Herfra og Videre
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Herfra og Videres organisation
Bestyrelsen
Lene Lundberg.
Forkvinde for besty‐
relsen. Christianit.
Valgt af general‐
forsamlingen.

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

Finn Dyrby Herman‐
sen.
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. Chri‐
stianit.
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

Nanna Winther
Christianit.
Valgt af general‐
forsamlingen.
Suppleant
Ann-Sophie Arner
Christianit.
Valgt af general‐
forsamlingen.
Suppleant

Personale & Frivillige
Kontoret:
Lisbeth Olsen, daglig leder
Ulla Månsson
Pia Liljenbøl
Kim Birkkjær Lund
Projekter og aktiviteter:
Stjerneskibet & Angakok: Gerda
Ungeindsatsen/ Igen-igen: Finn
Jørgensen og Hans Jørgen Grundtvig
Bøjlen safespace for psykisk syge: Linda
Kiel & Silvia Magallanas
Social-vicevært: Dan Holmberg
Konsulent på familie og
institutionsområdet: Jane Weltz
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Frivillige:
Anita Wenkens, babygruppen
Hanne Berdal, støtteperson
Felicya Suszkiewicz, Bøjlen-ældre
Tippu, Angakok
Kamilla Krøier, fotograf
Birgitte Wester, artwork Igen-igen

Forside: "Christiania ønsker sig fred."
Plakat af Henrik Schütze. 2021 var året hvor
Christiania kunne fejre 50 års fødselsdag. Et
bestialsk mord i Pusher-street kom dog til at
overskygge alle andre begivenheder i 2021.
Mordet ﬁk 200 christianitter til at slutte sig
sammen under mottoet "Nok er nok" og
kræve ændringer af rusmiddelslovgivningen,
der kan sætte en stopper for det kriminelle
marked.
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2021 - Annus horribilis
2021 var i sandhed et horribelt år for Herfra og Videre. Ikke blot skulle vi - som
resten af verden - håndtere Covid-19 og forsøge at holde vores aktiviter i drift i
en nedlukket verden, men vi måtte også kæmpe med alvorlig sygdom, pludselige
dødsfald og et bestialsk mord blandt vores nærmeste.
Mordet på en 22 årig ung mand, født og opvokset på Christiania, rystede ikke
kun os på Herfra og Videre, men hele Christiania. Nogle af christianias voksne
børn tog initiativ til en gruppe, som under navnet Nok er Nok arbejder for at
stoppe den vold og forråelse, der følger med et illegalt hashmarked.
Herfra og Videre har gennem årene luftet vores kritik af hashmarkedet. Ikke
mindst markedets negative konsekvenser for børn & unge og udnyttelsen af so‐
cialt udsatte har vi forsøgt at sætte fokus på. Derfor hilste vi også de unges ini‐
tiativ velkommen.
Dilemmaet, i forhold til at indtage en mere aktiv rolle i kritikken af hashmarke‐
det, er at bevare vores tilgængelighed for de borgere, der måtte være indvol‐
veret i hashmarkedet. Det skal defor være tydeligt, at vores kritik er af
handlinger i forbindelse med hashmarkedet og ikke af personer. Alle skal føle
sig velkomne og trygge ved at henvende sig til os for at få hjælp.
En af de gange i 2021, hvor vi som institution satte benet ned i forhold til hash‐
markedet, var i forhold til hashmarkedets misbrug af Stjerneskibet. Vi valgte at
sætte en kraftig opfordring til selvjustits blandt hashmarkedets aktører i chri‐
stianias Ugespejl for at stoppe den årelange udnyttelse af Stjerneskibet.
Gruppen af unge christianitter omkring Nok er Nok indkaldte på baggrund af
vores indlæg i Ugespejlet til fællesmøde om sagen og det blev på mødet slået
fast med syvtommer søm, at det ikke er i orden at misbruge svage borgere eller
deres boliger. Heller ikke selv om man hævder, at de frivilligt lod sig misbruge,
fordi de tog imod en ﬂaske sprut eller en klump hash.
2021 bragte dog også gode nyheder. Særligt glædeligt var det, at Københavns
kommune valgte at permanentgøre bevillingen på 200.000 kr. til vores kriminal‐
præventive ungearbejde. Den beslutning gav os et hårdt tiltrængt pusterum fra
de årlige besparelser, der blev indført i 2020 og som reducerer vores driftsbud‐
get med knap 50.000 kr. hvert år til og med 2024.
Af andre ting at glæde sig over i 2021 er, at omsorgen for medmennesker forsat
lever i bedste velgående i Christiania. Det er forbløﬀende - næsten overværlden‐
de - at se de mange der stiller op, når ulykker rammer.
Og så har vi grund til at glæde os over, at vores indsatser og tilbud, uanset mod‐
gang, fungerer og bruges og at vores gode kollegaer og samarbejdspartnere
hjælper med at løfte, når der er brug for det.
Tak for det.
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Herfra og Videres Kontor
Til trods for covid-19 undgik vi nedlukninger af kontoret i 2021, men antallet af
personlige henvendelser var reduceret af corona angst. Vi har holdt rådgivnin‐
gen åbent med omhyggelig brug af værnemidler, afspritning, afstand og hyppige
test. Vi har også ydet rådgivning hjemme hos borgerne, såfremt de har haft be‐
hov herfor.
Råd & vejledning er en kerneydelse for Herfra og Videre, men kontoret i Fre‐
dens Ark har gennem årene udviklet sig til også at være centrum for en lang
række sociale indsatser på Christiania for såvel beboere som brugere af fristaden.
Vores egne indsatser tæller familierådgivning, ældreklub, safespace for psykisk
sårbare, værested for grønlændere, bostøtte til beboere, kriminalpræventiv ind‐
sats for børn & unge og babygruppe for nybagte familier. Hertil kommer servi‐
cering af vores mange gode samarbejdspartnere, hvor særligt to fylder i hverdagen: Christianiateamet og Gadeplansteamet. Og ingen tvivl: Det brede og go‐
de samarbejde er til gavn for beboere og brugere.
De hændelser, der på modstående side får os til at kalde 2021 for annus horribi‐
lis, ramte i særlig grad vores kontor, hvorfor vi ser frem til et forhåbentlig bedre
2022. Det horrible år var også tilsynsår. Hvert år har vi økonomisk tilsyn og
hvert andet år socialttilsyn. Til trods for at tilsynene er omkostningstunge
(34.967 kr. i 2021), er vi glade for at få uvildige øjne udefra til at vurdere vores
arbejde og dermed input til, hvordan vi med fordel kan styrke vores indsatser.
Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet: Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Herfra og Videre
yder en bred indsats på tværs af aldersgrupper til en målgruppe, som rummer mange forskellige funktionsni‐
veauer, problematikker og behov. Borgerne udtrykker tilfredshed med indsatsen, og hæfter sig især ved de gode
relationer til medarbejderne. Disse relationer har socialtilsynet ligeledes observeret eksempler på. Det er social‐
tilsynets konklusion, at medarbejdere og ledelse har et indgående kendskab til borgerne i målgruppen og deres
behov. De redegør gennem praksiseksempler for, hvordan de arbejder med borgernes behov og problemstil‐
linger. Der er særligt fokus på den brobyggende og rådgivende funktion, som ligger i tilbuddets overordnede for‐
mål, og socialtilsynet vurderer, at både ledelse og medarbejdere er meget kompetente til at understøtte
samarbejdet med eksterne aktører indenfor beskæftigelse, uddannelse, foreningsliv, sundhedstilbud og psykiatri
for blot at nævne nogle typer samarbejdspartnere. Socialtilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøget, at
Herfra og Videre har et gennemgående humanistisk værdigrundlag, som ligger til grund for indsatsen og interak‐
tionerne med borgerne. Dette ses bl.a. i en høj grad af medinddragelse af borgerne i indsatsen og i det daglige
liv i de respektive projekter og tilbud, som drives. Det vurderes, at medinddragelse, indﬂydelse og de gode rela‐
tioner mellem borgere og medarbejdere er en stor del af forklaringen på, at der ikke forekommer magtanvendel‐
ser i tilbuddet, ligesom det er yderst sjældent, at der forekommer vold og overgreb. Socialtilsynet anbefaler dog
alligevel, at tilbuddets medarbejdere og ledelse bliver opdateret på reglerne for magtanvendelser, da der er
kommet nye regler pr. 1. januar 2020. Herfra og Videre vurderes at være organiseret hensigtsmæssigt med øje
for tilbuddets formål og målgruppen, så den borgerrettede indsats i høj grad understøttes. Socialtilsynet ﬁnder
dog, at der med fordel kan komme mere fokus på den formelle kompetenceudvikling, således at tilbuddet hele ti‐
den er på forkant med de samfundsmæssige bevægelser, der sker indenfor de pædagogiske og sundhedsfaglige
indsatser og målgruppernes udvikling samt de krav, som udviklingen stiller. Medarbejderne i HoV er ildsjæle, som
kender miljøet og målgruppen. De arbejder pt. med vilkår, hvor de er til rådighed døgnet rundt, men er meget
bevidst om balancen mellem at arbejde professionelt og leve/bo på Christiania. Det bemærkes desuden, at til‐
buddets ledelse italesætter at stå overfor et generationsskifte, og socialtilsynet vurderer, at det kan være hen‐
sigtsmæssigt allerede nu at få udarbejdet en plan for, hvordan dette kan ske bedst muligt, så borgerne ikke
oplever meget store og bratte forandringer i indsatsen og personkredsen. Endelig vurderes de fysiske rammer
som værende hensigtsmæssige og understøttende målgrupperne og indsatserne. Det bemærkes, at adgangen til
Angakok sker via en stejl vindeltrappe, hvorfor dette tilbud ikke har adgang for kørestolsbrugere og gangbesvæ‐
rede.
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Igen Igen - Børn & unge
Københavns kommune besluttede i 2021 at permanentgøre bevillingen til Igen
Igen. Vi takker for beslutningen, der sikrer kontinuitet i arbejdet med de unge.
Corona kom også i 2021 til at sætte sit præg på Herfra og Videres ungearbejde.
Christianias skitur med unge, som vi plejer at deltage i, måtte aﬂyses. Også vo‐
res ungedag, som vi plejer at afholde i maj i fællesskab med Vilde Liv, måtte aflyses, som den desværre også blev i 2020.
Adventureklubben ﬁk vi skudt i gang lige så snart vejret tillod det. Mountain
bike og bålhygge var et par af de ting, der kunne lade sig gøre tidligt på trods af
nedlukningen. Vi har valgt Rosinhuset som udgangspunkt for Adventureklubben.
Her mødes vi hver anden lørdag og hver tirsdag efter skole.
Mountainbike i Hareskoven er en favorit aktivitet, men vi har også været ude at
klatre i Blocs and boulders på Refshaleøen, sejlet kajak i havnen, skatet i X-Hall
på Nørrebro, kravlet i træer i Go High ved Kragerup Gods, været på badeture
til blandt andet Albertslund, Amager Strand m.ﬂ. En del af tirsdagene har vi
haft et samarbejde med Stærke børn, her har aktiviteterne foregået omkring Ro‐
sinhuset ofte med bålhygge, snobrød, skumﬁdus, varm kakao og nærvær.
Fritidsjobs ordningen har været igang hele året. Formålet med indsatsen er at
få tidlige erfaringer med at tjene lommepenge, møde til tiden og indgå i et sam‐
arbejde. Omdrejningspunktet for selve arbejdet har været at vedligeholde Rosin‐
huset og haven omkring. Det er en rar og god måde at bygge relationer med den
unge. Det kan være meget lettere at tale om problemerne, når det ikke
er problemer, der er det umiddelbare formål med mødet. I det omfang den unge
falder ind under kriterierne for fritidsjobsindsatsen i Københavns kommune, be‐
nytter vi denne mulighed for støtte og ellers ﬁnansieres den unges løn af vores
driftsmidler.
Vi havde planlagt at afholde en temadag om ungearbejdet på Christianshavn og
Christiania, hvor vi gerne ville inddrage alle foreninger og intiativer, der ar‐
bejder med børn og unge for i fællesskab at styrke indsatserne. Arbejdet med at
få skabt kontakt til alle interesenter har dog vist sig større end først antaget. Vi
arbejder stadig på projektet og håber at komme i mål i 2022.
Der har været en god kontakt til de ﬂeste af vores samarbejdspartnere. Der er
blevet holdt en del møder med Christianshavns Skoles ressourceperson og sundhedsplejerskerne.
Vi har sammen med Københavnerteamet og Vilde liv været på et tre dages semi‐
nar på Røsnæs, hvor vi udover at få en bedre indsigt i hinandens metoder også
lærte om Low arousal og smart breathing.
Christianshavns Ungeforum har holdt nogle møder under nedlukningen. Et af
temaerne har været problemerne i forbindelse med hashhandel på volden og
dens legepladser.
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Familieområdet
Politiets indsats mod hashmarkedet rammer utilsigtet også børnene. En del børn
oplevede i 2021, at politiet kom og endevendte hjemmet inklusive børnenes væ‐
relser og tog far eller mor med. For at hjælpe børnene med at få behandlet de
traumer, som oplevelserne medfører, indledte vi i 2021 et samarbejde med fore‐
ningen SAVN - Børn og pårørende til indsatte. SAVN arrangerede en række
gruppesamtaler med børnene, der her ﬁk et frirum til at tale om alle de følelser
og bekymringer, man som barn får, når far eller mor kommer i fængsel.
SAVN hjalp os ligeledes, da en gruppe unge fra Christiania og Christianshavn
kom i konﬂikt med politiet, hvilket medførte, at politiet slap deres hunde løs for
at fange de ﬂygtende unge. Her formåede SAVN at skabe et rum, hvor de unge,
der ellers giver indtryk af at være "hårde i ﬁlten" ﬁk åbnet op sat ord på deres
oplevelser og følelser.
I forbindelse med mordet i Pusherstreet på en kun 22 årig ung christianit måtte
vi igen søge hjælp udefra. Sammen med Røde Kors ﬁk vi arrangeret krisehjælp
til vidnerne til mordet og Københavns kommune tilbød samtaler med krisepsyko‐
log til unge under 18 år og deres familier.
2021 bød også på nogle skilsmissesager, hvor der var behov for støtte, rådgiv‐
ning og hjælp med kontakt til familieretshuset.
Familier har mulighed for at søge rådgivning hos vores familierådgiver på kon‐
toret i Fredens Ark eller mere anonymt hos vores tilknyttede familierådgiver,
der tilbyder samtaler i sit private hjem.
Herfra og Videre arbejder tæt sammen med Sundhedsplejersker, Christians‐
havns skole og Borgercenter Børn og Unge. Vi holder faste møder hver 8. uge,
som en del af vores tema-personalemøder.
Babygruppen har været meget påvirket
af Covid-19, men når det har været muligt
har fremmødet været stort. Det er rart at
se, at christianiabørn som voksne priorite‐
rer babygruppen når de selv bliver foræl‐
dre. Det giver et stærkt netværk.
Det er en tradition i babygruppen, at man
onsdag før christianias fødselsdag mødes
og synger årets Christianiababyer ind i
fællesskabet og i anledning af 50 års fød‐
selsdagen var fremmødet ekstra stort af
naboer, venner og bedsteforældre.
Fædrene har i mange år været med i ba‐
bygruppen, men gruppen er begyndt at
sætte mere fokus på fædrenes vigtige rol‐
le i en foranderlig verden.
Babygruppen drives i fællesskab med
sundhedsplejerskene.
Årsberetning 2021
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Bøjlen Et sikkert rum for psykisk sårbare
Et af hovedformålerne med Bøjlen, da vi åbnede november 2018, var at sikre ad‐
gang til hjælp og behandling og dermed begrænse brugen af tvangsindlæggel‐
ser for de mange psykisk sårbare, der søger til Christiania.
Bøjlen er et fællesprojekt mellem Region Hovedstadens Gadeplansteam og Her‐
fra og Videre. Da både Gadeplansteamet og vores resourser er begrænsede,
valgte vi fra starten kun at have åbent tirsdage, onsdage og torsdage fra 8:30 til
14:00, hvor Gadeplansteamet indgik i bemandingen tirsdage og torsdage. I 2021
måtte Gadeplansteamet begrænse deres deltagelse til tirsdage, hvorfor Herfra
og Videre nu er alene om at bemande tilbudet onsdage og torsdage. Af sik‐
kerhedhensyn har vi besluttet, at der altid skal være to personaler tilstede i åb‐
ningstiden. Det gør indsatsen relativ dyr i forhold til vores andre projekter. De
tre ugentlige åbningsdage kostede således 392.147 kr. i 2021.
Det var fra starten i 2018
meget svært at skaﬀe
ﬁnansiering af projektet
og efter kun et års drift
var Bøjlen i fare for at luk‐
ke. I sidste øjeblik trådte
TRYG-Fonden til med en
toårig bevilling på i alt
500.000 kr., der sikrede
driften i 2020 og 2021.
TRYG-Fonden har efterføl‐
gende godkendt, at vi
grundet Covid-19 må for‐
længe projektperioden
frem til 30 juni 2022.
Covid-19 påvirkede også
søgningen til Bøjlen i
2021, men vi undgik
heldigvis at blive nødt til
at lukke. Flertallet af
brugerne er danske fra
hele rigsfællesskabet,
men der er brugere af alle
nationaliteter. Af de uden‐
landske brugere er hoved‐
parten skandinaviske.
Et af de nye tiltag i 2021
er tilbud om varm frokost
om onsdagen. Det er et
meget populært tilbud
Facebook opslag af Hallur Gilstón Thorsteinsson,
blandt brugerne, hvorfor
vi overveje at udvide tilbu‐ Centerchef, Psykiatrisk Center Amager
det til de to øvrige åb‐
ningsdage i 2022.
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Angakok grønlandsk klub/værested
Angakok er et alkohol- og røgfrit værested i Stjerneskibet. Lokalet er oprindeligt
de grønlandske beboere i Stjerneskibets fællesrum. I 2002 ﬁk Herfra og Videre
lov til at indrette en grønlandsk café i lokalet med daglig varm frokost og for‐
skellige undervisningstilbud. Dette var muligt grundet tilskud fra
Socialstyrelsen.
I 2004 stoppede tilskudene og vi omdannede i samarbejde med beboerne Caféen
til et foreningsdrevet værested med formålet: "at drive fællesrummet i Stjer‐
neskibet kaldet Angakok som et selvorganiserende være- og kultursted for
grønlændere. Angakok drives efter retningslinier aftalt med Stjemeskibet bebo‐
ere."
Selvorganiseringen fungerede rigtig godt - med støtte fra Herfra og Videre frem til 2018, hvor enkelte medlemmer af brugerforeningen begyndte at mis‐
bruge lokalerne til kriminalitet relateret til hashmarkedet (Stjerneskibet er
beliggende midt i Pusherstreet). For at stoppe misbruget af lokalerne, så vi os
nødsaget til at overtage lokalerne og driften og i den forbindelse også stramme
op på retningslinierne for driften, som eksempelvis at gøre lokalet røgfrit.
Vores indgriben i driften og de nedlukninger og begrænsninger der efterføl‐
gende kom med Covid 19, har reduceret antallet af faste brugere, der frem til
2018 havde ligget stabilt omkring 50 brugere. I 2021 havde Angakok cirka 20
faste brugere, der dagligt bruger tilbudet.
Københavns kommunes Christianiateam har fast træﬀetid i Angakok en gang
ugentligt. Et tilbud der er kendt af målgruppen af udsatte grønlændere og som
har stor søgning.
Angakok har åbent hver dag året rundt fra kl. 12 til 21. Åbningstiderne kan for‐
længes, eksempelvis ved jul, nytår, sportsbegivnheder m.ﬂ. hvis brugerne selv
arrangerer det og laver et vagtskema, hvoraf det fremgår, hvem der har ansvar
for retningsliniernes overholdelse og for at lukke lokalerne af.
Den store udfordring i 2021 var som i tidligere år, at sikre midler til at oprethol‐
de driften. Omkostningerne ved at oprette tilbudet Angakok, som et alkoholfrit
værested for grønlændere, der opholder sig på Christiania,
løb i 2021 op i 416.859 kr.. Vi søger hvert år fonde, Køben‐
havns kommune, Socialstyrelsen m.ﬂ. om tilskud, men med
et særdeles pauvert resultat. En enkelt fond har bidraget
med 50.000 kr. og kommunen har de seneste år givet
60.000 kr. årligt i § 18 midler. Afslagene fra Socialstyrelse
og kommune er ofte begrundet med, at der ﬁndes andre til‐
bud til målgruppen, men vi må konstatere, at brugerne af
Angakok kun i yderst begrænset omfang bruger disse an‐
dre tilbud.
Opretholdelsen af Angakok er efter vores opfattelse helt
central for livskvaliteten for en meget udsat gruppe af
grønlændere. Vigtigheden af indsatsen har gjort, at vi i
Herfra og Videre, har givet denne indsats første prioritet i
anvendelsen af vores faste driftstilskud. Men prioriteringen
til trods rækker vores egne driftsmidler kun til at oprethol‐
de en basis drift. Der er ingen penge til udvikling.
Årsberetning 2021
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Stjerneskibet
Hashmarkedet fylder meget i vores bo‐
støtte indsats i Stjerneskibet. I 2021 op‐
levede vi, at en beboer på det nærmeste
blev gjort hjemløs i sin egen bolig af
skrupelløse hash-handlere. Beboeren var
stoppet med drikke og forsøgte forgæves, at få hashhandlerne til at stoppe
med at bruge boligen til stash (opbeva‐
ring) af hash. Vi greb håndfast ind og
stoppede de lejesvende, vi mødte på vej
op til boligen og meddelte dem, at traﬁk‐
ken skulle ophøre og skiftede samtidig
låsen til beboerens bolig. Desværre ﬁk
beboeren tilbagefald og hashhandlerne
stod straks på spring til igen at indtage
boligen. Beboeren endte med at blive
fængslet og dømt 10 måneders fængsel.

Stash under gulvbrædder

Det er ikke kun beboernes hjem hashhandlerne misbruger. Fællesarealerne
anvendes i vidt omfang også af hashhandlerne til stash. Vi har gennem årene
forgæves forsøgt at låse indgangene til
Stjerneskibet af, men låse og døre bry‐
des op og misbruget forsætter.
Vi valgte i forbindelse med sagen om be‐
boeren, der efter vore opfattelse blev
tvunget til at stashe, at skrive om det i
Ugespejlet (ugentlig avis på Christiania).
Vores indlæg medførte et fællesmøde,
hvor hashmarkedet blev pålagt at ophøre
med udnyttelsen, hvilket dog ikke er
sket.

Stash bag bagbeklædning på trapper

Et vigtigt element i bostøtten er at sikre,
at beboerne betaler deres brugsleje
(christiania betegnelse for husleje). Flere
af beboerne har gennem årene opbygget
en betydelig restance. Dele af Christia‐
nia har ment, at man ikke kan stille sam‐
me krav til de grønlandske beboere som
til øvrige beboere. Denne misforståede
og måske endda dybest set racistiske
omsorg har understøttet gældsskråpla‐
net, samtidig med at normaliseringen af
Christiania har gjort, at beboere med
gæld nu er i risiko for at miste deres bo‐
lig.
Stash bag vægbeklædninger
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Ældre

samt syge og plejekrævende

Demograﬁen på Christiania kan tydelig mærkes i vores arbejde. Mange beboere
er i deres livs aftenstund og får sværere og sværere ved at klare sig i deres boli‐
ger. Samarbejdet med hjemmeplejen er heldigvis godt, men der er grænser for
hvad hjemmeplejen kan og må.
Herfra og Videre har i ﬂere år indgået i arbejdet med at få etableret ældreboli‐
ger på Christiania. Vi kan se, hvor ensomme christianitter meget ofte bliver, hvis
deres helbred tvinger dem til at ﬂytte ud af Christiania. Men også i eget hjem på
Christiania kan ensomheden true, når man ikke længere er i stand til at deltage
i hverdagslivet. Vi arbejder derfor for, at kommende ældreboliger på Christiania
skal placeres, så de ældre ikke bliver gemt af vejen, men så de naturligt kan føl‐
ge med livet i fristaden.
Med alderen kommer der også ﬂere sygdomme. Parkinson, demens og kræftsyg‐
domme fylder meget. Det er ikke alle, der ønsker hjælp, hvilket kan være svært
at acceptere, hvis behovet er åbenlyst. Vi prøver, med respekt for den syges øn‐
ske, at støtte nærtstående - naboer, gamle venner eller familie - i at holde kon‐
takten og dermed sikre at afvisningen af hjælp ikke bliver til vanrøgt eller død i
ensomhed.
Ældreklubben i Bøjlen har været hårdt ramt af Covid-19. Angsten for at blive
smittet har fyldt meget for mange. Sommeren gav muligheder for at mødes og
en enkel sommerudﬂugt til Helsingør lykkedes det også at få gennemført.
I regi af vores grønlænderarbejde arrangerer vi en årlig ﬁsketur. I 2021 havde vi
besluttet at brede tilbudet ud, så også de unge og vores ældre ﬁk tilbud om at
komme med på ﬁsketuren. Det lykkedes os ikke at lokke nogle unge med i 2021,
men to fra ældreklubben tog med på en hyggetur på Øresund, hvor vi fangede
masser sild, men desværre ingen torsk.

Fisketur på Øresund

Morgensamling på Christianshavnstorv før udﬂugt til
Helsingør
Årsberetning 2021
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Herfra og Videre i tal
Hvad koster Herfra og Videre? Og hvad bruges pengene til?
Herfra og Videres drift ﬁnansieres af Københavns kommune med en årlig driftsbevilling. Sociale aktiviteter og projekter ﬁnansieres dels af driftsbevillingen og
dels af projektmidler, som vi opnår ved særskilte ansøgninger.
Driftsbevilling i 2021
Bevillinger til aktiviter
Indtægter i alt

2.521.446 kr.
310.000 kr.
2.831.446 kr.

Udgiftssiden er ligeledes todelt.
Driftsbevilling:
Udgifter Lønninger
Kurser og supervision
Lokaleomkostninger
Transport
Administrationsomkostninger
Aktiviteter
Udgifter i alt
Resultat, merforbrug
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-1.197.409
-33.325
-99.862
-44.551
-238.572
-912.308
-2.526.027
-4.581
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Herfra og Videre i tal
Sociale aktiviteter og projekter
Udgifter til aktiviteter og projekter konteres til hver enkelt aktivitet. Udgifterne
kan være løn, husleje, særskilt revision og omkostninger til aktiviteter i aktivite‐
ten, hvilket kan være alt fra kaﬀe og te eller busbilleter til indkøb af havkajak‐
ker.
Midler til aktiviteter og projekter
Andel af driftsbevilling
Bevillinger til aktiviteter
Aktiviteter & projekter i alt

912.308 kr.
310.000 kr.
1.222.308 kr.

Udgifter fordelt på aktivitet/projekt:
Igen-Igen
Angakok
Bøjlen – psyk
Bøjlen – ældre
Ældre-boligstøtte
Familierådgivning
øvrige
Udgifter i alt

-253.082
-416.859
-392.147
-5.663
-86.767
-46.899
-20.891
-1.222.308

Årsberetning 2021
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Netværk & samarbejdspartnere
Christiania teamet
Christianiateamet er socialforvaltningens repræsentanter på Christiania.
Christianiateamet består af tre medarbejdere, som holder til i vores lokaler, men
også er opsøgende på hele Christiania og har fast træﬀetid i Angakok. De udre‐
der borgerens livssituation, afholder vejledningssamtaler, udfører relationsar‐
bejde og varetager myndighedssagsbehandling.
Teamet er alsidigt, og supplerer HoV med deres viden og adgang til oﬀentlige
systemer og laver fremskudt sagsbehandling for christianitter og brugere af
Christiania. Kombinationen af tæt samarbejde og klar arbejdsdeling har gennem
ca. 14 år vist sig at være til fordel for såvel borgere, forvaltning og HoVs almene
sociale arbejde.
Målgruppen for teamets arbejde er socialt udsatte borgere med bolig eller op‐
hold på Christiania, f.eks. psykisk syge og/eller hjemløse og/eller misbrugere,
der er socialt utilpassede, borgere der har meldt sig ud af samfundet eller er
forsvundet.
Psykiatrisk Gadeplans Team
Teamet hører under Psykiatrisk Center Amager. Indsatsen er henvendt til hjem‐
løse med enten kendt psykisk lidelse eller mistanke om psykisk lidelse. Tilbud‐
det 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 med økonomisk støtte
fra TRYG-Fonden.
Vilde Liv
Vilde liv er Københavns kommune socialforvaltningstilbud til unge mellem 1 2
og 18 (21 ) år, der færdes på og omkring Christiania. Igen Igen, som er HoV´s
kriminalpræventive ungeprojekt, har også i 2021 arbejdet sammen med Vilde liv.
I de foregående år har vi arbejdet sammen om Ungedagen, ligesom et
samarbejdsprojekt omkring en anti coke kampagne er under opsejling.
De stærke børn
De Stærke Børn er en frivillig forening, som i 2021 også har opnået støtte fra
Christianias fællesskab. De arbejder fortrinsvis med piger i alderen 10 – 15,
både bosiddende på Christiania og udefrakommende. Vores unge arbejde i Ad‐
venture Club har i 2021 haft ﬂere fælles arrangementer med De Stærke Børn og
vi har en støttende funktion ift. at navigere i Christianias struktur, lovgivning på
børn og unge området, herunder underretningspligten oa.
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.
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Netværk & samarbejdspartnere
Borgercenter Hjemmepleje
Borgercenter Hjemmepleje varetager hjemmplejen for borgere under 65 år samt
over 65 år med misbrug. Samarbejdet er godt med såvel visitationen, hvor vi har
en fast kontaktperson og med hjemmehjælperne.
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.
Samarbejdet er blevet yderligere styrket i 2021. Ikke mindst overlabet ved at to
personaler er deltidsansatte i såvel Sundhedshuset og Herfra og Videre giver en
langt bedre bedre kontakt og koordinering.
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 f.eks. har brug for medicinering ifm. afrusning.
Borgercenter Børn og Unge
Hvor der er behov for myndighedstiltag, kan vi hjælpe forældre med kontakt og
støtte i forløbet, ligesom vi hjælper borgercenter Børn og Unge med kontakt til
forældrene og med vurderingen af akutniveau.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Samarbejdet med Bif omhandler væsentligst pratikaftaler, arbejdsprøvninger og
fritidsjob. Vi har i mange år ønsket, at der vil blive lavet en fremskudt
sagsbehandling for at hjælpe de borgere, der kun med besvær kan møde i Job‐
centrene. Det ser nu ud til, at det bliver muligt i 2022 qua et samarbejde mellem
Christianiateamet og Bif.
Sundhedsplejerskerne
Samarbejdet med sundhedsplejerskerne er godt. De deltager bl.a. i vores
babygruppe, der desværre har været meget påvirket af Covid 19 i 2021. Vi har
formaliserede møder med sundhedsplejersker og vi holder hinanden godt orien‐
terede.
Politiet
Vi har et samarbejde ved tvangsindlæggelser og andre situationer der kræver
politiets tilstedeværelse. Politiet kontakter os ved forsvundne personer og ved
forkyndelser, hvor vi forsøger at skabe den fornødne kontakt. I 2021 havde vi
enkel episode, hvor vores samarbejde var udfordret. Vi afholdte et samarbejds‐
møde med deltagelse af Operativ Specialafdeling og Din betjent fra politiet,
Gadeplansteamet fra Region hovedstaden samt Sociolancen, hvor vi ﬁk afstemt
forventeninger til samarbejdet og aftalt hensigtsmæssige procedurer.
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Netværk & samarbejdspartnere
Øvrige samarbejdspartnere
Herfra og Videre samarbejder med en lang række institutioner, forvaltninger og
myndigheder, her iblandt:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Hjemmepleje til borgere over 65.
Christiania Byggekontor: Eksempelvis boligændringer for borgere med
begrænset førlighed eller ressourcer i øvrigt.
Christianias Økonomikontor: Samarbejder ift. dokumentation for udgifter og
evt. gæld ift. borgere med brug for hjælp ifm. husleje og lignende.
Christianias Sekretariat: Påbudssager og rigtig registrering i BBR
Borgercenter Handicap: Hjælpemidler og anden hjælp og støtte.
Udbetaling Danmark: Boligstøttesager, pension, barsel, kontanthjælp,
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.
Det Sociale Netværk: Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk er en
del af netværket omkring safespace Bøjlen som han oprindelig stillede forslag
om.
Savn. Børn og pårørende til indsatte: Samtalegruppe for børn til fængslede
forældre.
Røde Kors: Krisehjælp.
En særlig tak til:

OFFERRÅDGIVNINGEN
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