi opmærksomme på, at
Socialstyrelsen havde givet støtte til
et projekt kaldet "Sunde fællesska-
ber til udsatte unge på Christiania" .
Det underede os en del, da vi mener,
vi har et solidt kendskab til, hvad
der sker på Christiania. Men disse
"sunde fællesskaber" havde vi ikke
hørt om. Ansøgeren kunne vi dog
genkende. Der var tale om en reli-
giøs sekt, der lej lighedsvis forsøger
at kapre sjæle inden for Christianias
hovedindgang.

Vi søgte aktindsigt for at blive
klogere på, hvad det handlede om,
og af aktindsigten fremgik det, at
sekten også i 2018 var blevet tildelt
midler til et projekt på Christiania.
Vi søgte så også aktindsigt i ansøg-
ningen om tilskud til 2018. Det viste
sig, at man havde fået tilskud til "Be
Free Christiania - en udrakt hånd til

sårbare unge på Christiania." Ansøg-
ningen var fyldt med usandheder om
sektens virke på Christiania herunder
også, at de havde et godt samarbejde
med Herfra og Videres ungeprojekt
Igen-igen og at vi havde inviteret dem
til at være medarrangør på vores årlige
Ungedag.

Det er trist, at man med usandheder og
påståede indsatser kan opnå tilskud til
noget, der absolut intet har at gøre
med socialt arbejde.

Når sekten så problemfrit glider igen-
nem Socialstyrelsens faglige vurdering,
så skyldes det formentlig deres borger-
mål:
"Målet for den enkelte ung, er at de får
relation og tillid til frivillige, så de har
nogle de kan dele deres liv med.
At 80 % afde unge oplever deres soci-
ale netværk øges og forbedres (til flere
"gode venner")
At 30 % oplever at få konkret hjælp i
Be Free til at komme videre: enten ud
afmisbrug, hjælp til at fortsætte/kom-
me i gang med uddannelse, boligsitua-
tion eller job.
At 90 % afde unge oplever at det styr-
ker deres selvværd, selvoplevelse og
troen på fremtiden, at komme i Be
Free. Empowerment."

Det er procenterne, det her handler
om, for med dem har man nogle måle-
punkter, som man efterfølgende i en
evaluering kan påstå er opnået og der-
med demonstrere, at såvel projekter
som Socialstyrelsen administration af
disse er en succes.

https://drive.google.com/open?id=1a_rJJAIKyZA1mfrNpB5UeXQ2EHmtjnbt
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Herfra og Videre i tal

Sådan bruges løntimerne

Herfra og Videre udbetalte i alt løn for 11 .184 timer i 2019, hvilket svarer til 5,8
årsværk. 44 procent af løntimerne brugtes af kontoret til råd & vejledning samt
opgaver så som regnskaber, ansøgninger og øvrige administrative opgaver. Vo-
res unge-projekt Igen-igen og andre tilbud til børn, unge, forældre og instituio-
ner brugte 20 procent af timerne. Bøjlen, safespace for psykisk syge, lagde
beslag på 13 procent, mens Angakok, grønlænderindsatsen, og indsatsen for
ældre samt syge og plejekrævende hver anvendte 12 procent af vores timer.

Lønnen blev udbetalt til 16 personer, hvor den med færest timer havde 3 timer
og den med flest havde 1719 timer. Medianen var 676 timer.
Der er ligeløn i Herfra og Videre. I
2019 var ligelønnen 181 kr. i timen.
Vi havde to ansatte i løntilskud. De
blev aflønnet med 128 kr, i timen ef-
ter reglerne for løntilskud i offentlige
virksomheder. Vores gæstelærere i
Angakok er blevet aflønnet efter tak-
sten for musikpædagoger og endelig
får vores konsulent i børnesager et
honorar per time, der svarer til lige-
lønnen med pension.

Hvad koster Herfra og Videre? Og hvad bruges pengene til?

Herfra og Videres drift finansieres af Københavns kommune med en årlig drift-
bevilling. Driftbevilling inkl. overførelse fra 2018 var i 2019 på 2.527.570 kr.

Regnskabet er inddelt i to dele:
1 . Kontorets drift, revision, tilsyn og andre grundlæggende udgifter, der tilsam-
men udgør 67 procent af drifttilskudet.

2. Sociale aktiviter som hjemmehjælp, socialvicevært,pædagogisk konsulent,
indsatser for særlig socialt udsatte grupper samt vores projekter der tilsammen
udgør 33 procent af driftstilskudet.

Andelen til sociale aktiviteter suppleres af midler til vores projekter, som vi
opnår ved særskilte ansøgninger. I 2019 modtag vi 288.958 kroner i direkte
tilskud til projekter.
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Netværk & samarbejdspartnere
Christiania teamet

Christianiateamet er socialforvaltningens repræsentanter på Christiania. Teamet har
base i vores lokaler og består af tre faste medarbejdere, der blandt andet laver
fremskudt sagsbehandling ude hos borgerne og har fast træffetid i Stjerneskibet.
Christianiateamet og Herfra og Videres historie går 13 år tilbage, hvor forvaltningen og
Christiania ved Herfra og Videre lavede en samarbejdsaftale.
Og samarbejdet er helt essentielt, derfor må vi også af og til erindre forvaltningen om,
at Christianiateamet er et samarbejdsprojekt, hvorfor vi også forventer at blive hørt,
når forvaltningen overvejer ændringer i teamets opgaver eller bemanding. Teamets
bevilling udløber i 2020, hvilket er bekymrende, da vi har et eksemplarisk godt
samarbejde med teamet.

Psykiatrisk Gadeplans Team
Teamet hører under Psykiatrisk Center Amager. Indsatsen er henvendt til hjemløse med
enten kendt psykisk lidelse eller mistanke om psykisk lidelse. Tilbuddet retter sig mod
alle hjemløse, også udokumenterede immigranter, dem med misbrug og funktionelt
hjemløse. Siden 2018 har vi i fællesskab med Gadeplans teamet drevet Bøjlen som et
safespace for psykisk syge. Desværre har der på det seneste været stor udskiftning i
personalet, hvilket altid giver anledning til bekymring. Vi siger tak for godt samarbejde
til de tidligere kolleger og velkommen til de nye.

Vilde Liv

Vilde Liv er Københavns Kommunes socialforvaltnings tilbud til unge mellem 12 og 18
(21 ) år, der færdes på og omkring Christiania. Igen-igen, Herfra og Videres kriminal-
præventive projekt for unge, arbejder tæt sammen med Vilde Liv, De seneste år har
Vilde Liv og Igen-igen i fællesskab arrangeret Ungedagen og de arbejder på sammen at
lave en kampagne for unge mod coke.

Borgercenter Hjemmepleje

Borgercenter Hjemmepleje varetager hjemmeplejen for borgere under 65 år samt
borgere over 65 år med misbrug. Samarbejdet er godt med såvel visitationen, hvor vi
har en fast kontaktperson og med hjemmehjælperne.

Sociolancen

Sociolancen er en vigtig samarbejdspartner. Både vi og vores brugere er meget glade
for Sociolancen. Afgørende er det, at de på Sociolancen har tid til at tale med borgeren
og ikke bare accepterer en umiddelbar afvisning af hjælp.

De stærke børn
De stærke børn er en frivillig forening, der fortrinsvis arbejder med piger i Christiania i
alderen 10 til 14 år. Vi forsøger at støtte dem i forhold til at navigere i Christianias
struktur og samarbejder omkring de unge, de har kontakt med, efter samtykke fra de
unge og deres forældre.

Det Sociale Netværk

Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk er en del af netværket omkring
safespace i Bøjlen som han oprindelig stillede forslag om
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Borgercenter Børn og Unge

Hvor der er behov for myndighedstiltag, kan vi hjælpe forældre med kontakt og støtter
i forløbet, og hjælpe Borgercenter Børn og Unge med kontakt og vurdering af
akutniveau.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Vi arbejder forsat på at styrke samarbejdet med BIF der i 2020 skulle begynde med
opsøgende sagsbehandling i forhold til de borgere, der ikke kan komme til Jobcentret.

Sundhedsteamet

Sundhedsteamet består af to læger og fire sygeplejersker, der opsøger hjemløse og
tilbyder deres hjælp. HoV kontakter dem, når der er borgere/hjemløse, der har brug for
sygeplejerske og/eller læge. Endvidere samarbejder vi omkring borgere, der for
eksempel har brug for medicinering i forbindelse med afrusning.

Sundhedshuset

Christianias Sundhedshus er vores søsterorganisation. Herfra og Videre og
Sundhedshuset har fælles bestyrelse, og Herfra og Videre forestår administrationen for
Sundhedshuset. Vi samarbejder omkring de udsatte borgere, der har behov for såvel en
sundhedsmæssig- og en social indsats.
Sundhedshuset tager også del i arbejdet i Bøjlen

Øvrige samarbejdspartnere

Herfra og Videre samarbejder med en lang række institutioner, forvaltninger og myn-
digheder, her iblandt:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Hjemmepleje til borgere over 65.

Christiania Byggekontor: Eksempelvis boligændringer for borgere med begrænset før-
lighed.

Christianias Økonomikontor: Samarbejder i forhold til dokumentation for udgifter og
eventuel gæld i forhold til borgere med behov for hjælp i forbindelse med husleje
o.lign. . Samarbejder også omkring Christianias Institutionsråd.

Borgercenter Handicap: Hjælpemidler og anden hjælp og støtte.

Politiet: Vi kontakter politiet, ved tvangsindlæggelser og andre situationer, der kræver
politiets tilstedeværelse. Politiet kontakter os omkring forsvundne personer og ved for-
kyndelser, hvor vi forsøger at skabe den ønskede kontakt.

Udbetaling Danmark: Boligstøttesager, pension, barsel, varmehjælp, begravelseshjælp
og alt det andet, der administreres af Udbetaling Danmark.

Distriktspsykiatrien og det opsøgende psykoseteam: Vi kontakter dem, når en borger
har brug for hjælp

Enheden For Kriminalpræventive Indsatser: Samarbejde om at hjælpe borgere ud af
kriminalitet.

Netværk & samarbejdspartnere

Sundhedsplejerskerne

Samarbejdet med sundhedsplerskerne omfatter blandt andet vores Babygruppe, der
mødes hver torsdag. Som tæt samarbejdspartner deltager sundhedsplejerskerne i vores
teamtiserede personalemøder, når temaet er børn og unge.




