Fælles SAND, TAMU centeret Odense, den 6.03.19
Åbning ved Tobias – Velkommen til FÆLLES SAND
Velkommen til!
Det er dejligt at se så mange i dag – det er stærkt at I møder op.

Præsentationsrunde / Hvem er til stede
Lasse for fred – Svendborg (Fra Bænk til Bolig)
Kit – Humlebækgården, SAND Nordsjælland
Rani – SAND Nordsjælland
Rikke – SAND Fyn
Dennis – SAND Fyn
Torben – SAND Hovedstaden
Susanne – SAND Storstrøm
Lotte – SAND hovedstaden
Josefine – SAND hovedstaden
Niels Kristian – SAND Sydfyn
Jens – bor på Østervang, Aarhus
Sarsa – Oplægsholder (forsorgshjemmet Næstved)
Eluf – SAND Vestjylland, Viborg
Susan – SAND Hovedstaden
Henrik – har været Hus Forbi sælger længe. Borup/Køge
Harald – SAND Nordjylland
Jensine – SAND Trekanten
Henrik ”MAS” – SAND Trekanten
Susi – Blå Kors Taastrup
Ann – SAND Nordvestsjælland
Tage – SAND Østjylland
Ewald – SAND Østjylland
Flemming – SAND Østjylland
Bo – Sundholmen
Martin – Landevejsridder
Gilbert – SAND Trekanten
Heidi – SAND Trekanten
Linette – SAND Storstrøm
Mette – SAND Storstrøm
Robert – SAND Storstrøm
Tobias – SANDs sekretariat
Ask – SANDs sekretariat
René – SANDs sekretariat
Nancy – SANDs sekretariatet
Flere kom til henunder formiddagen, så vi endte med at være omkring 40 personer
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Oplæg ved Sarsa Brinks, Næstved Forsorgshjem
(slides sendes med referatet ud – hendes computer fungerede ikke med projektor.)
Sarsa er sociolog og er ikke en del af det pædagogiske personale men fungerer som
udviklingskonsulent – sparringspartner med ledelsen.
Hun er i gang med en kandidat på sin uddannelse og arbejder med hvad der sker når man tager fra
forsorgshjem til forsorgshjem.
”Når der kommer en borger fra en §110 til endnu en §110, hvad er det så der er skyld i flytningen?
Hvordan kan vi blive bedre i overlevering?”
Sarsa vil gerne have så mange inputs med fra deltagerne, da deltagerne har en masse værdifuld
viden fra egne erfaringer og kendskab til andres erfaringer.
Derfor bliver det et kort oplæg og derefter en masse dialog i rummet.
”Er der folk her der er flyttet fra §110 til §110?”
-

En udfordring kan være at stederne ikke har kendskab til lovgivningen. Eller at vi ikke
anerkendes som tillidsmænd eller, i SAND, uddannet i lovgivningen.
Jeg har boet på Roskildehjemmet og flyttet ud igen indenfor et døgn
Det er et problem at forstanderne har for meget magt. Det kan være omsonst at anke og
alligevel blive smidt ud. Samtidigt er der stor forskel på forsorgshjemmene. Det er
brugerne/beboerne også.

”I må meget gerne komme og sige, hvis vi I har lyst til at tale sammen senere, jeg vil gerne have
inputs. Jeg bliver resten af dagen.”
-

Der er et generelt problem i Danmark. Der bliver lavet love TIL mennesker og ikke FOR
mennesker. Samtidigt er der også mennesker der er ansatte i faget, men som ikke
nødvendigvis passer ind.
Jeg har oplevet at blive mødt med ”om 120 dage skal du være videre herfra” – det kan man
ikke med mennesker. Målet bør være at HJÆLPE og ikke at måles i dage, timer og tal.
Det er som om, at man starter forfra hver gang, med handleplaner osv.
Roskildehjemmet har været gode til at sørge for at skrive folk op til/i 2 boligforeninger.
Det er en god ting, at de gør det. Ikke et ondt ord om Roskildehjemmet. Vil du være
hjemløs resten af dit liv?
Jeg oplever, hvor jeg bor, at de ofte tager personalets tag fremfor borgerens tag.

”Oplever i en skævvridning i magtforholdet?”
-

Der findes i hvert fald forskelsbehandling nogle steder

”Det jeg hører nogle gange, hører personalet sige er, at der er så mange regler, at det ikke altid er
let at kunne vurdere, uden at forskelsbehandle.”
-

Nu ved jeg godt, at det er dig der stiller spørgsmålet. Hvad nu hvis vi vendte det om, og
spurgte dig – ud fra dine erfaringer – hvad ville DU gøre?
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”Jeg ville synes man skal tage ansvaret for at hjælpe beboeren med at møde op på det næste
forsorgshjem. Ikke bare sende med en taxa eller give en adresse. Så tage ansvar for det forløb der
er imellem at flytte ud og flytte ind. Det er en forudsætning at det sker i samarbejde med personale
og beboer.”
-

Det nytter intet at komme videre og være fanget i sin historie. Hvis en borger kommer med
en forhistorie der eks. gør det nye sted bange for at have borgeren boende.

”Jeg tror ikke lovgivning er vejen frem, men at en ændring i procedurer er det. Nedtrapning af en
evt. konflikt sker ikke ved at få en togbillet.”
-

-

En af de ting vi har lært på SAND møder og kurser, er at vi skal have et skrevet
hændelsesforløb. Jeg har oplevet at blive smidt ud, og direkte på gaden ved at personalet
lukker sig inde på kontoret imens de afventer en afhentning af politiet – imens mine ting,
medicin inkl. er låst inde i tre dage.
Man er nødt til at være tålmodig når man bor på forsorgshjem (underforstået: at man
venter lang tid på at få hjælp).

RYGEPAUSE

Sarsa fortæller om hvad hun har fundet frem til i sit arbejde.
Beboere oplever at de starter forfra hver gang de kommer til et nyt sted.
De oplever stive regler, og konflikter der ikke bliver løst.
Når vi ved at der findes mennesker der pendler mellem forsorgshjem, synes det uhensigtsmæssigt
at leve i så mange år uden ”hjælp” til at komme i egen bolig.
Andre oplever at de ikke bliver forstået og derfor sker der også evt. konflikter.
Nogle ønsker sig, at kontaktpersonerne bør tale sammen ift. at komme til samtykke til en
overlevering fra et forsorgshjem til et andet.
Der er også folk der ikke vil give samtykke til det.
De fleste fortæller at det er frustrerende at skulle starte forfra hver gang og fortælle sin historie
igen og igen.
Det medarbejderne siger er:
Vi skal kende mere til hinanden. Mange har aldrig set de forsorgshjem de sender folk videre til.
Vi skal være mere ærlige når vi sender folk videre. Eks. ”Vi har en super sød og velfungerende
beboer” inden de sender en videre, så det næste forsorgshjem oplever konflikter, de ikke er/kan
være forberedte på.
Der vil altid være forskel på hvordan mennesker behandler mennesker. Det gælder både
personale > beboer og beboer > personale.
-

Jeg må bare sige at mit liv, og mit helbred, er blevet ødelagt af at blive hjemløs. Jeg synes
du tager udgangspunkt i noget ikkeeksisterende.
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”Jeg kan ikke gå ind i specifikke sager. Det jeg fortæller jer i dag, det er ud fra de mennesker jeg
har talt med den seneste måned.”
-

-

-

Jeg har kun haft positive oplevelser med det forsorgshjem jeg har boet på. Det kræver tid.
Medarbejderne har mangel på tid.
Jeg mener der er mange hjemløse der har hunde og der er mangel på forsorgshjem hvor
man kan have hund med. Det kunne der godt gøres noget for.
Hundene (kæledyrene) følger os ofte. Der er flere der har fået fjernet deres børn og der
kommer dyrene ofte til at tage deres rolle. Derfor er det også et problem, at vi ikke kan
have dyrene med. Vi er ofte tryggest ved at være samlet med andre mennesker, på gaden
og på forsorgshjemmene, når vi så kommer i en bolig, så sidder vi alene og glor for os selv.
Vi skal også lære at være os selv, alene, og ikke altid sammen med en masse andre.
En kontaktperson er vigtig, for at blive etableret og lære rutiner og mønstrer for at lære at
bo selv. Jeg har haft hjælp studerende fra pædagoguddannelsen.
Det er jo ikke sådan at housing first dur for alle. Vi sidder 30+ herinde og jeg vil gerne at
alle bliver behandlet individuelt. Vi er en gruppe der er hjemløse, men vi er forskellige.
Forsorgshjemmene er heller ikke ens og vi bliver ikke behandlet ens. Jeg er reetableret. Det
er ikke kun dårlige historier. Skal der ske en forandring, må vi også selv hjælpe til.
Man ser også tit at folk bliver etableret i hjem, men ryger ud igen, da de ikke har fået den
nødvendige hjælp til eks. bankkonti, betaling af husleje og andet.

”For at runde af. Der er i ledelserne nogle frustrationer om gamle forsorgshjemsregler der lever
videre. Der er en snak om at den gamle måde at håndtere forsorgshjemsregler på, skal laves om.
Hvis mennesker skal behandles ens, skal de behandles forskelligt. Disse hensyn rammer sammen til
tider. I ledelserne er der en bevægelse der går for en ny dagsorden. Der vil altid være kræfter der
arbejder med og imod hjemløse. Jeg ser både med- og modvilje. Hos både personaler, ledere og
beboere.”
FROKOSTPAUSE
¡¡Husk at skrive jer på deltagerlisten, hvis I ønsker at modtage referat fra dagens FÆLLES SAND!!
Sarsa taler med de der har lyst til at dele med hende om deres oplevelser.

Nyt fra boformer og siden sidst fra SAND udvalgene
SAND Nordjylland:
Vi har haft generalforsamling og har indsat Heidi som formand.
Vi har en god bestyrelse der kan komme ud og lave noget ”ballade”. Vi vil ud og besøge
boformerne i Nordjylland, da ingen af dem har velfungerende beboerråd. Det vil vi gerne hjælpe
dem med. Vi arbejder allerede med Udsatte-dagen, der finder sted den 24. august, i Aalborg.
SAND Østjylland:
Vi har simpelthen så travlt. Vi har fået ny bestyrelse, en megastor bestyrelse. Vi farer rundt til en
masse ting. Vi kører et projekt med VIA (professionsuddannelse for pædagoger, socialrådgivere og
bygningskonstruktører) som en del af deres uddannelsesprogram. Vi skal sammen med Kirkens
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Korshær og Frelsens Hær prøve at promovere de nye hellesteder i Aarhus – hvordan trækker vi de
rigtige folk til og hvordan hjælper vi med at de bliver brugt.
Hele den nye bestyrelse tager til Thy, i en weekend, og bliver rystet sammen samt finder ud af
hvordan vi bedst arbejder sammen.
Vi har også, i den nye bestyrelse, været lidt for dårlige til at komme ud og besøge boformer. Det
laver vi om på fra nu af.
Vi er gode til at tage små initiativer som at gå igennem byen, hvor hjemløse opholder sig, med
nogle soveposer og lidt kaffe. Det er noget der giver noget.
Det er hovedsagligt Aarhusfolk der er med. Vi tager ud og finder flere rundt i Østjylland.
Der kommer en ny masterplan i Aarhus – den er Anders (lokalformand) og Christina
(landsformand) involveret i. Arbejdet går på, at sørge for at de udsatte, ikke overses i al den
byudvikling der sker.
Østervang Aarhus.
Der er kommet en stil. Ledelsen siger at vi har 120 dage til at komme videre. Det er lige meget om
vi dør eller om vi kommer videre på en god måde. Målet er alene at vi ikke er der mere end 120
dage.
SAND Vestjylland
Vi havde generalforsamling i går (den 5. marts) og fik samlet en fuldtallig bestyrelse, dog ingen
suppleanter. Der er repræsentanter fra Holstebro, Viborg og Skive. To af vores gamle medlemmer
(bl.a. formand) deltog ikke, grundet sygdom.
Sidste efterår var der snak om at lave et samarbejde omkring kulturmødet Mors, med Østjylland
og Nordjylland.
Den nye bestyrelse er meget opsatte på at have som primær opgave at komme til
forsorgshjemmene. For at fortælle om SAND og hverve flere.
Et af bestyrelsesmedlemmerne har bil og dette hjælper ofte med at komme rundt – specielt i
Vestjylland.
Vibohøj: De skal til at bygge om. Der er kommet en enkelt tilbygning. Budgettet er på plads, nu
skal det så gå derfra.
SAND Trekanten
MAS har deltaget i en konference omkring det sociale frikort. Der blev der lagt op til at det var de
frivillige der selv skulle sælge idéen videre – men planen er vist fremadrettet at de skal ud og
besøge kommunerne og sætte det på dagsordenen.
-

Kommentarer til Det Sociale Frikort?
Ask: Der er tre der har fået det og 16 i alt der har henvendt sig på at få det, i Kbh. Odense
indfører det først til sommer. Har I andre vidne om hvordan det går i andre kommuner?
Rene: Der er én der har søgt i Frederiksberg Kommune. Der er de ved at finde ud af
hvordan det egentlig skal gøres.
Hovedbestyrelsen har også talt om dette – og taler I med nogen, må I gerne henvende jer.
Det har været svært at finde ud af hvordan det fungerer og sådan, der er ikke meget info at
finde.
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-

Ask: Kan vi ikke aftale at I, i jeres nye bestyrelser/udvalg, kontakter de kommuner omkring
jer og ser hvordan og hvorledes? Derefter så skriv ind til os, i sekretariatet, og fortæl om
jeres oplevelser.
Læs mere om Socialt Frikort her:
https://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/1/101/1547113040/inspirationska
talog_det-sociale-frikort_elektronisk-udgave.pdf?fbclid=IwAR1IFhf3ZFBUrBzqZbcOyR0DEpi1ZtDrLbZ0eVkZbpP2TGR8iUXt5NcLu4

Vi har også fået ny bestyrelse i SAND Trekanten og suppleanter. Det er godt.
Vi skal fremlægge, for Vejle Kommune, ift. kommunens hjemløsestrategi.
Vi var også en flok afsted til Sønderjylland og hjælpe med generalforsamlingen dernede.
SAND Sønderjylland
De er gået fra 1, til 4 medlemmer. Dog er et medlem trådt ud igen.
Generalforsamlingen blev bakket op af SAND Trekanten og blev afholdt på Dalhoffsminde,
Haderslev, og en del af beboerne der meldte sig ind i bestyrelsen.
SAND Sydvestjylland
Sydvestjylland er travlt optagede af udvalgsarbejde. De har også fået ny bestyrelse ved
forestående generalforsamling. De skal lige mobiliseres med de nye medlemmer og finde rytme og
vej.
Det er et udvalg der er gode til at lave lokale aktioner og events, det vil de gerne fortsat have fokus
på. Noget af det de skal have hjælp til, er at komme ud på boformerne – det er jo det de fleste
udvalg gerne vil, men som kan være svært at komme i gang med. Det skal Nancy ned og hjælpe i
gang med. Fanø er nu endelig kommet med i deres vedtægter, og Fanø og har også tildelt §18
midler til udvalget.
SAND Fyn
Dennis er ny formand i SAND Fyn. De har haft generalforsamling. De prøver at få SAND Fyn op og
køre, vi har et par stykker der har trukket sig og nu er de 4. De tager en dag ad gangen.
Det er svært at samarbejde med boformerne.
Der er kommet ny forstander på Store Dannesbo. Hun virker flink og rar.
Dog er Store Dannesbo er i en proces, der gør dem mere og mere kommunale.
Det har SAND Fyn et møde med Store Dannesbo’s forstander om.
Der skal laves en indsats for at blive mere synlige. Det er også blevet aftalt at Fyn og Sydfyn skal
arbejde mere sammen og hjælpe hinanden. Derfor laves der et møde, med begge udvalg, hvor der
lægges en plan for at komme ud til boformerne.
SAND Sydfyn
De er ved at komme på plads. Der er møde igen på tirsdag og eksisterer SAND Sydfyn igen J
Værestedet i Svendborg skal nedlægges/flyttes, grundet ombygning af havnearealet.
Der skal samarbejdes med SAND Fyn – læs ovenstående. Vi taler om at mødes en gang om
måneden.
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Der er en god flok i SAND Sydfyn efter forestående generalforsamling.
SAND Nordvestsjælland
De har afholdt den mest effektive generalforsamling i mands minde. 29 minutter tog dén.
Der er ikke kommet nye medlemmer, men de gode gamle er holdt ved.
De havde i december et politisk budskab igennem i Slagelse, da de delte kravlenisser ud. De er
fortsat i dialog med forstanderen på Toften (forsorgshjem i Slagelse) og det kan ses, at der har
været en overbelægning siden de oprettede vinterpladser. De vil forsøge at få gjort
vinterpladserne permanente.
Roskildehjemmet har lukket deres afdeling ”æblehaven” da der har været en episode med et
dødsfald. Denne afdeling er nu lukket og deres beboere er sendt videre til andre steder.
SAND Storstrøm
Der er afholdt generalforsamling og Robert er blevet formand, Liane er blevet næstformand.
Derudover indstiller de Robert til at være med i SANDs hovedbestyrelse.
De vil også gerne være mere aktive ved Nakskov, Sakskøbing osv. syd ved Lolland-Falster.
SAND Nordsjælland
Vi har været på road-trip, med SAND Hovedstadens Kim Allan, rundt og besøgte boformer (§107,
108 og 110) i vores område. 6 byer, 9 boformer, på én dag. Vi blev taget godt imod på samtlige
steder.
Uanset hvor vi var, vi tre der var afsted, havde mindst en af os en eller anden relation til stedet vi
besøgte. Enten kendte vi en der boede der eller vi kendte en der arbejde der.
Vi har holdt generalforsamling hvor Rani er blevet formand og vi har fået en ny næstformand og et
nyt medlem, Kit.
Vi har allerede fået lavet en aftale med et sted at holde generalforsamling næste år.
Portnerboligen (akut sovested/natherberg) skal lukke sidst i marts. Dér skal vi lige finde ud af hvad
vi kan gøre.
Humlegården v. Kit. Det går stille og roligt. Der er ikke så meget at sige.
Vi har tidligere haft problemer med konflikter opstående grundet udsmidninger midt om natten.
Vi skal have et stormøde i morgen. Der er flere der, som det blev nævnt i Sarsas oplæg, ikke
ønsker at forsorgshjemmene skal have for meget at vide fra tidligere sted – for at give beboeren
mulighed for at starte på en frisk. Alternativt kan det være en idé at beboeren får lov at læse hvad
der sendes videre. (René: Det kan I godt gøre krav på. Det er et lovkrav, at det skriftlige er
tilgængeligt for borgeren. Der skal stå på udsmidningsgrunden – den kan I bede om at få, hvorfor
beboer er smidt ud samt behandlingstid)
Kommentar fra Martin:
Et eks. på et problem er, at SAND kun er repræsenteret i de større byer i landet (og større
provinsbyer). Når man kommer forbi Helsinge, er der ikke hjælp før man er kommet med
Molslinjen.
SAND Hovedstaden
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Der har været generalforsamling. Der er kommet 6 nye, nogle af dem er tidligere medlemmer der
er tilbage igen og andre er nye. I morgen har vi første officielle bestyrelsesmøde. Kim Allan er
formand, Torben er næstformand, Asbjørn er kassér, Lotte er sekretær, Josefine er indstillet til
SANDs hovedbestyrelse som suppleant. I morgen skal vi lave en plan for hvad der skal ske i 2019
og der må vi SANDe at vi skal være bedre til, som det er nævnt for andre også at besøge boformer.
Vi har talt om, vi skal lave noget mere sammen med bl.a. de jyske udvalgsmedlemmer og hjælpe
hinanden på tværs.
Bl.a. Unge Crew vil gerne have alle til at sprede budskabet om at vi er her og vi vil have flere unge
hjemløse med. Hvis I møder nye, må I gerne fortælle om Unge Crewet. Det er for de 18-30årige.

Nyt fra SAND
Der skal være valg i foråret. Vi skal markere os. Vi har afholdt en workshop, med en ordentlig flok
deltagere, hvor vi kom frem til hvad vi skal gøre. Tobias har lavet en stykke papir, der forklarer det
han nu vil sige.
Vi har valgt at vi, når valgkampen går i gang, laver vi en hel masse aktiviteter én dag, f.eks d. 14.
dag i valgkampen. Vi vil forsøge at lave et hjemløsedøgn, hvor hjemløshed skal have
opmærksomhed. Det gør vi med 3 initiativer.
I Aarhus går unge-crew sammen med en række samarbejdspartnere, hvor vi laver et cirkus eller en
variete. Det bliver kunst og debat og show i en sammenblanding.
Den anden ting er en debatmenu. Man mødes omkring mad på nogle spisesteder. Vi laver et
samtalerum omkring mad, men med hjemløshed i fokus. Det gør vi i 4 provinsbyer.
Den tredje ting er et mediestunt. Vi vil i mindst 4 byer have et møde med en hjemløs og en
politiker, som vi vil følge et døgn. De skal følges af medierne.
Vi vil sideløbende med initiativerne lave noget på de sociale medier, hvor vi laver nogle ting, som I
kan poste på bestemte tidspunkter.
Det er altafgørende at vi laver en samlet plan og følger den, så det virkeligt batter. Tobias er
tovholder på projektet og koordinerer alle tiltag.
Han kontakter de udvalg vi laver noget i, når der er kommet mere kød på planerne.
Vi skal huske på at boformerne ikke er så glade for at der bliver filmet.
Hvis man kender nogen der går på gymnasiet, så bed dem at stille spørgsmål til de politikere, der
altid kommer til valgmøder på gymnasiet. Stil spørgsmålet: ”Hvad siger i så til alle de hjemløse, der
er i Danmark?”
René fortæller lidt om bisidderkorpset. Det går meget godt, men vi er ikke så gode til at skrive ned
hvad vores erfaringer er. Vi skal gerne kunne lære af vores erfaringer.
I Hovedstadsområdet har vi haft mange sager. Vi har haft en god sag omkring
selvhenvenderprincippet som blev knægtet ved at man havde lavet en centralvisitation. Den sag
har vi vundet, dvs. at de har lukket centralvisitationen.
Der kommer et bisidderkursus. Det bliver sandsynligvis d. 9. – 10. april. Det bliver sandsynligvis på
Dalum landbrugshøjskole her på Fyn. Vi prioriterer folk på Fyn. Det bliver 15
socialrådgiverstuderende og 15 SANDfolk. Det bliver også for gamle kursister.
Vi har i dag 54 aktive bisiddere.
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Susanne Böshce afholder Kasserer dag
- Der kommer en dato snarest.
Generalforsamling i SAND
Det bliver den 26. marts i Odense på Mødecenter Odense (Buchwaldsgade 14:48)
Deltagere fra Kbh. skal være opmærksomme på, at der starter sporarbejde i den periode. Så der er
noget med togbusser og lign. Der inviteres repræsentanter fra alle § 110 boformer og fra alle
SAND udvalg.
Årets temadage på frederik 6. hotel i Odense
25. – 26. april
Folkemøde møde den 13. marts
Én fra hvert udvalg kan deltage. Det er ikke adgangsgivende som deltager til Folkemødet, men det
er for at alle udvalg kan have en stemme i den dagsorden der sættes for Folkemødet.

Nyt fra Hus Forbi
Hus Forbi var ude og sælge t-shirts og plader til Lucas Grahams 3 koncerter i Royal Arena efter at
de og han har haft et samarbejde med en genindspilning af en af Lucas Grahams sange.
Der er flere på barselsorlov blandt de ansatte ved Hus Forbi.

Solstrålehistorier
Jens fortæller at der fra Østervang (forsorgshjem) til Fakta har været en ødelagt vej, der hvor
beboerne har haft daglig gang. Efter at have taget kontakt til teknisk forvaltning er der nu
asfalteret, så vi kan gå der.
Ewald fortæller at SAND Østjylland har købt en bus (sammen med Værestedet) der gør at de nu
kan komme i yderområderne af deres kreds.
Susanne fortæller at hun lige har afholdt foredrag på sit lokale bibliotek og hun er blevet så
inspireret at hun nu er i gang med at skrive en bog.
Flemming fortæller at han netop har hentet nøgle til sin nye lejlighed, han flytter ind i weekenden.
Robert fortæller at SAND Storstrøm har haft en bisidning der har hjulpet en enlig mor med at få
lov at se sit barn for første gang længe.
Lasse For Fred fortæller at han, og Bænk Til Bolig gruppen, har besøgt studerende ved VIA i
Aarhus. De var rigtig glade. Der var deltagere fra både SAND Østjylland, SAND Sydfyn og SAND
Hovedstaden. De skal op og se de studerendes præsentationer om 14 dage.
Lotte fortæller at hun har været sofa-surfer de seneste 2 år og hun den anden dag, da hun havde
været i Sjællandsgade for at bade, der så hun at der var generalforsamling og nu er hun kommet i
virksomhedspraktik i SAND.
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Eventuelt
Bertram (UCs maskot) har været på UngeCrew tur, med Unge Crewet. Han har desværre brækket
armen. Men han skal snart opereres og syes sammen.
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