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SETTLEMENTETS ÅRSBERETNING 2015

Året startede med, at René la Cour Sell, som nyudnævnt 
formand, stod for at rekruttere en ny forstander, mens 
han selv trådte ind som fungerende forstander i over-
gangsperioden. Af dette udsprang en unik mulighed for, 
at formanden kunne lære organisationen at kende indefra 
og opleve en tæt kobling mellem bestyrelsesarbejdet og 
den daglige drift af Settlementet. Valget af ny forstander 
faldt på Margrethe Wivel, der netop var hjemvendt fra to 
år i New York med internationale perspektiver på Settle-
mentets arbejde. 

Margrethe startede 1. juni og tog, som det første, fat på 
at udvikle en fælles vision for 2016 til 2018. Visionen blev 
til i tæt samarbejde med medarbejdere og bestyrelse og 
er nu i fuld gang med at blive omsat til brugbar strategi i 
afdelingerne. Kernen i visionen er Settlementets arbejde 
på tværs af de mange tilbud og fagligheder, og at vi fast-
holder borgeren i centrum af arbejdet. 

I Dybbølsgade har 2015 budt på fulde kalendere og 
travle hænder. Rådgivningen har som altid haft mange 
besøgende, men det blev også året, hvor udgifter i forhold 
til indtægter for alvor blev kigget efter. Der har måtte 
foretages personalereduktioner samt  en nedlæggelse 
af den psykologiske rådgivning. Det er altid svært at sige 

Margrethe Wivel
Forstander

René la Cour Sell
Bestyrelsesformand

farvel til medarbejdere, og ærgerligt når vi ikke kan få de 
økonomiske ender til at mødes. Beskæftigelsen har også 
haft  travlt med borgere fra både København, Gladsaxe, 
Hvidovre og Frederiksberg. Her bliver der ydet håndholdt 
mentorindsats, tosproglig undervisning og opkvalificering 
for minoritetskvinder samt virksomhedspraktikker både i 
egne socialøkonomiske butikker og hos eksterne samar-
bejdspartnere. Klubberne har, som altid, haft travlt med 
rekruttering af ensomme, minoritetsgrupper og aktive 
seniorer. Bredden i de mange forskellige tilbud betyder, 
at vi kan skabe en unik sammenhæng og flow mellem 
vores tilbud. 

I Saxogade har 2015 sat gang i en rivende udvikling. 
Med fokus på forretningsudvikling og “Sidegadens ver-
sion 2.0” er der blevet sat ekstra energi og arbejdskraft 
ind på at skabe de rummelige arbejdspladser, der er så 
hårdt brug for på Vesterbro og generelt. Gang i Gaden, 
vores aktive værested i Istedgade, udvikler fortsat hånd-
holdte metoder til livsmestring og til at skabe et stabilt 
holdepunkt i en kaotisk hverdag.

2015 bød på mange forandringer. Læs med på de føl-
gende sider hvor Settlementets brugere, frivillige og me-
darbejdere samt afdelinger præsentes. God læselyst!
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MISSION & VISION

Mission & vision for 2016-2018
I Settlementet arbejder vi for at hjælpe socialt udsatte 
borgere, der er faldet igennem velfærdssamfundets sik-
kerhedsnet. Her bygges bro mellem fællesskaber og en-
keltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af 
sociale og kulturelle skel. Vi mener, at udsatte borgere 
skal tilbydes den højeste grad af menneskeligt nærvær og 
professionel indsats i en moderne ledet organisation med 
stor inddragelse af frivillige. 

I Settlementet sættes borgerne altid i centrum. Der ar-
bejdes for, på tværs af vores forskellige afdelinger og 
fagligheder, at tilbyde borgeren en helhedsorienteret og 
håndholdt indsats, men altid ud fra samme værdimæssige 

overbevisning, nemlig at alle mennesker har en unik værdi 
og et unikt potentiale. I butikkerne i Saxogade er visionen 
at skabe det rummelige arbejdsmarked i et uforpligtende 
fællesskab. Gaden skal være en livlig handelsgade, ken-
detegnet ved social ansvarlighed og miljømæssig bære-
dygtighed. 

Huset i Dybbølsgade danner ramme om uvildig rådgivn-
ing, rekvireret opkvalificerings- og beskæftigelsesindsats 
samt frivilligt engagement i klubber og netværk. Uanset 
om borgere er henvist, opsøgt eller kommer på egen 
foranledning, skal de føle sig velkomne, anerkendt og 
hjulpet i den situation, de står i.
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Frivillighed styrker civilsamfundet
Frivillige er en del af Settlementets DNA, og man kan gan-
ske enkelt ikke forestille sig Settlementet uden dem. Ved 
at inddrage frivillige i vores indsats hjælper vi ikke blot 
borgerne. Vi skaber også et møde, der under andre om-
stænderheder, slet ikke ville have fundet sted. Gennem 
frivillighed skabes og styrkes civilsamfundet.

Settlementet har cirka 150 frivillige tilknyttet de forskel-
lige indsatser årligt. Hver dag er de med til at virkeliggøre 
vores mission og vision. De frivillige fungerer i meget for-
skellige funktioner. Nogen giver en hånd med i vores so-
cialøkonomiske butikker i Saxogade, andre er husværter 
i huset i Dybbølsgade. Nogle er professionelle rådgivere i 
vores gratis og uvildige rådgivning, andre er sekretariats-
medarbejdere, der hjælper med fundraising og kommu-
nikation. Endnu andre bidrager med ekstra hænder ved 
større events.

Settlementet tror på, at alle mennesker har noget positivt 
at bidrage med. For vores brugere handler det ofte om at 

få en ny chance samt troen og håbet tilbage. 
For vores frivillige handler det om at vi faciliterer mødet 
med borgeren, således at den frivillige kan gøre en for-
skel for et andet menneske. I mødet mellem frivillige og 
brugere, tilvejebringer Settlementet en værdifuld indsigt, 
som de frivillige kan føre med sig tilbage til deres hverdag.

For at de frivillige kan få en positiv oplevelse af at bidrage, 
er det vigtigt, at de mødes med professionalisme og høj 
faglighed. Arbejdet skal ligge i klare rammer og strukturer 
for enhver funktion, opleves typisk en så engageret ind-
sats, at den kan vare flere år. 

De frivillige skal ses som den kæmpe ressource de er, og 
de skal indgå i en hverdag, der bygger på faste rammer og 
klare aftaler. På den måde adskiller den frivillige indsats i 
Settlementet sig ikke meget fra det engagement, der ydes 
af lønnede medarbejdere. Derimod er samspillet mellem 
de to grupper helt unikt og væsentligt i mødet med den 
enkelte borger.

OM FRIVILLIGHED
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SOCIALØKONOMISK BØRNETØJSBUTIK PÅ HJØRNET AF SAXOGADE & ISTEDGADE

ÅBENT VÆRESTED MED TILBUD OM EN AKTIV & MENINGSFYLDT HVERDAG

HJEMMELAVET MAD & ET MENINGSFULDT ARBEJDSFÆLLESSKAB

CAFE SONJA 

HEIDI & BJARNE 

GANG I GADEN 

SAXOGADE
- den sociale handelsgade 
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CAFÉ SONJA

SAXOGADE

EN ANDERLEDES ARBEJDSPLADS
Café Sonja har 4 grundprincipper: Den gode smag, de 
bæredygtige råvarer, det gode madhåndværk og det 
meningsfulde arbejdsfællesskab. Med andre ord kom-
bineres gedigent madhåndværk med rummelige arbe-
jdspladser. Der serveres klassiske retter med et moderne 
tvist, og hver morgen er der friskbagt brød og friskpres-
set juice. Maden er lavet fra bunden og med gode friske 
råvarer. 

Café Sonja er udsprunget af ønsket om at skabe et 
meningsfyldt arbejdsfællesskab, hvor hver bidrager med 
sit. Alle får mulighed for at vokse og udvikle sig både 
personligt, socialt og fagligt. 

Caféen er en del af Saxogade og er lige nu i rivende 
udvikling. Her bidrages der, levende og lystbetonet, til 
at skabe socialøkonomiske og rummelige arbejdspladser 
for Settlementet. Af bidragsydere udgør frivillige en stor 
rolle i driften omkring Café Sonja. Nogle er pensionis-

ter, som gerne vil være med til at skabe en rummelig 
arbejdsplads. For andre udgør Café Sonja grunden til at 
komme op om morgenen. Uanset baggrund bidrager 
alle til en del af den sociale, solide ramme som tilveje-
bringes i arbejdet hos Caféen i Saxogade. Et arbejde der 
åbner døren ind til arbejdsmarkedet – hvad end den står 
på klem eller er lukket. 

 Café Sonja har indrettet et familierum, hvor de   
 voksne kan få en pause, mens børnene leger

 Café Sonja har 7 ansatte, 11 frivillige og 8 i 
 virksomhedsforløb 

 Café Sonja begynder i 2016 at have aftenåbent 

VIDSTE DU AT ...

FÆLLESSKAB Café Sonja er udsprunget af ønsket om at skabe et meningsfyldt arbejdsfællesskab, hvor hver bidrager med sit

HJEMMELAVET MAD & ET 
MENINGSFULDT ARBEJDSFÆLLESKAB

SOCIALØKONOMISK BØRNETØJSBUTIK PÅ HJØRNET AF SAXOGADE & ISTEDGADE

ÅBENT VÆRESTED MED TILBUD OM EN AKTIV & MENINGSFYLDT HVERDAG

SAXOGADE
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HEIDI & BJARNE

SAXOGADE

SHOP FOR EN GOD SAG
Heidi & Bjarne er et de nyeste tiltag i Saxogade. Her er 
fokus på børnetøj og tilbehør. Heidi & Bjarne sælger gen-
brug og re-design baseret på bæredygtighed og til priser, 
hvor alle kan være med. Der sælges overskudsvarer fra 
de bedste brands, som købes med kommission eller 
modtages som donation – en hidtil uudnyttet niche på 
markedet. Konceptet er det eneste af sin art i Danmark. 
Heidi & Bjarne sælger brands som Soft Gallery, Best Be-
havior, Angulus, BangBang Copenhagen, Commecicom-
meca, Knast by Krutter, Fnubbu, Popupshop, kunstnere 
som Sofie Børsting og Marie Willumsen og mange flere.

Heidi & Bjarne lægger en stolthed i at sammensætte 
kollektioner af høj kvalitet samt i at samarbejde med 
anerkendte kunstnere og børnetøjsproducenter. Men 
udover at have de bedste varer på hylderne er Heidi & 
Bjarne også en rummelig arbejdsplads.  Her kan men-
nesker, som af forskellige årsager befinder sig på kanten 
af arbejdsmarkedet, indgå i et professionelt og kreativt 

arbejdsfællesskab. Der er rum og tid til at finde frem til 
den enkeltes plads i fællesskabet. En rummelighed der 
værnes om. I Heidi & Bjarne praktiseres værdien ved at 
indgå i et arbejdsfællesskab med fokus på den enkel-
tes talenter og ønsker. Der arbejdes kontinuerligt på at 
udvikle en bæredygtig forretningsmodel, der tilgodeser 
det rummelige arbejdsfællesskab, det lækre design og 
den gode sag.

 Heidi & Bjarne vandt ’Børn i Byen-prisen’ for bedste   
 børnetøjsforretning i 2015 foran blandt andet H&M 

 Heidi & Bjarne åbner en webshop i 2016 for at imøde-  
 komme den store efterspørgsel fra hele landet

VIDSTE DU AT ...

FRIVILLIGHED Frivillige lægger en stor arbejdsindsats i Heidi & Bjarne, der har åbent dagligt 11:00 - 17:30, lørdag 11.00 - 15.00

EN SOCIALØKONOMISK 
BØRNETØJSBUTIK
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GANG I GADEN

SAXOGADE

FRA SOCIAL UDSAT TIL SOCIAL NETVÆRKER
Gang i Gaden er et aktivt værested, hvor man bliver 
mødt som det hele menneske, man er. Et sted hvor man 
kan føle sig velkommen på tværs af social, økonomisk 
og etnisk baggrund. Gang i Gaden lægger kræfter i at 
værne om det sociale og møde det hele menneske, og 
derigennem skabe et aktivt værested, hvor alle kan være 
med. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange da-
glige arbejdsopgaver. I Gang i Gaden er der mulighed for 
personlig vejledning til blandt andet arbejde, aktivering 
og sundhed. Derudover arrangeres der ture i og uden for 
byen.

Frem til år 2018 arbejdes der på projektet ”Fra socialt 
udsat til social netværker”. Projektet sætter fokus på, 
at udsatte medborger kan bruge deres ressourcer som 
et aktiv i lokalsamfundet på Vesterbro. Formålet er at 
styrke fællesskabet ved at bygge bro på tværs af sociale 
og økonomiske skel i et mangfoldigt lokalområde. Hos 
Gang i Gaden er social udsathed nemlig ikke er ens-

betydende med, at man ikke har noget at byde på. En 
forudsætning for projektet er derfor social aktivitet – en 
disciplin Gang i Gaden mestrer. Her bidrager man som 
medborger i lokalsamfundet. Dette inkluderer at lave ar-
rangementer på Vesterbro, at deltage i områdets mange 
aktiviteter og at diskutere socialt arbejde. Hos Gang i 
Gaden skabes et fællesskab, hvor ingen falder udenfor. 

 Gang i Gaden har 35 faste brugere, som    
 kommer dagligt mellem 9 og 14

 Gang i Gaden har bygget den berømte Istedgades  
 tol af det fældede kastanjetræ fra Enghave plads

 Gang i Gaden også har motion på dagsordenen. 
 Der dystes ugentligt i fodbold, tennis og basket

VIDSTE DU AT ...

GANG I GADEN Et åbent værested med tilbud om en aktiv og meningsfuld hverdag for langtidsledige og socialt udsatte borgere

ET AKTIVT &  
ÅBENTVÆRESTED 
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Mette Kirkemoe Gade
FRIVILLIG
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METTE KIRKEMOE GADE, 
OM FRIVILLIGHED & LIGEVÆRD

At gøre en indsats som faktisk gavner, det giver mig 
enormt meget på det personlige plan – det skaber 
enormt meget glæde. Uden at blive for politisk, så synes 
jeg helt generelt, at der bør være langt mere fokus på at 
hjælpe socialt udsatte – som fx hjemløse her på Ves-
terbro. Mange af dem har utroligt meget at byde på, 
selvom de måske ikke lige trives i en lejlighed. Vi skal 
være bedre til at se folks ressourcer, i stedet for at se på 
det som ”ikke virker”.
  
At være frivillig hos Heidi & Bjarne dækker en stor del 
af mit behov for at være kreativ, mens jeg samtidig er til 
gavn for andre. Det giver mening for mig. Jeg kalder min 
frivilligprofil for ”kreativ frivillig”.

Det startede med, at jeg havde hørt om Heidi & Bjarne 
igennem en veninde. Så gik jeg derind, og fik en snak 
med afdelingslederen, Anja, og blev kort efter en del 
af holdet. Jeg havde i lang tid savnet et sted, hvor jeg 
kunne være kreativ. Men det var vigtigt for mig, at jeg 
kunne være kreativ med noget som gav mening. I stedet 
for at sidde og sy derhjemme eksempelvis, så kan man 
sidde og lave de her kreative ting, men hvor det gavner i 
højere grad. Hvor at de ting jeg laver, de går ikke bare til 
gaver, til min lille niece, som skal have endnu en bamse, 
de går et godt formål. Den tanke kan jeg godt lide. Til 
fastelavn laver vi masker, og til jul laver vi julekalendere. 
En julekalender af genbrugsting, som vi pakker ind med 
små sedler på. De er faktisk ret populære.

 “Heidi & Bjarne er altså ikke kun socialøkon-
omisk i den forstand, at overskuddet går til 
Settlementets arbejde, det er også et sted, 
hvor der etableres ligeværdige fællesskaber 

mellem de sociale lag”

FRIVILLIGT ARBEJDE 
DER GIVER MENING 
ØJENÅBNER Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat

Vi holder ofte kreative workshops. Nogen gange kom-
mer Marius eller Lonnie, fra værestedet Gang i Gaden, 
og deltager. Sammen med mine veninder bliver vi en 
blandet flok. Vi samles på kryds og tværs. Heidi & Bjarne 
er altså ikke kun socialøkonomisk i den forstand, at 
overskuddet går til Settlementets arbejde, det er også et 
sted, hvor der etableres ligeværdige fællesskaber mel-
lem de sociale lag. Derudover har vi også borgerforløb i 
butikken. Der er mange, som er på kanten af samfundet, 
og for dem kan det være en dør ind til arbejdsmarkedet, 
men som frivillig er det en dør ind til at se livet som fx 
hjemløs med mere ligeværdige øjne. Det er ikke blot en 
”døråbner” men en ”øjenåbner”. Det er de her ting som 
gør Heidi & Bjarne unik, og jeg tror også, at det var en 
af grundene til, at vi vandt Børn i Byens pris for bedste 
børnetøjsforretning i 2015.

Når jeg fortæller andre om Heidi & Bjarne, er en af mine 
yndlings historier, den om hvordan rollerne nærmest blev 
byttet, da vi skulle udvide butikken. 

Vi var en håndfuld frivillig, som var med til projektet, og 
så var der Marius, som kommer hos Gang i gaden. Mar-
ius er desuden hjemløs – hvilket betyder, at han sover på 
herberger.  Han kommer så ind og overtager projektet 
fuldstændig. Marius viser os hvordan boremaskinen 
virker, hvorfor det giver mening at skrue tingene i på en 
bestemt måde. Han trækker ledninger, sætter lamper op 
og en masse andre ting. Jeg kan huske, at jeg tænkte: 
”Okay wow. Respekt Marius”. Hvor ser man lige det 
henne normalt? Ser man det, når man møder en hjem-
løs på gaden? Det gør man nok ikke. Det er et rum, der 
bliver skabt, og det bliver skabt lige præcis her i Heidi & 
Bjarne. 

Hvis jeg skal være helt ærlig, så kunne jeg faktisk godt 
finde på at gå over på den anden side af gaden, da jeg, 
for et halvt års tid siden, gik forbi Gang i Gaden. Jeg 
ved ikke hvorfor, men det gjorde jeg. Nu hilser vi på 
hinanden i stedet. Det giver ligeværd, og sådan burde 
det være!

FRIVILLIG



SETTLEMENTS ÅRSSKRIFT 2015 12

Ebrahim
INTERVIEW
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INTERVIEW MED EBRAHIM
BRUGER AF VÆRESTEDET GANG I GADEN

Jeg har boet på Vesterbro næsten hele mit liv. Selvom 
jeg har flyttet lidt rundt, så er jeg altid kommet tilbage 
til Vesterbro. Det kan jeg ikke lade være med. Men jeg 
har ikke altid haft et sted at bo, og faktisk har jeg boet 
her på Vesterbro i fem år uden strøm og varme. Jeg 
kunne ikke betale mine regninger. Det var fem år med 
stearinlys.

galt?” – ligesom under kastanjetræet på Enghave plads. 
Vi bekymrer os om hinanden. Faktisk er vi blevet mere 
som en familie nu. Vi har et stærkere sammenhold 
her. Her mødes vi og her snakker vi, og spiser frokost 
sammen – typisk er der tyve som spiser med. Så skiftes vi 
til at hjælpe med at lave maden. Vi får de fleste råvarer 
fra Fødevarebanken. Hvis det er noget med svinekød, så 

 “Selvom vi har et stærkt sammenhold i Gang i Gaden, 
så er det ikke det samme, når man kigger udenfor. 

Vi bliver glemt. Jeg føler at jeg bliver glemt.”

SOCIALT ANSVAR Ebrahim synes, at vi skal være bedre til at hjælpe de udsatte voksne, ellers svigter vi et vigtigt socialt ansvar

Ebrahim fortæller, at han plejede at mødes med vennerne 
ved det store kastanjetræ på Enghaveplads – dengang 
det stadig stod. 

Dengang det store træ var der… det var luksus. Der 
var mere sammenhold, dengang vi mødtes under 
kastanjetræet. Når man kom om morgenen, selv klokken 
syv, otte eller ni, så snakkede man sammen med de 
andre. Hvis der var en der manglede, så spurgte man de 
andre, om der var noget galt. Man spurgte dem ”hvorfor 
er han eller hun ikke dukket op?”, for måske var der 
noget galt. Der var sammenhold. Det var som en familie 
for mig.

Hvor mødes I så nu – nu hvor træet er væk?
Sammenholdet er lidt ødelagt. Men der er Gang i 
Gaden. Det er luksus. Jeg føler selv, at det er min familie. 
Faktisk så føler jeg, at jeg skal komme forbi. Jeg kommer 
hver morgen, og snakker med folk. Og hvis der er nogen 
som ikke er her, så spørger jeg ”hvorfor? Hvad er der 

SAMFUNDET GLEMMER 
DE UDSATTE VOKSNE

Fortsættes på næste side ...

laver vi bare en portion med oksekød også. Så vælger 
man bare – her er plads til alle. Mange af dem som 
kommer her og spiser, de spiser kun den ene gang 
om dagen. Det er det, som de lever af. Jeg spiser med 
hver dag. Her er en god stemning. Vi bekymrer os om 
hinanden. Det er lige meget hvem du er, og det er lige 
meget hvor du kommer fra.

Er det en ting, som Vesterbro er gode generelt?
Faktisk nej. Selvom vi har et stærkt sammenhold i Gang 
i Gaden, så er det ikke det samme, når man kigger 
udenfor. Vi bliver glemt. Jeg føler at jeg bliver glemt. Vi 
bliver ikke bare glemt. Vi bliver fucked up. Jeg har ikke 
råd til den dyre medicin, som min egen læge giver mig 
recept på. Hvordan skal jeg så klare det? Når jeg mangler 
200-300 kr. for at kunne betale min husleje, hvad skal 
jeg så gøre? Og det er kun småting jeg snakker om nu, 
jeg er ikke engang begyndt på de store ting. 
Samfundet har glemt os. Bare se på dem der står nede 
af Istedgade efter lyskrydset ved Gasværksvej omkring 

INTERVIEW



SETTLEMENTS ÅRSSKRIFT 2015 14

OMSORGSFULDE FÆLLESSKABER I OG UDEN FOR SETTLEMENTET

Hvad har Gang i Gaden betydet for dig?
Meget. Rigtig meget. Hvis man har det lidt dårligt, lidt 
svært ved det hele, så er det godt at begynder her hos 
Gang i Gaden. Det er et godt sted at starte. Bagefter 
må man tage små skridt og se fremad. Gang i Gaden 
tager os med på ture cirka en gang om måneden. Om 
sommeren er det måske en strandtur. Sidst var vi ude 
at bowle, det var rigtigt sjovt og rigtigt hyggeligt. Hvis 
Gang i Gaden ikke havde været her, så ved jeg faktisk 
ikke, hvor jeg var gået hen. Det ville i hvert fald have 
været dårligt.

Jeg var været her i lang tid nu. Jeg hjælper også til i 
butikken, og sælger tøj og andre ting. Nogen gange 
kommer de thailandske kvinder, og vil købe en BH. Så 
spørger de mig om mål og størrelser, men det kender jeg 
ikke til. De spørger ”har du størrelse 34?” hvordan skal 
jeg vide det? Så bliver jeg genert.

Ebrahim griner, og forklarer, at han typisk beder Gang 
i Gadens kvindelige afdelingsleder, Tine, om assistance. 
Ebrahim fortæller afslutningsvis, at mange af kvinderne, 
som kommer og køber brugt tøj, er prostituerede. Ifølge 
ham føler de sig velkomne hos Gang i Gaden. 

Vi accepterer dem som de er. Her er alle velkomne. 
Mange kigger sjovt på dem på gaden, men ikke os. Jeg 
behandler dem som almindelige mennesker. De får kram 
– som alle andre – og det bliver de glade for.

INTERVIEW MED EBRAHIM. FORTSAT FRA FORRIGE SIDE

SAMFUNDET GLEMMER DE UDSATTE VOKSNE

Hovedbanegården. De er outsiders. De bliver glemt. 
Tænk på et håndklæde. Når man har brugt det mange 
gange, så begynder det at lugte. Man kan vaske det 5-6 
par gange, og det kommer til at dufte godt igen, men 
til sidst smider man det ud. Det er færdigt. Det er det 
samme med de mennesker vi glemmer. De bliver smidt 
ud, de er færdige. Men vi skal give dem en chance… Der 
er så mange kloge mennesker, som bare skal have håb. 
Vi bør hjælpe dem, og det mener jeg. 

Alle de problemer giver mig meget hovedpine, og 
jeg kan ikke klare det selv. Så kommer jeg til Gang i 
Gaden. Jeg snakker med folk, som siger, at vi [generelt 
i Danmark] ikke er gode til at hjælpe folk. Det er lidt 
rigtigt. Men hos Gang i gaden hjælper de. Gang i 
Gaden bruger mange ressourcer på at hjælpe deres 
brugere med komme i dialog med kommunen. Mange 
af brugerne kender ikke til den sociale lovgivning, 
og er ikke selv i stand til at søge om medicintilskud 
eksempelvis. Hos Gang i Gaden har jeg mine 
kontaktpersoner. De er også lidt som mine advokater. 

Jeg har dårlige tænder, og selvom at jeg kunne få hjælp 
i kommunen, så ville de kun trække dem ud. Men Gang 
i Gaden hjalp mig, og vi fandt ud af, at jeg faktisk var 
berettiget til at få lavet mine tænder. Der er mange 
sager, mange papirer og kvitteringer. Jeg kæmper og 
kæmper, men jeg orker det ikke. Derfor er det godt at få 
lidt hjælp.

Ebrahim foran Gang i Gaden, Istedgade
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HJÆLP TIL ALLE BORGERE, DER STÅR I EN VANSKELIG SITUATION

HÅNDHOLDT OPKVALIFICERINGS- & MENTORINDSATS SAMT VIRKSOMHEDSPRAKTIK

OMSORGSFULDE FÆLLESSKABER I OG UDEN FOR SETTLEMENTET

DYBBØLSGADE

RÅDGIVNINGEN 

BESKÆFTIGELSEN 

KLUBBER & SENIORER 

- alt under et tag 
side 16-18
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RESPEKT & RUMMELIGHED 
Rådgivningen er Settlementets tilbud til udsatte borgere over 
18 år. Her har mange års erfaring resulteret i en række tværfa-
glige tilbud som er målrettet folk, der har brug for hjælp til 
forløsning i fastlåste situationer. Tilbuddene bygger på stor fa-
glig viden og en koordineret tilgang til mødet med det enkelte 
menneske. Rådgivningens grundværdier er rummelighed og 
professionalisme. Her bydes alle velkommen med imødekom-
menhed og respekt, og der værnes om anerkendelsen af, at et 
hvert menneske, først og fremmest, er ekspert i eget liv. 

For mange er Settlementets rådgivning det eneste sted, de kan 
gå hen og få hjælp. Folk, der opsøger Rådgivningen, har som 
oftest komplekse problemstillinger. Det er derfor afgørende, at 
der tilbydes en rådgivning, der kan matche dette. Ved Rådg-
ivningen i Settlementet tilbydes der både socialrådgivning, 
gældsrådgivning og retshjælp, og der arbejdes tæt sammen 
på tværs for at skabe et så helhedsorienteret forløb for den 
enkelte som muligt.  Alle tilbud ydes på baggrund af profes-
sionelle og frivillige kræfter. Gennem ansættelsessamtaler med 

de frivillige, mesterlære-oplæring, supervision og løbende spar-
ring mellem ansatte og frivillige, har Rå dgivningen skabt et 
stolt fagligt fælleskab, der sikrer, at alle rådsøgende bliver mødt 
med den respekt de fortjener. 

 Rådgivningen årligt får henvendelser fra omkring   
 850 borgere

 Rådgivningen har 4 ansatte og 30 frivillige med social  
 faglig, juridisk og finansiel baggrund

 Rådgivningen dagligt yder både gældsrådgivning,   
 socialrådgivning og retshjælp

VIDSTE DU AT ...

RÅDGIVNING Professionelle ansatte og frivillige tilbyder gratis og uvildig rådgivning både om dagen og om aftenen i huset i Dybbølsgade

HJÆLP TIL ALLE BORGERE, DER 
STÅR I EN VANSKELIG SITUATIONRÅDGIVNINGEN
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HÅNDHOLDT BESKÆFTIGELSESINDSATS 
Beskæftigelsen arbejder ud fra erfaringen om, at universalløs-
ninger eller standardforløb ikke er mulige, når det er men-
nesker, man står overfor. I stedet prioriteres en høj faglighed, 
tid og respekt for borgerens egen oplevelse. Man kigger derfor 
på de behov og problemstillinger, den enkelte borger står i 
med udgangspunkt i en konkret beskæftigelsesindsats. Set-
tlementet sikrer sig desuden tæt samarbejde med jobcenteret, 
så alle parter sikrer sig, at det forbliver relevant og menings-
fuldt for borgeren, hvad end det bringer borgeren nærmere 
arbejdsmarkedet, uddannelse eller en afklaring om fleksjob 
eller førstidspension. 

Mange opsøger Settlementet på baggrund af en række prob-
lemer, der ligger udover arbejdsløshed. Herunder nedslidning, 
indlæringsproblemer, sociale problemer eller fysisk og psykisk 
sygdom. I tæt dialog med borgeren sammensættes der et 
forløb, som imødekommer kompleksiteten, og lever op til de 
forpligtelser, Settlementet og borgeren har overfor jobcenter 
og kommune. 

Settlementet samarbejder med Københavns Kommune om et 
’Forsøg med Lokal Forankring af Beskæftigelsesindsatsen’ – 
også kaldet Vesterbrobyggerne. Her er der fokus på at tilbyde 
lokale borgere en beskæftigelsesindsats i lokalområdet, bl.a. 
ved at inddrage lokale virksomheder. Et forløb i Settlementets 
kan bestå af individuelle samtaler, træning, arbejde i Settle-
mentets socialøkonomiske virksomheder, rådgivning i Settle-
mentets Rådgivningen samt ekstern virksomhedspraktik. 

 I 2015 har 75 borgere deltaget i forløb i Vesterbro   
 byggerne, mens 76 borgere har fået et mentorforløb

 I 2015 har 41 borgere med anden etnisk baggrund og svage   
 danskkundskaber deltaget i et særlig tilrettelagt undervisn  
 ings- og træningsforløb i Settlementet 
 

VIDSTE DU AT ...

BESKÆFTIGELSE Bano er en af flere tosprogede medarbejdere der yder både mentorindsatser og opkvalificeringsforløb for udsatte borgere

OPKVALIFICERING, MENTORIND-
SATS & VIRKSOMHEDSPRAKTIKBESKÆFTIGELSEN
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KLUB- OG 
SENIORAFDELINGEN

HYGGE & SAMVÆR 
I Klub- og seniorafdelingen kommer folk hinanden ved. 
Her er dørene altid åbne, og folk bydes velkomne, som 
de er. Kernen i arbejdet er at være sammen. Ofte handler 
det bare om en snak, men for nogle, er det den eneste 
daglige snak. Der knokles hver dag og året rundt for at 
alle, der har brug for hjælp til at bryde med ensomhed 
eller mistrivsel, kan komme og tage del i fællesskabet i 
klubberne. Her virkeliggøres muligheden for at huse et 
rum, hvor svage og ressourcestærke hoveder kan sparre 
med hinanden, dele oplevelser og motiveres på tværs. 

Klub- og seniorafdelingen er kendt for den aktive atmos-
fære og den gode uformelle stemning mellem ansatte, 
frivillige og klubmedlemmer. Når klubberne mødes, er 
det derfor rummeligheden, der fylder. Alsidigheden 
i aktiviteterne er stor og målgruppen bred. En del af 
medlemmerne deltager aktivt som frivillige i arbejdet i 
klubberne. Eksempelvis som chauffører på de ugentlige 
ture, ved at glæde andre med hjemmelavet mad eller 

med at finde spændende foredragsholdere til hyggeligt 
samvær. Alle klubber huser både nye og gamle kræfter, 
som støtter op om Settlementets fælles arbejde og fælles 
gejst. 

 Klub- og seniorafdelingen har 9 forskellige klubber  
 som alle hjælper hinanden på kryds og tværs

 Klub- og seniorafdelingen huser 171 medlemmer,   
 som ugentligt ligger vejen forbi
 
 en af klubberne, Arkivklubben, er etableret for at   
 bevare Vesterbro og Settlementets historie

VIDSTE DU AT ...

KLUBBER Annalisa, Marianne, Arne og Knud kommer ugentligt i klubben Madam blå, hvor de tager på ture, hører foredrag og spiser sammen

ET TILBUD 
OM SAMVÆR

 Klub- og seniorafdelingen har 9 forskellige klubber  
 som alle hjælper hinanden på kryds og tværs

 Klub- og seniorafdelingen huser 171 medlemmer,   
 som ugentligt ligger vejen forbi
 
 en af klubberne, Arkivklubben, er etableret for at   
 bevare Vesterbro og Settlementets historie

VIDSTE DU AT ...
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LYNGBORGEN

FERIE & NATUR 
Lyngborgen er Settlementets feriekoloni, der ligger helt unikt 
ud til fredet lyng og strand ved Sejerø-bugten i Nordvestsjæl-
land. Lyngborgen giver med andre ord adgang til fantastiske 
naturoplevelser. 

Både Settlementets egne brugere men også gode venner 
af Settlementet bruger fast Lyngborgen til ferieophold og 
kolonier. For at sikre en bæredygtig drift lejes den dog også 
ud på kommerciel basis. I dag rummer Lyngborgen således 
muligheder for traditionelle koloniophold, mindre konferencer, 
træningslejr for sportsklubber, familieferie, undervisningsforløb 
med vægt på naturen. 

 Lyngborgen huser en selvstændig naturskole, som er   
 bygget i 2005 efter donation fra Veluxfonden. 

 Kolonien ligger på et 13 tønder land stort lyngareal   
 og har i de senere år gennemgået omfattende   
 renoveringer og udvidelser af faciliteterne

 Lyngborgen vedligeholdes primært af frivillige   
 kræfter, der samles ved to årlige arbejdsweekender

VIDSTE DU AT ...

KOLONI Lyngborgen blev etableret i 1920 som traditionel feriekoloni knyttet til Settlementets sociale og kulturelle aktiviteter

SETTLEMENTETS SOCIALE  
& GRØNNE KOLONI
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Carsten Berg-Munch
FRIVILLIG
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CARSTEN BERG-MUNCH OM HVAD DET VIL SIGE 
AT VÆRE FRIVILLIG I RÅDGIVNINGEN I SETTLEMENTET

ØKONOMISK RÅDGIVNING Til daglig er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen

CIVILSAMFUNDETS
RÅDGIVENDE ROLLE

“Her får jeg lov til at bruge min faglighed hver 
tirsdag aften på et godt formål. Jeg skal ikke 
sælge et produkt, jeg skal kun tage udgang-

spunkt i vedkommendes situation.”

– vi kan jo ikke gøre det om. Folk bør lade være med at 
have dårlig samvittighed over fortidens fejl. Rådgivnin-
gen hjælper borgeren med at få ro og fjerne stress, så de 
kan sove bedre. Vi hjælper folk med at kigge fremad og 
leve med den baggage, de har med. 

Vi har rigtig mange gode historier i Rådgivningen. Vi 
har eksempelvis reddet folk fra at blive sat ud af deres 
lejligheder. Der er også folk, som har været herinde en 
enkelt gang og erkendt, at de endnu ikke var klar til et 
forløb. Efter et års tid er de kommet tilbage med henblik 
på at få rådgivning. Det er ikke kun frivilligt arbejde for 
os rådgivere, det er også frivilligt for borgeren. Borgeren 
skal være med hele vejen i de løsninger, som bliver lavet 
og samtidig have det godt med det.

To gange årligt holder vi det, jeg kalder for juleaften. 
Vi ringer ud til folk og spørger, om der er noget, vi kan 
gøre for dem. At der er nogen, der ringer ud og spørger: 
”kan vi gøre noget for dig?” – er de overhovedet ikke 
vandt til. Vi ringer ud til alle som en opfølgning på 
sagerne. 

Som frivillig rådgiver i Settlementet får du lov til at gøre 
en forskel. Her skal du ikke varetage en arbejdsgivers 
rolle, men i stedet gøre det bedst mulige for den person, 
som sidder over for dig. Her får jeg lov til at bruge min 
faglighed hver tirsdag aften på et godt formål. Jeg skal 
ikke sælge et produkt, jeg skal kun tage udgangspunkt i 
vedkommendes situation. 
 Gennem frivilligt arbejde i Rådgivningen lærer 
man, at der er mange mennesker, som har det rigtig 
skidt, sammenlignet med de problemer, man måske 
selv går rundt med. Personligt giver det frivillige arbejde 
mig en modvægt til min dagligdag. Hvis nogen mangler 
inspiration i deres liv og måske ikke lige ved, hvad de 
skal kaste sig over, så skulle de prøve at blive frivillige i 
Settlementet. Der findes mange former for frivillighed. 
Man kan både kaste sig ud i noget helt nyt, bygge videre 
på sin uddannelse eller interesseområde. Så prøv det!

Jeg er traditionelt bankuddannet. Til hverdag sidder jeg 
med erhvervskunder. De folk som kommer her i gæld-
srådgivningen er ikke det, som en bank vil kalde ”en god 
økonomisk kunde”. De er altså typisk ikke nogen, vi ek-
spederer i bankerne og ikke nogen, som banker generelt 
beskæftiger sig ret meget med.  

Typisk går et forløb i Rådgivningen ud på at få lavet 
ro omkring borgerens dagligdagsøkonomi. Vi kommer 
ajour med huslejen, så vedkommende ikke risikerer at 
ryge på gaden. Vi får sikret at el, vand, varme, licens og 
kreditorer er betalt. Derefter er formålet at få bragt den 
enkelte på fode og skabe overblik over økonomien. De 
fleste som kommer herind har truffet en aktiv beslutning 
om, at de ønsker rådgivning, men det er ikke alle, der 
er lige stolte af det. Jeg mener, at vi som mennesker er 
nødt til at acceptere, hvorfor vi har gjort som vi har gjort 

Settlementet udgør, med et fint udtryk, civilsamfundet. 
Det der ikke kan tackles i det offentlige system, og som 
falder udenfor det kapitalistiske system, bliver samlet op 
af civilsamfundet. Settlementet hjælper dem, som ikke 
kan klare sig selv. I Rådgivningen er vi i dialog med mere 
end 10-20 socialrådgivere, som sidder rundt omkring i 
kommunen og henviser borgere til Settlementet, fordi de 
ikke kan hjælpe dem gennem deres egne systemer og 
regler. Samfundet bør sætte penge af til de her steder. 
De kører så langt på literen, så ingen tror det. De gør så 
meget for ingen penge.

FRIVILLIG
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Betina
INTERVIEW
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INTERVIEW MED BETINA (PÅ BILLEDET TH.) 
BRUGER AF RÅDGIVNINGEN I SETTLEMENTET

FRA KRISECENTER TIL UDDANNELSE Betina fortæller hvordan hun med Rådgivningens hjælp kom tilbage på sporet efter en svær tid

EN NØDVENDIG
HÅNDSRÆKNING

gang det fandtes.Jeg startede egentlig bare som med-
hjælper i Solhatten. Det var en stor hjælp for mig og jeg 
var der på forløb under kontanthjælp. Dengang havde 
jeg lige været på krisecenter og var netop vendt tilbage 
til min lejlighed, selvom det faktisk ikke var sikkert for 
mig at være der. Så for at få noget indhold i mit liv, var 
jeg i Solhatten, så meget jeg nu kunne. Det var også en 
mulighed for mig for at komme ind på arbejdsmarkedet. 
En mulighed for at holde døren åben om ikke andet. 

Efter min tid i Solhatten startede jeg i et forløb med 
psykoterapi hos Settlementet. Det var en virkelig stor 
hjælp for mig. På det tidspunkt var jeg lige gået fra min 
mand og der var en del tumult. Min søn og jeg havnede 
på et krisecenter. Efter min mand døde fik jeg en lej-
lighed på Amager. Vi boede pludselig et nyt sted. Ingen 
venner, ingen arbejde, ingenting. En verden der bare 
var væltet. Fuldstændig. Så for at få noget indhold i mit 
liv, sådan så jeg ikke bare sad i min lejlighed, så var jeg i 
Solhatten, så meget jeg nu kunne. 

Jeg fik rigtig meget ros for mit arbejde af min leder Tina i 
Solhatten. Lageret var et stort virvar, så det fik jeg styr på 
og gjorde det mere overskueligt. Det gav mig en masse 
og jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk kan noget. Også 
selvom mit liv er noget møg.

Jeg var ikke kommet hertil uden Eva og Settlementet. 
Så havde jeg været tabt. Det ved jeg. Det er helt sikkert. 
Man går ikke forkert i byen, hvis man ringer til Settle-
mentet. Det kan godt være, at de ikke kan hjælpe med 
alt, men de kan hjælpe med langt det meste.

Betina er lige nu igang med grundforløbet på Social og 
sundhedsuddannelsen. Betina snakker stadig jævnligt 
med sin kontaktperson Eva.

Eva fra Rådgivningen (på billedet tv.) fortæller hvordan 
Betina dukkede op for godt 7 år siden i gældsrådgivnin-
gen. Forinden havde hun ringet og fortalt, at alt var kaos, 
at hun havde masser af gæld, og at hun havde brug for 
hjælp. 

Jeg har brugt Settlementet rigtig meget, da jeg har haft 
mange kriser. Jeg er kommet i Rådgivningen, i terapien 
og jeg har arbejdet i helsekostbutikken Solhatten, den-

Her fornyligt ringede jeg til min livline, Eva. Hun 
kender mig. Jeg ved ikke hvem, jeg skulle gå til, hvis jeg 
ikke havde Eva og Settlementet. Nogen gange snakker vi 
bare lige over telefonen, og andre gange så aftaler vi et 
møde. Den fleksibilitet har de ikke i socialforvaltningen. 
Der er tit, hvor jeg ikke har haft overskuddet og ener-
gien. Nogen gange ved jeg ikke engang, hvor jeg skal 
starte og slutte. Min sagsbehandler fra kommunen har 
ikke bragt tingene i orden i forhold til min jobplan. Jeg 
har endnu ikke fået nogen tilbagemelding fra ham. 

Hvis jeg ikke havde haft kontakt til Eva, så havde jeg 
ikke kunne finde ro til at få styr på tingene. Det er helt 
nødvendigt for mig. Ofte ved jeg godt, hvad løsningen 
er, men jeg har bare brug for lige at få den vendt med 
en, der er god til at lytte.

INTERVIEW

“Jeg var ikke kommet hertil uden Eva og 
Settlementet. Så havde jeg været tabt. 

Det ved jeg. Det er helt sikkert.”  
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2015
ØKONOMI & NØGLETAL

Kommunale tilskud (kr. 5.157.423)

Statstilskud (kr. 4.411.582)

Bidrag fra fonde, lagater og gaver (kr. 1.328.144)
 
Omsætning Sidegaden & beskæftigelsen (kr. 4.693.246)

Samlede indtægter (kr. 15.590.395)  

Rådgivningen (kr. 3.080.731)  
 
Gang i Gaden (kr. 1.341.775)

Beskæftigelsen ((kr. 3.212.331)

Klub- og udviklingsarbejde (kr. 2.955.926)

Finansiering, ejendom og feriekoloni (kr. 4.693.246)

Sidegaden (kr. 4.302.191)

Administration (kr. 629.175)

Samlede udgifter (kr. 16.021.457)

FORDELING AF INDTÆGTER

FORDELING AF UDGIFTER



25

TAK TIL FONDE OG LEGATER 2015
Adolf Andersens Legat
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Antoniusfonden
Augustinus Fonden
H.C.Bechgaard & Hustrus Legat
Otto & Gerda Bings Mindelegat
Esther Bruhns Fond
Carlsen-Langes Legatstiftelse
15. juni Fonden
Gerda & Hans Frederiksens Fond
Harlang & Toksvig Fondet
Hempel Fonden
Georg og Johanne Herders Fond
Asta og Jul.P.Justestens Fond
Henry & Rigmor Jørgensens Fond
Lauritzen Fonden
I.F.Lemvigh-Müllers Fond
Linexfonden /F:D:Nielsens Fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Lund/Bugge Fonden
Jens Olsens Fond
Paula & Bertrand Olsens Legat
Fabrikant Chas.Otzens Fond
STGs Gavefond
De Spannjarske Legater
Direktør Steinsmanns Fond
Varelotteriet
Husmans Fond
Jascha Fonden
Danielsens Fond
Hoffmanns Mindelegat
Nordvest Fonden

TAK TIL OFFENTLIGE INSTANSER
Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen & 
Socialforvaltningen, Københavns kommune
Områdefornyelsen Vestebro
Indenrigs og socialministeriet
Civilstyrelsen
Miljøministeriet

TAK FOR GAVER 2015
Flemming Agersnap
Gunvor Auken
Brugergaver
Irene Dickmeiss
Anne Grethe Finnerup
Karin Greve Klemensen
Mørdrup Kirke
Niels Thomsen

TAK TIL FIRMAER
Wunderman
Basisbank
MicroSoft
Soft Gallery 
BangBang Copenhagen 
Sofie Børsting 
Tante Gorilla
Lebenværk grafik 
Lurendrejer/Loa Bastrup &  
Veronica Rosforth-Arevalo 
Tex & Jack 
Rosforth & Rosforth 
Blaa kors 
Carl Møllers trælast 
Vesterkopi 
Vitus Rejser 
Fødevarebanken

TAK
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