Fælles SAND møde d.8. april 2008
Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er
dukket op.
1. Valg af dirigent
Leif El Andersen vælges til dirigent.
2. Præsentation af mødedeltagerne
Vi tager en præsentationsrunde: Ask Svejstrup (sekretariatet), Ewald Pohle (formand), Allan Jensen
(Møltrup), Niels Elbrønd (SAND Hovedstaden), Paw (Møltrup), Henning Jensen (Møltrup), Pia
Nedergaard (SAND Fyn), Trine Fabricius (sekretariatet), Leif jensen (SAND Midtvest), Jan
Lauritsen (Skovvang), Martin Søndergaard (SAND Midtvest), Per Kragh (SAND Midtvest), René
Holmgren (SAND Nordvestsjælland), Jørgen V. Jensen (SAND Nordvestsjælland), Torben
Christiansen (SAND Nord), Steen Søderquist (SAND Hovedstaden), Bjarne Rasmussen (SAND
Sydvestjylland), Jane Nielsen (SAND Århus), Leif El Andersen (SAND Midtvest), Jørgen Jensen
(SAND Nord), Peder Brøndum (Vibohøj), Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Holger
Henriksen (fotograf på Hus Forbi).
3. Oplæg v. Holger Henriksen, Hus Forbi fotograf
Holger pointerer indledningsvist at alt det han siger er for egen regning, det er ikke nødvendigvis
Hus Forbis holdning.
Han startede med at fotografere hjemløse for 4 år siden, hvor han kontaktede redaktøren på HF.
I dag har han ca. 1600 optagelser af hjemløse.
Han brugte det første halve år på at blive gode venner med de hjemløse og få skabt en gensidig
tillid.
Gadens regler de er meget enkle. Man er en lukket bog. Han har aldrig hørt nogen hjemløse bagtale
hinanden – man siger tingene ligeud. Det kunne vi lære noget af.
Man stjæler heller ikke fra hinanden. Holger kan f.eks. stille sit meget dyre fotoudstyr på Kultorvet
i flere dage, og så bliver der passet på det. Man videregiver heller ikke hinandens sovesteder og
mobilnumre.
Man har også sine egne domme på gaden, man kan blive udelukket, eller lukket helt ude af byen.
Holger siger at der ikke er mere en 6-7 regler man skal kende, for at kunne begå sig.
Noget andet er omsorgen, man tager sig af hinanden og rydder op efter sig, f.eks. på Kultorvet, og
er der en der ikke har et sted at sove, så inviterer man med hjem, og piger gør man ikke noget i den
situation. Man låner også hinanden penge, og man får dem altid igen. Hvis der er en der ikke vil
drikke en dag, så bliver det respekteret.
Holger synes han er meget privilegeret, men han ved også at ét forkert billede kan slå meget i
stykker. Èn måde at takke dem på, er at give dem laminerede billeder, og når de har fødselsdag får
de et indrammet foto.
Det er ikke ligegyldigt hvornår på dagen, man tager billeder – der er tidspunkter hvor man bare ikke
fotograferer, og et nej er et nej – altid.
Holger har mange billeder som kun er for de hjemløse, som end ikke Hus Forbi kan købe. Han vil
heller ikke tage folk med ud, som vil ud og kigge på hjemløse.
Holger fortæller om Bjørn, som er grønlænder. Bjørn har fortalt at han har fået kontakt med sin
familie på grønland, efter han sendte Holgers fotos hjem til dem, så de kunne se, at han var blevet
autoriseret hus forbi sælger.
Holger lærte i øvrigt hurtigt, at han ikke skulle tage kyssebilleder af de hjemløse, for det kunne
meget vel være, at de ikke var kærester næste dag.

Holger siger han har den største løn i verden, og han tager kun gode billeder, for han har de bedste
modeller i verden!
Han fortæller om Røde Orm, den største danske medieluder blandt hjemløse – han skal ALTID
fotograferes.
Holger tog med rødderne på Blågårds bibliotek til hans udstilling. Her stod en stor statue af en
nøgen mand, og der er to ting røde orm ikke kan snuppe, og det er narkomaner og bøsser. Røde
Orm råber ”er du bøsse dit svin” og slår til statuen så den ryger af sted, og så siger han ”Holger, jeg
tror vi skal gå”. Spørgsmålet var, hvad straffen skulle være, og Holger besluttede så, at Røde Orm
skal ind og sige undskyld. Det var røde orm ikke meget for, men det endte med at han tog med
Holger ind og sagde undskyld. På vej hjem siger Holger, at det er op til Røde Orm om han vil
fortælle det til de andre, men det ville han godt – for han er jo et mandfolk.
Holger har en aftale med de hjemløse om at de altid kan komme i kontakt med hinanden – de har
hinandens mobilnumre.
Og så er der hundene. Det er dem der giver de hjemløse indhold. Du kan slå en hjemløs, men du
skal ikke røre hans hund, for så går det galt. Hundene er deres et og alt, og de er altid sammen med
deres ejer. Hundene har det godt, og det er helt pr. automatik at de passer hinandens hunde, hvis en
skal på ufrivillig ferie. I sit næste liv vil Holger være hjemløsehund.
Holger taler om døden. Han fremhæver, at folk er meget nærværende ved begravelserne, og det er
en rørende situation, specielt at se hundene ligge ved kisten, som er beklædt med Holgers billeder.
Han kan ikke selv tage fotos ved begravelserne, fordi han bliver så rørt og ikke kan holde kameraet
i ro.
Holgers udstilling kan rekvireres hos SAND.
Alle penge går ubeskåret til Stine Jakobsen, dyrlægen som tager sig af de hjemløses hunde.
Ask: hvorfor skal man ikke fotografere folk på nogle tider af døgnet?
Holger fortæller, at folk f.eks. kan have abstinenser om morgenen, og når man er skide fuld og på
rulleskøjter om eftermiddagen, så er det heller ikke et godt tidspunkt at fotografere på.
Hvor meget skal man vise af sig selv, af sin egen historie? Mange vil også gerne beskytte sig selv.
Hvor synes du grænsen går? Holger: man skal gå så langt, som de hjemløse selv ønsker at gå. Det er
dem der sætter grænsen, det er ikke os andre der skal gøre det.
4. Opfølgning på sidste møde
Sidst var Sandy her fra Den Sociale Retshjælp, og hun kæmper en brag kamp for at få tingene til at
ske.
Det er gældsdelen i Den Sociale Retshjælp vi har fokus på, bl.a. et webcam projekt på 4 boformer,
hvor folk kan få hjælp over webcam.
Sandy er desuden begyndt at tage nogle sager ind fra Tre Ege og Østervang. Fordelen med at samle
sagerne er, at vi kan få et billede af, hvordan tingene kan gøres bedst muligt. Det er f.eks. et
problem at folks sager ikke når at blive afsluttet, før de flytter igen.
Leif fortæller at SUS vil brede mikrolån ud til andre dele af landet senere.

René fortæller at det nationale netværk af virksomhedsledere også er gået ind i det, og SUS deltager
med projektet på Brugernes Bazar.
Jane fortæller at center basen har lavet en aftale, som betyder at stedet kan leje en bolig som en
slags udflytterbolig, og når man så er klar overtager man den lejlighed, i stedet for at skulle flytte
igen. Ask siger, at i disse tilfælde er det kommunen der skal lave aftalen med et almennyttigt
boligselskab.
René fortæller at de i skæve huse udvalget skulle have et møde med Københavns kommune og
Kuben om et lignende projekt, men nu har han lige hørt, at mødet er aflyst.
Flere har hørt om dårlige erfaringer med Kuben.
Ask fortæller at dem SAND har snakket med i Kuben, det er dem der sidder i udviklingsafdelingen,
som er meget positivt stemt for at lave skæve boliger. Det er når man når til det administrative
niveau at problemerne opstår.
Ask opfordrer skæve huse udvalget til at holde øje med, om de almennyttige boligselskaber bevidst
rydder ud i andelen af socialt udsatte i bestemte afdelinger. For et par år siden kom der en lov, der
gjorde det muligt for dem at sætte krav om at nye beboere skulle have arbejde, en bestemt indtægt
osv. for herved at undgå ghettodannelse eller en overkoncentration af ’socialt belastede’ beboere.
Hvis boligselskaberne bruger loven til at forhindre vores folk i at få en bolig, skal vi råbe højt.
Next Stop Job:
Der er afsluttet et forløb i Odense. Ideen er hurtigst muligt at få folk ud i arbejdspraktik, som et
hurtigt springbræt til job. Der kan læses mere på www.nextxtopjob.dk
Efter sommerferien kommer NSJ formentlig til Vejle, Kbh., Randers, Åbenrå eller haderslev.
I det nye år formentlig i Ålborg.
Det er meningen, at det er SAND som skal stå for rekrutteringsdelen, så I vil blive opsøgt senere for
at hjælpe til.
Nyt fra boformerne:
Jørgen Jensen fortæller at Svenstrupgård nu har 10 skæve huse, og varmestuen i Nørresundby åbner
i morgen, og de penge som er søgt til varmestuen har man fået afslag på. Nogle ting er lykkedes,
andre er ikke lykkedes.
Der er ikke noget nyt fra ombygningen af Roskildehjemmet. Det bliver formentlig fremlagt i
2009/20010, fortæller Jørgen V. Jensen. Det er ikke kun boligerne det drejer sig om, værkstederne
skal også renoveres, og udslusningsboligerne er skåret med fra 8 til 5.
Leif El fortæller at Møltrup lige har haft indvielse, hvor man har slået tre værelser sammen til to
med eget toilet. Derudover skal der laves 6 dobbelthuse og 2 bofællesskaber med 4-5 personer. Der
er også en ansøgning på vej om en sportshal.
Ewald Pohle og Erik Hansen har været til møde med centerchefen i Århus, som har opfordret til at
SANDfolk og SVIDfolk stiller op til udsatteråd. Ewald fremhæver at det skal være bredere end folk
fra SAND og SVID.
Ask fortæller, at 3 boformer blev overtaget af regionerne frem for kommunerne i forbindelse med
kommunalreformen. Kommunerne hvor disse boformer går alle med overvejelser om at overtage

driftsoverenskomsten fra regionen. Det drejer sig om Roskildehjemmet og Skovvang, hvor der er
godt gang i forhandlingerne. Skansegården, den 3. boform er knap så langt fremme.
På Skovvang forventer de at fortsætte i samme stil. Der vil altså ikke være ændringer for beboerne.
fortæller Leif Jensen.
Der er en tendens til at boformerne bliver underlagt kommunale budget – og effektivitetskrav efter
de i 2007 overgik til kommunerne. Det er vigtigt at vi holder øje med om der kommer besparelse på
området, om visitationen til boformerne ændrer sig, f.eks. ved at folk fra andre kommuner ikke er
velkomne eller trækkes hjem til deres egen kommune. Ligeledes skal vi holde øje med om
egenbetalingen på boformerne stiger.
Vi snakker om psykisk syge på boformerne. Ewald siger, at problemet er også, at personalet på
boformerne ikke er gearet til at tage sig af dem. Det skal SAND være opmærksom på og fortælle
kommunerne, at hvis de vil have så mange psykisk syge ind, så må kommunerne også indrette
forholdene derefter.
Martin Søndergaard spørger til, hvad der sker med pladserne til hjemløse, når de psykisk syge skal
bo på boformerne. Især hvis man begynder at indrette boformerne efter psykisk syge, for så vil de
blive prioriteret højere end andre.
Jørgen Jensen fortæller, at oppe ved dem er man ved at tage hul på et projekt a la skæve huse med
efterværn for psykisk syge.
Martin Søndergaard fortæller at ideen fra Aalborg på et tidspunkt var meget udskældt, fordi det
oprindeligt var skæve huse til skæve eksistenser, og ikke skæve huse til psykisk syge. Og hvad sker
der så med udbygningen af boliger til skæve eksistenser?
Ask Svejstrup mener vi skal være opmærksomme på om tingene skrider og sætte spot på, hvad der
sker på vores område.
5. Nyt fra Hus Forbi
Der er lidt problemer på HF, som vi håber på at få løst på bestyrelsesmødet i næste uge.
6. Nyt fra SAND
a. Temadagene
Temaet er de hjemløses rettigheder. Udgangspunktet er Søren Peter Olesen fra Ålborg Universitet,
som har forsket en del i mødet mellem klienter og sagsbehandlere. Han vil sige lidt om, hvad vi kan
gøre, for at møderne bliver bedre.
Over frokost er der 5 små oplæg, som går i dybden med emner indenfor vores område.
Derefter går vi i grupper og arbejder med emnerne.
Dagen efter sætter vi fokus på, hvordan vi får vores budskaber ud i verden.
b. Generalforsamling og ny bestyrelse
Der var generalforsamling d.25.marts, hvor der blev valgt nye folk ind.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Jørgen Jensen, Leif El, Johnna Erichsen og Kristian Geisler (alle valgt i 2007).

Ewald Pohle (formand), Per Kragh, René Holmgren, Stig Badentorph og Torben christiansen (alle
valgt for 2 år).
Bjarne Rasmussen (1.suppleant) og Steen Söderquist (2.suppleant) (Begge valgt for 1 år.
Vi har fået en ny pige på kontoret, som hedder Camille. Hun tager sig af udstillingen ”gadens
konger”, så hvis I gerne vil have udstillingen ud, kan I kontakte Camille på camille@sandudvalg.dk
eller ringe til sekretariatet og snakke med hende.
René Holmgren fortæller om Brugernes BaZar. Bazaren afholdes i Kongens Have i Odense lørdag
d.14. juni. Pladsen åbnes kl.10.00, og der er officiel åbning kl.11.00. Temaet for dette års bazar er
virkelyst med undertitlen ”brugeren som ekspert i eget liv – fra tilskuer til deltager”, og vi har i år
prioriteret at de der står for maden selv hører til gruppen af udsatte. SAND Fyn står med hjælp fra
Trine for SANDs stand i år. Vi vil højst sandsynligt tage Next Stop Job- projektet med samt vores
bisidderordning.
Ask Svejstrup fortæller, at der er kommet nye t-shirts. Han tager dem med på temadagene.
7. Solstrålehistorier
René fortæller at de er 4 gamle brugere fra Karlsvognen i Holbæk, som er flyttet sammen i et stort
dejligt hus med have i Tuse udenfor Holbæk. De betaler ca. det samme dér, som de gjorde på
Karlsvognen, og det går rigtig godt.
Ewald Pohle fortæller, at lederen og personalet på Tre Ege er meget positive overfor at lave et
beboerråd.
Ask Svejstrup fortæller, at ingen endnu er sprunget fra bestyrelsen, og det er også dejligt at se, at
der er så mange her i dag.
8. eventuelt
Der er intet under eventuelt.

