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Børne- og socialminister Mai Mercado på besøg i Café Sonja, 2017.
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Margrethe Wivel, forstander i
Settlementet siden 2015.

Velkommen!

Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak
til alle jer, der har støttet Settlementets arbejde
økonomisk i det forgangne år, og ikke mindst til alle
jer der har lagt frivillige kræfter i vores rådgivningstilbud, beskæftigelse og opkvalificeringstilbud,
værested og klubber og i butikkerne i Saxogade –
uden jer var Settlementet ikke muligt. Jeg vil også
gerne takke de hårdtarbejdende medarbejdere, der
har løbet stærkt (også) i 2017.
I 2017 åbnede vi tre nye socialøkonomiske butikker
i Saxogade med støtte fra Tuborgfonden: Normas,
en interiørbutik med bæredygtigt design, Plantula,
en grøn ’urban gardening’ butik og Fredes Woodshop, et værksted, der skal lave bæredygtige
træprodukter.
I 2017 fik vi også vores hidtidige største fondsbevilling, doneret af Den A.P Møllerske Støttefond.
Bevillingen gør drømmen om at lave den helheds-

2017: 150
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var antallet
af frivillige

50

orienterede, håndholdte og ordentlige beskæftigelsesindsats for udsatte borgere på kontanthjælp til
en realitet. Det er vi så taknemmelige for!
Startskuddet for indsatsen, som vi kalder ’Projekt
Trædesten’, lød i januar 2018 – vi har ansat nye
medarbejdere og indledt samarbejdet med
Københavns Kommune og VIVE.
I begyndelse af 2018 sagde vi farvel til formand,
René la Cour Sell, der har været en del af
bestyrelsen i næsten fem år og fungeret som formand siden 2014. Vi takker for hans store indsats
med at gentænke og guide Settlementet gennem
årene. Samtidigt skal der lyde et varmt velkommen
til Settlementets nye formand, Nikolaj Nielsen.
Jeg er igen i år umådelig stolt af at være forstander
for Settlementet, der gør en reel forskel for udsatte
voksne, der er faldet igennem velfærdssamfundets
sikkerhedsnet. 2017 har været et spændende og
udviklende år i Settlementet, og det er jeg
overbevist om, at 2018 også bliver.
God læselyst!

var antallet
af ansatte

1000

Flere end

Du kigger her i Settlementets årsskrift 2017-2018.
Formålet med årsskriftet er at give dig et indblik i
vores arbejde i året, der er gået, og at sætte ansigt
på vores brugere, frivillige og ansatte.

Var antallet af borgere gennem
vores forskellige indsatser

FAKTA
Nikolaj Nielsen,
jurist og ph.d.
Teamleder i Institut for
Menneskerettigheder.
Har været frivillig
rådgiver i Settlementets
retshjælp.
Gift med Iben, far til to
og nyslået hundeejer.

Nikolaj Nielsen er
ny bestyrelsesformand
Hvorfor har du valgt at engagere
dig i Settlementets bestyrelse?
Lige siden min tid som frivillig i
Rådgivningen, hvor jeg oplevede
betydningen af Settlementets
rummelige og individuelle tilgang
til det den person, som søgte
hjælp og rådgivning, har jeg været fascineret af stedet. Jeg synes
udfordringen med at skabe en
professionel civilsamfundsorganisation, der kombinerer det frivillige
engagement og drivkraft med høj
faglighed og professionel integritet,
og noget som Settlementet virkelig
lykkes med.
Hvad er det, Settlementet kan?
Settlementet har en mere end 100
år lang historie, blandt andet med
klubber for de lokale og sidenhen
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mange forskellige indsatser, alt
sammen med det formål at skabe
fællesskaber på tværs af sociale og
kulturelle skel. Det er en erfaring og
styrke, der er særdeles relevant i et
nutidigt Vesterbro, som bliver mere
og mere opdelt.
Hvorfor er der brug for
Settlementet?
Der er brug for de lommer i
samfundet, der kan udfordre de
herskende logikker. Settlementet
kan vise en vej, hvor antagelser
som, ”det er ikke muligt at tjene
penge og opføre sig socialt ansvarligt samtidig,” bliver gjort til skamme. Det store beskæftigelsesprojekt, som Settlementet har søsat
med støtte fra den AP Møllerske
Støttefond kommer blandt til at

vise, hvad den økonomiske effekt
er ved at investere massivt i en
sammenhængende og skræddersyet indsats. Via vores socialøkonomiske butikker, vores engagerede
og kvalificerede beskæftigelsesindsats, skaber vi konkrete sociale
forandringer og forhåbentlig også
eksempler på, hvordan sociale
indsatser kan indrettes i fremtiden i
det hele taget.
Hvad kommer bestyrelsen til at
have fokus på i 2018?
Vi kommer til at have fokus på
at knytte de mange gode tilbud,
som Settlementet rummer, endnu
tættere sammen. Og vi skal lave
planen for, hvor Settlementet skal
rykke sig hen i løbet af de næste tre
år.

rådgivning

Dybbølsgade

Saxogade

beskæftigelse

væresteder
bevægelse

praktik

klubber

Settlementets arbejde
Vi arbejder for at hjælpe udsatte
voksne.
Brugerne af vores tilbud har ofte
mange tunge problemer samtidig,
som eksempelvis arbejdsløshed,
gæld, manglende netværk, rusmiddelbrug og psykiske lidelser.
Vi arbejder derfor tværfagligt,
helhedsorienteret og tager afsæt
i borgerens særlige situation og
forståelse af egne udfordringer.
Vores tilgang er skræddersyet til
den enkelte borger og af høj faglig
kvalitet.
Vi skaber brede og innovative
alliancer på tværs af sektorer og
samler det offentlige, det private
og civilsamfundet for at løse
problemet med at få borgere, der
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længe har været på kontanthjælp,
tilbage på arbejdsmarkedet.

”I Settlementet ved vi,
at komplekse
problemer kræver
flere forskellige indsatser samtidigt
– det kan man få
hos os.”
Margrethe Wivel, forstander
Vores hus i Dybbølsgade danner
ramme om uvildig rådgivning:
Gældsrådgivning, socialrådgivning
og retshjælp, opkvalificering og
beskæftigelsesindsats for udsatte
borgere samt frivilligt engage-

ment i klubber og netværk.
I Saxogade driver vi socialøkonomiske butikker med fokus på en
grøn, en social og en kommerciel
bundlinje. I butikkerne skaber vi
det rummelige arbejdsmarked
hvor mennesker på kanten af
samfundet kan indgå i et forpligtigende og meningsfuldt arbejdsfællesskab enten som frivillig,
som førtidspensionist, i virksomhedspraktik eller i fleksjob.
I Istedgade ligger vores aktive
værested, Gang i Gaden. Værestedet er et fast holdepunkt for
brugerne, der er varm frokost hver
dag og adgang til vejledning om
blandt andet arbejdsmarkedet og
sundhed.

Sjulle Schulstad
donerede i 2018
det flotte, farverige kunstværk
’Plads til alle’ til
Saxogade.

I Saxogade er
forskellighed det
normale, og derfor
passer man ind,
også når man er
anderledes.

Saxogade
blev nomineret til
AOKprisen
2018!

Saxogade deltog i Pride-optoget i 2017
- pure love! Saxogade var også pyntet til
priden, og Trykkertøsen afholdt t-shirt
workshop.

Indvielsen af Saxogade, den sociale handelsgade
i 2017. Tuborgfondet gjorde det muligt.

Saxogadefesten 2017 var en dejlig og stemningsfuld dag, trods lidt for meget regn.

6 • Settlementets årsskrift 2017-2018

I løbet af 2017 fik
Saxogade en
’skilteskov’ i hver ende
af handelsgaden.
Skiltene er lavet af
brugere fra Gang i
Gaden i værkstedet,
Fredes Woodshop.

Marius fra Gang i Gaden rister skumfiduser med
gæster til Saxogades julemarked i 2017.

Saxogade og events
I Saxogade har vi ni butikker med rummelige arbejdsfællesskaber for dem, der – af forskellige grunde –
ikke er en del af det ordinære arbejdsmarked.
Her er plads til udvikling og læring for den enkelte.
I 2017 var der omkring 60 borgere igennem forløb i
Saxogade.
Vi tror på, at butikkernes sociale side er en styrke og
er med til at give vore kunder en særlig oplevelse.
Som kunde kan man købe kvalitetsvarer med god
samvittighed, fordi man også støtter op om
socialt arbejde, idet overskuddet fra butikkerne går
til Settlementet.
I Saxogade arbejder vi hver dag på at skabe et ’community’. Vi vil gerne have, at Saxogade skal være en
gade, hvor mennesker mødes, og hvor der er plads
til forskellighed. Derfor afholder vi flere events i løbet
af året, blandt andet har vi arrangeret fastelavn,
Saxogadefest, Pride, julemarked og ’Kind Friday’,
som modsvar på ’Black Friday’.
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”2017 har været et begivenhedsfuldt år for Saxogade. Vi har med tilskud fra Tuborgfondet åbnet
tre nye socialøkonomiske virksomheder:
Plantula, Normas og Fredes Woodshop.
Vi har arbejdet med forretningsudvikling af alle
butikker, og vi har fået en ny co-creation partner,
Trykkertøsen, og gaden har fået sit eget
frivillige eventteam, der har afholdt 40 små og
store events i løbet af 2017.
Saxogade er, gennem stor indsats fra ansatte,
frivillige, brugere, borgere, kunder og
samarbejdspartnere, rigtig godt på vej til at
blive den sociale handelsgade, som vi længe har
ønsket os.”
Julie Takla Helsted, Chef for Saxogade

I Heidi og Bjarne er der
2 ansatte, og i 2017 har
butikken haft 12 frivillige
og 8 borgere i forløb.

Den mest solgte vare
i 2017 er badetøj fra
Popupshop.

Heidi & Bjarne
Heidi & Bjarne er en børnetøjsbutik, der slog dørene op
i 2014. Vi sælger både overskudsvarer og nye
kollektioner fra de bedste børnetøjsmærker. Varerne
sættes i kommission eller modtages som donation
– konceptet er det eneste af sin art i Danmark. I 2015
vandt Heidi & Bjarne Børn i Byen-prisen for bedste
børnetøjskoncept.
Samtidig med at være en populær børnetøjsbutik er
Heidi & Bjarne en rummelig arbejdsplads for borgere i
Settlementets beskæftigelsesforløb. I butikken etableres ligeværdige arbejdsfællesskaber på tværs af de
ansatte, de frivillige og borgere i forløb.
Vi har fokus på kvalitet, bæredygtighed og
rummelighed.

”2017 bød på en tiltrængt renovering af baglokaler
og lager, som har skabt mere ro og bedre arbejdsgange- og stationer.
Vi glæder os til i 2018 at optimere både socialt og
kommercielt og fortsat give Vesterbro det, de elsker, i Heidi & Bjarne - den gode service, det bedste
udbud og den gode historie.”
Anja Anna Nielsen, Leder af Heidi & Bjarne og
Normas

Camilla, i Projekt Trædesten-praktik i Heidi og Bjarne
Hvad synes du om at arbejde i Heidi & Bjarne?
En morgen, efter jeg startede i Heidi & Bjarne, spurgte min datter mig, ’hvorfor er du så glad i
dag?’ Jeg havde åbenbart gået og smilet og fløjtet. ’Jeg skal bare på arbejde’. Jeg har været syg
med stress, og det var for hårdt at gå på arbejde før, så det er altså dejligt. Og så betyder det
meget for mig, at det er lokalt. Følelsen når jeg går ned ad Saxogade er, at det er min gade. Sådan
er der mange, der har det. Det er vores gade. Vi er jo en lille familie.
Hvordan er det at være i praktik i Heidi & Bjarne?
Jeg er glad for menneskekontakt, men når jeg har en dårlig dag, kan jeg gå ud på lageret og tælle
op. Mette (bestyrer, red.) starter altid dagen med at høre, hvor jeg er i dag. Her bliver jeg behandlet som en, der ikke er syg, men samtidig får jeg opfyldt mine skånebehov.
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I Café Sonja er der 5
ansat i fleksjob, op til
15 virksomhedspraktikanter ad gangen og 10
frivillige.

Der er langet 11.148
kopper kaffe over
disken i 2017, og der er
indtil videre solgt 1226
kyskager i 2018.

Café Sonja
Café Sonja er med sine mere end 30 år på bagen
den ældste af butikkerne i Saxogade. Caféen har en
fast og loyal kundeskare, bestående af både unge,
ældre og børnefamilier. Dagens menu, som er
baseret på kvalitetsråvarer og kreeret af
professionelle kokke, kan købes til en rimelig pris.
Caféen skaber rummelige arbejdspladser for
Settlementet til mennesker, der ikke har været
på arbejdsmarkedet længe. Ansatte og frivillige i
caféen er væsentlige for, at Café Sonja er den solide
og varme ramme, som giver mulighed for at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
Café Sonja er mad med mening og god smag for en
god sag.

”2017 har været det første år, hvor vi har haft en
professionel kok ansat. Det har givet os bedre
mulighed for at fokusere på den kommercielle
bundlinje og øge produktionen, øge salget og
antallet af kunder. Det gør mig stolt at se, hvordan
vores ansatte i fleksjob, virksomhedspraktikanter
og frivillige håndterer, at der er blevet mere travlt i
caféen. Det større kundeflow kan være hårdt, men
også sjovt, og det gør det endnu mere meningsfuldt at gå på arbejde. Det er altså rigtig sejt, når
man tænker på den mangfoldighed, der ligger i
personalegruppen.”
Anne Østergård, Leder af Café Sonja

Jørn Corydon-Lund, har været ansat i flexjob i 2 år
Hvordan er det at have et flexjob i Café Sonja?
Café Sonja er en rigtig god arbejdsplads, fordi der er stor rummelighed og en unik
forståelse for forskelligheder. Her er en mangfoldighed af mennesker, hvor alle bidrager
med det, vi hver især kan, og vi er alle sammen ligeværdige.
Hvad er en god dag i Café Sonja?
Når jeg med stolthed og glæde får mulighed for at fortælle nysgerrige førstegangskunder om Settlementet og Café Sonja. Historien om akademiske kristne, der slog sig ned
på Vesterbro for at gøre området til et bedre sted, og om Sonja, der giver mig mulighed
for et meningsfuldt arbejde på mine egne betingelser.
9 • Settlementets årsskrift 2017-2018

Erik har været frivillig i
Café Sonja i 2 år

Frivilligt arbejde
med mening og
varme
”Jeg glæder mig til at komme herind om mandagen og om onsdagen, hvor jeg er her fast,” siger Erik
Tafdrup med et smil. Han har været
to år i Café Sonja, og når han fortæller, er det tydeligt, at han har et
meget personligt forhold til ’Sonja’,
som han kalder Settlementets café
i Saxogade:
”Sonja er et sted, hvor jeg trives,
et sted hvor der er en dejlig ånd, og
hvor der er varmt at være. Og hvor
man gør et stykke arbejde, som
andre har glæde af – hvad enten
det er kunder eller de andre, man
arbejder sammen med. Der er rart
at være, og der er en god dialog.
Jeg er glad for at komme der, og
jeg er glad for dels at være en del
af noget socialt, dels at være med
til at være med til at give folk en
god oplevelse. Både kunder og de
forskellige kollegaer med frivillige,
brugere og medarbejdere,” siger
Erik.
Det sociale arbejde som drivkraft
Café Sonja er et af Settlementets
tilbud til personer, der på vejen
mod et job eller anden mening i
hverdagen har brug for både struktur, rummelighed og varme, som
Erik formulerer det.
Her er der plads til at se det enkelte
menneske med den enkeltes styrker, svagheder og muligheder. Og
det at hjælpe andre var afgørende,
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da Erik efter sin pension overvejede
at starte med noget frivilligt
arbejde. Erik er oprindeligt uddannet børnehavepædagog og har
handelsskoleeksamen, men han
har mest arbejdet inden for det
socialpædgogiske område indtil sin
pension. Så da han så et tvprogram om Settlementet, hvor
man så Café Sonja, fængede det
straks:
”Jeg kunne se mig selv være en
del af noget socialøkonomisk. Det
med at hjælpe andre, er jo helt
klart Settlementets formål. Jeg går
meget ind for konceptet og den
pædagogiske holdning, der ligger
bag,” siger Erik og fortsætter:

”Der mangler noget,
hvis jeg har været
nødt til at melde fra på
grund af en anden
aftale. Mandag og
onsdag er bare
Sonja-dage for mig.”
Erik, frivillig i Café Sonja
”Netop det at hjælpe – f.eks. folk,
der har brug for mere, end hvad
det offentlige kan give. Det tiltaler
mig rigtig meget. Der skal også
være noget indhold og menneskelighed. Det kunne jeg godt se mig
selv i, også fordi det at være der for

andre har været en stor del af mit
arbejdsliv.”
Sammenhold smitter
Som frivillig betyder sammenholdet
på Café Sonja meget for Erik:
”Vi har det godt sammen. Der er
en god stemning. Og så tager man
hensyn, hvis nogen har det bedst
på en bestemt måde. Vi går også
og griner og kan både pjatte og
være alvorlige sammen. Sammenholdet i caféen betyder, at når én
stopper kan man godt være savnet,” siger Erik eftertænksomt.
”Jeg tror også, det er med til at
smitte af på kunderne, at de kan
mærke, der er en god stemning
blandt dem, der arbejder i caféen.
Mange af kunderne lærer man jo
også at kende. De kommer jo fordi,
de synes, der er en rar og afslappet atmosfære, hvor folk har det
godt sammen. Samtidigt med der

”Vi har det godt sammen. Der er en god stemning.
Og så tager man hensyn, hvis nogen har det
bedst på en bestemt måde.”
Erik, frivillig i Café Sonja

Erik og Vita bag disken i Café Sonja. De er begge
frivillige hver mandag og onsdag.

er respekt for, at man udfører et
stykke professionelt arbejde. Jeg
tror de t gør, at kunderne har lyst til
at komme der,” siger Erik.
”Vi har nogle kunder, der kommer
med børn, som begynder at kende
én, og pludselig kan man høre en
barnestemme med ’Hej Erik. Du er
på arbejde i dag.’ Det er da dejligt!”
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udbryder han.
På spørgsmålet om hvor længe Erik
har tænkt sig at forsætte, siger han:
”Jeg var jo 65, da jeg startede i
Sonja, og det er selvfølgelig en høj
alder, men det er ikke noget, jeg
har tænkt over. Jeg har bare kastet
mig ud i det, og det har så gået i
foreløbigt to år nu. Og jeg vil da

fortsætte, så længe jeg synes, det
er sjovt,” griner Erik og forsætter:
”Der mangler noget, hvis jeg har
været nødt til at melde fra på grund
af en anden aftale. Mandag og
onsdag er bare Sonja-dage for
mig.”

Aloe Vera og gummifigen var de mest solgte
planter i Plantula i 2017.

I 2018 blev Plantula 1 år.
Det blev blandt andet
fejret med en mosaikflise. Kunsteren er Pia
Skak Mortensen.

Plantula
Plantula er Vesterbros økologiske ’urban gardening’
shop, der vil inspirere til at dyrke jorden i byen, i
vindueskarmen, på altanen eller i gården. Vi forhandler lokalt producerede altankasser, øko-jord,
øko-frø, øko-planter, mini-drivhuse, haveredskaber
og bøger, der vejleder i grønne teknikker. Kunder er
altid velkomne i baglokalet, hvor vi kan ompotte og
bytte stiklinger med hinanden.
Vi organiserer desuden workshops og tilbyder hjælp
til havearbejde og etablering og vedligeholdelse af
grønne områder i byerne.
Plantula er også en rummelig arbejdsplads og en
del af Settlementets arbejde for og med socialt
sårbare mennesker, der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet.

”I 2018 ser jeg frem til at lancere årstidsbestemte
grønne workshops og sprede budskabet om et
grønnere og mere bæredygtigt København. I løbet
af 2018 vil vi – i endnu højere grad end nu –
fokusere på at inspirere københavnerne til at dyrke
naturen i byen.
Plantula skal blive et videnscenter, hvor man kan
komme ind fra gaden og få inspiration, sparring
og et netværk til ’urban gardening’. Jeg glæder mig
til at sprede den grønne viden sammen med de
frivillige og ikke mindst de borgere, vi har i beskæftigelsesforløb.”
Anders Boe Krag, Leder af Plantula og
Projektkoordinator i Grønne Kræfter

Louise Elmholt, Natur- og kulturformidler, frivllig
Hvorfor er du frivillig i Plantula?
Jeg brænder meget for frivillighed, og jeg kan godt lide, at jeg i Plantula kan blande min
faglighed med at være med til at gøre en forskel socialt. Og så er Vesterbro mit kvarter,
det er dejligt at gøre noget godt, der hvor man bor.
Hvad er din bedste oplevelse i Plantula i 2017?
Det var en eftermiddag, hvor forstanderen for Settlementet kom ind med en lokalpolitiker, og jeg skulle fortælle om butikken. Det var sjovt at prøve at være Plantulas
ansigt udadtil, og bestyreren synes, jeg klarede det flot.
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I Normas er der tilknyttet 14 frivillige, og der
er 5 borgere i beskæftigelsesforløb.

Den bedste sællert alle
dage er kaffe og kage.
Derudover er Nepal
armbåndene i høj kurs.
Armbåndene er
produceret i hjemmet
af nepalesiske kvinder.

Normas
Normas er en livsstilsbutik, der ligger i første række
til Litauens Plads - et nyrenoveret smørhul.
Vi inviterer indenfor til en kop kaffe og et stykke
kage, mens man køber tøj, interiør- og boligartikler,
som sælges i Normas.
Vi har fokus på håndværk, kvalitet, design og bæredygtighed.

”Vi er vokset fra et obskurt hjørne til en destination for gave- og kaffehungrende kunder, både helt
lokale stamkunder, men også gæster fra udlandet
eller blot fjerne egne af Danmark, som følger os på
Instagram og har forelsket sig i butikkens koncept.
Vi roses hver dag for butikkens særlige stemning
og det særlige miks af kunsthåndværk, mode, interiør, kaffe og kagehygge og evnen til at formidle en
historie.

Normas er en butik, der drives af frivillige og en
bestyrer – derudover har vi borgere i beskæftigelsesforløb, der har brug for en for en rummelig arbejdsplads. Overskuddet går til Settlementets arbejde.

Vi glæder os til i 2018 at udvide både varesortiment og til at optimere det rummelige arbejdsfællesskab.”

I Normas er der fokus på forbrug med omtanke og
design for en god sag.

Anja Anna Nielsen, Leder af Heidi & Bjarne og
Normas

Rikke Kornby Thomsen, kunde i Normas
Hvorfor handler du i Normas?
Først og fremmest fordi det er nogle super fede produkter, der har en historie. Det er
ikke bare stangtøj. Produkterne er skabt af nogle, der har noget på hjerte og brænder
for håndværk.
Hvad sociale bundlinje betyder for dig?
Saxogade er et bevis på, at man kan skabe et ’community’ i en storby - gaden er en lille
mangfoldig landsby, hvor vi hjælper hinanden. Det er fantastisk, at der i gadens butikker både er plads til at være hjemløs i praktik og at være bevidst forbruger som mig.
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Der går 48 træpropper til én
af signatur-plantekasserne.
Plantekassen er foret med stof,
som er dækket af bivoks,
så vandet ikke løber ud.

Fredes Woodshop
Fredes Woodshop åbnede i Saxogade i 2017 og er
et bemandet kreativt arbejdsrum med fokus på
træarbejde.
Med støtte fra TrygFonden designer og bygger vi, i
Hr. Sommerfugl-projektet, bæredygtige produkter
til vores nabobutikker – primært Plantula.
Vi er meget glade for at producere til butikkerne i
Saxogade, fordi det både betyder, at vi imødekommer en reel efterspørgsel fra deres kunder, og at
vi personligt kan levere produkterne og vise dem
frem, når de er klar til salg. Her i foråret har vi især
fokuseret på forskellige løsninger til at have planter
i lejligheden og på altanen.
Fredes Woodshop er et værksted, der er skabt til

beskæftigelsesforløb for brugere af Settlementets
værested, Gang i Gaden, og andre borgere der er
tilknyttet Settlementets beskæftigelsesindsats.
”I løbet af 2017 blev vi færdige med at indrette
værkstedet, og det er altså blevet rigtig godt – lige
sådan som vi gerne ville have det.
Jeg glæder mig over, at vi nu for alvor får produceret nogle ting, som gadens kunder kan få gavn af.
Jeg er især stolt over vores signatur-plantekasse
med træpropper, den håber jeg kommer til at
sælge godt.”
Anne Mehlsen, Leder af Fredes Woodshop

Fanny Landra, arkitekt fra Frankrig, frivillig
Why are you a volunteer in Fredes Woodshop?
I saw the wood in the window as I was walking in the street. My education is about
wood, so I was curious and asked about the place and found out I could volunteer. It
was my first activity in Denmark. Later, I learned about the good things going on in
Saxogade which makes it even more meaningful to be here.
What is your favorite moment in Fredes Woodshop so far?
It was when I saw the first finished plant box! The result of the volunteers, employees
and interns working on the same thing with such a good result. A proof of we can create things which looks very nice and is good craftmanship.
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”Gang i Gaden er som
et akvarium. Vi er nogle
meget forskellige fisk,
med forskellige farver.
Jeg har lært meget af at
komme her, om
mig selv og om
andre mennesker.”
Nelson

Gang i Gaden har ca. 35 faste
brugere, der kommer dagligt
mellem kl. 9 og 14.

Gang i Gaden
Gang i Gaden er Settlementets aktive værested,
der ligger i Istedgade. I Gang i Gaden bliver man
mødt som et helt menneske. Det er et sted, hvor
man kan føles sig velkommen på tværs af social,
økonomisk og kulturel baggrund. Flere af brugerne
fra Gang i Gaden er i Settlementets beskæftigelsesforløb i Saxogade.
Alle der kan, giver en hånd med i de mange daglige
arbejdsopgaver. Hos Gang i Gaden er social udsathed nemlig ikke ensbetydende med, at man ikke
har noget at byde på. Der dystes ugentligt i fodbold, tennis og basket og derudover arrangeres der
ture både i og uden for byen.
Hos Gang i Gaden er vi et fællesskab, hvor ingen
falder udenfor.

Lonnies svuptikugler

”Vi er jo et helt nyt team af ansatte, der startede i
slutningen af 2017, så jeg er rigtig glad for, at vi er
kommet godt fra start og har formået at videreføre Gang i Gaden som et sted med faste, trygge
rammer for en flok borgere, som ikke har den
tryghed andre steder.
Jeg har været overrasket over, så meget omsorg
brugerne har overfor hinanden. Her passer alle på
hinanden.”
Aja Bierring Kristoffersen, Leder af Gang i Gaden

Patrick Pagh, er kommet i Gang i Gaden hver dag i to år
Hvad betyder det for dig at komme i Gang i Gaden?
Jeg kommer væk hjemmefra og så hen til det sociale hernede. Gang i Gaden er den
familie, jeg aldrig har haft. Vi er meget forskellige, men alle kan sammen på den ene
eller den anden måde.
Hvad var din bedste oplevelse med Gang i Gaden i 2018?
Da vi var på klatretur ude ved Amager klatrehal. Det var sådan en succesoplevelse for
alle parter. Nogle af dem, der var med, er højdeskræk, men vi bakkede hinanden op og
heppede på hinanden, så alle kom til tops!
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Orla kommer i Gang i Gaden, Settlementets
værested i Istedgade, og er i praktik i Fredes
Woodshop i Saxogade, som en del af Settlementets beskæftigelsesindsats, Projekt
Trædesten.

Orla i Gang i Gaden sammen med Aja, der
er den daglige leder: ”Man bliver altid mødt
med et smil og med et spørgsmål, om man
er okay.”

En plads i verden
Orla Jensen er ikke Hr. hvem
som helst i Saxogade. Der er sådan lidt rockstjerne over ham. En
smilende rockstjerne. Han er en
del af gadebilledet her, og mange i gaden hilser hjemmevant på
ham.
Inden interviewet begynder pifter han og råber hej til én på den
anden side af Saxogade. Hun
vender sig om og vinker.
”Det er gadepræsten”, siger
Orla og fortæller en lille anekdote om julehjælp.
Kørt af sporet
Orla er vokset op på Fyn hos sine
bedsteforældre og er uddannet
som bager, men har dog primært
arbejdet med børn og unge.
Da Orla mistede sin far midt i
90’erne, slog livet en kolbøtte:
”Der gik et eller andet galt oven
i hovedet på mig. Der kørte jeg
sgu af sporet og havde en rigtig
svær periode, hvor jeg havde
store problemer med at få min
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hverdag til at hænge sammen.
Jeg har haft meget svært ved
at finde lysten til at komme i
arbejde eller aktivering,” fortæller
Orla, mens han er tydeligt berørt.
Varme, kærlighed og god karma
I tre timer, fire dage om ugen
er Orla er i værestedet Gang i
Gaden.
”Da jeg landede i Gang i
Gaden og skulle starte i aktivering, havde jeg det stadig svært.
Men jeg vil sige, at måden man
kører tingene her med varme
og kærlighed gjorde nok, at jeg
hurtigere kom ud af den her
onde cirkel med dårlige tanker.
Jeg føler, at Gang i Gaden og resten af Settlementet godt kan se
igennem min fortid. Det er ikke
min fortid, der fortæller hvem
jeg er,” siger Orla og fortæller om
Gang i Gaden, eller ’GiG’, som
han kalder det:
”GiG er en afdeling under Settlementet, som har til opgave at få

folk som f.eks. mig i aktivering.
For mit vedkommende var det
ikke mindst et spørgsmål om at
få lidt struktur på hverdagen. At
møde til tiden og være stabil. Jeg
hjælper lidt i genbrugsbutikken,
og ind i mellem er der også nogle
ting og sager, der skal repareres,
eller billeder der skal sættes op.

”De er med til at give
mig følelsen af, at man
godt kan bruges i den
her travle verden, vi
lever i”
Orla, om at være i praktik i
Fredes Woodshop
Nogle gange kan vi også bare
sidde i GiG og snakke og fjolle
lidt. Andre gange skal jeg lige
tæve en af ’de voksne’ i bordfodbold. Det kalder vi de ansatte,”
forklarer han med et lille grin og
fortsætter:
”En af dem kunne jeg ellers
godt have været far til.”

”Projekt Trædesten giver mig en forhåbning
om, at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og føle, at jeg kan fungere som en helt
almindelig mand.”
Orla, om at være i praktik i Fredes Woodshop
Orla i Saxogade, foran
Fredes Woodshop.

”Jeg synes, det er rigtig rart at
komme i Gang i Gaden. Man bliver
altid mødt med et smil og med et
spørgsmål, om man er okay. Der
er altid tid til, at man går ind på
kontoret og tager en snak med
lukket dør,” siger Orla. Aja, der er
daglig leder af Gang i Gaden, kommer forbi i det samme og giver
Orla et kram.
”Det er det, jeg siger. Varme og
kærlighed,” udbryder Orla.
”Og god karma”, griner Aja.
”Systemet vil gerne have, vi skal
proppes ned i kasser. Der er meget
få af os, der kommer sådan nogle steder her, der passer i sådan
nogle kasser. Settlementet, GiG og
Fredes er rigtig gode til at konstruere kasser, der passer til hver
enkelt.”
En genfunden tro på sig selv
To dage om ugen er Orla i praktik
i Fredes Woodshop, som en del af
Projekt Trædesten. Her konstruerer han selv kasser. Sådan helt
konkret:
”Jeg har været med til at starte
værkstedet i Fredes op. I starten
lavede jeg meget møbler og skilte
af paller. Nu er vi i gang med et
blomsterkasse-projekt, og det er
ikke bare en gammel palle, jeg
skiller fra hinanden. Det er virkeligt
snedkerarbejde,” siger Orla med
en vis stolthed i stemmen.
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”Når jeg er
færdig her, har jeg
nogle ekstra egenskaber i rygsækken med videre.
Jeg elsker faktisk
at tilegne mig nye
egenskaber.”
”Jeg tager nogle
gange herfra med
lidt ros i bagagen, som virkelig
betyder noget. Og
man føler, at ens
arbejde er værdsat. Det giver mod
på at sige ja til at
gå i gang med nye
opgaver. Når man
har haft en succesoplevelse, så
prøver man at stile
mod det igen.”
Hvad har Gang i
Gaden og Fredes
Woodshop betydet for dig?
”Jeg vil endnu en
gang understrege
kærlighed, varme,
og…,” siger Orla tydeligt berørt,
og fortsætter efter en pause: ”Og
så et realistisk syn på, hvad jeg
kan formå at gabe over. De er med
til at give mig følelsen af, at man
godt kan bruges i den her travle
verden, vi lever i,” siger Orla og

forsætter:
”Projekt Trædesten giver mig en
forhåbning om, jeg kan komme
tilbage på arbejdsmarkedet og
føle, jeg kan fungere som en helt
almindelig mand.”

Antonio er visiteret til Settlementets beskæftigelsesindsats og mødes blandt andet
med Karin hver uge og har
mentor-samtaler, som han er
meget glad for.

25,2

millioner donerede Den
A.P Møllerske Støttefond til
Projekt Trædesten, der skal
løbe i perioden 2017-2022

100

borgere skal igennem
Projekt Trædesten i løbet
af 2018

Beskæftigelsen
Settlementet tilbyder beskæftigelsesrettede forløb
for ledige borgere, som også har andre problemer
end at stå uden for arbejdsmarkedet. Problemerne
er ofte komplekse og kan f.eks. handle om fysisk
eller psykisk sygdom, stress, indlæringsvanskeligheder, manglende uddannelse, rusmiddelbrug og
hjemløshed.
I Settlementet lægger vi vægt på, at et
beskæftigelsesrettet forløb skal fremme troen på,
at man igen kan blive en del af et arbejdsfællesskab.
For at skræddersy meningsfulde forløb tager vi altid
udgangspunkt i den enkelte borgers behov og
problemstillinger. Et beskæftigelsesrettet forløb
kan blandt andet bestå af individuelle samtaler,

rådgivning, arbejde i Settlementets socialøkonomiske
virksomheder og virksomhedspraktik med mentor.

”Jeg er glad for og stolt over, at vi, efter
måneders hårdt arbejde, i 2017 fik tilsagn om en
stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond.
Med denne donation i ryggen kan vi i de
kommende år arbejde med og måle på den
beskæftigelsesindsats, vi tror på i Settlementet.”
Rikke Baker, Beskæftigelseschef

Maha Aziz, ansat som to-sproget mentor og underviser
Hvad var din bedste oplevelse i 2017 som ansat i Settlementet?
Det er en oplevelse, som viser, at det godt kan betale sig at være tålmodig og have
fokus på, at alle mennesker har ressourcer. Som to-sproget mentor blev jeg tilknyttet
en kvinde, som var langt nede i kulkælderen og kun kunne overskue hjemmebesøg. I
starten sad vi i hendes lejlighed med nedrullede gardiner, og hun kiggede ikke på mig.
Efter 5-6 besøg rullede hun gardinerne op, og efter 3-4 måneder havde vi vores
samtaler i Frederiksberg Have.
Det endte med, at jeg fik hende i en kontorpraktik, og hun kom til jobsamtale. Hun
har fået hjælp før, men jeg var den første, der kunne gå i dybden med problemerne på
arabisk. Det forløb gør mig meget stolt og glad for mit arbejde!
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”Det giver tryghed at
komme i gældsrådgivningen. Det kan
redde en hel uge rent
mentalt at komme ind til
jer. Rådgiveren tager mig
i hånden og siger:
Kom, nu går vi det her
igennem. ”
Annelie
4 ansatte, 1 student og 25 frivillige rådgivere får årligt omkring
850 henvendelser fra borgere.

Rådgivningen
Rådgivningen er Settlementets tilbud til udsatte
borgere, som er over 18 år. Rådgivningen tilbyder
gratis hjælp til dem, der står i en vanskelig situation,
økonomisk eller socialt, og som ikke kan få hjælp
andre steder.
Folk, der opsøger Rådgivningen, har ofte komplekse
problemstillinger og behov for tværfaglig hjælp. Vi
tilbyder både socialrådgivning, gældsrådgivning og
retshjælp og arbejder sammen på tværs for at skabe
et helhedsorienteret forløb for den enkelte borger.
Vi har et stolt fagligt fællesskab, der bygger på mesterlære-oplæring, supervision og løbende sparring
mellem ansatte og frivillige.

Vi møder alle, der søger hjælp i Rådgivningen, med
rummelighed, respekt og professionalisme.
”Jeg er meget stolt over, at vi i januar 2018 er
blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark, det
er et kvalitetsstempel af det arbejde, vi udfører i
Rådgivningen. Det betyder først og fremmest, at
borgerne er garanteret, at den hjælp, de får hos
os, er professionel. Det er også et signal til vores
samarbejdspartnere om, at de trygt kan henvise
borgere hertil.”
Eva Tetzlaff, Leder af Rådgivningen

Caroline Hviid, har været ansat som rådgiver i 5 måneder
Hvad betyder det for dig at arbejde i Rådgivningen?
At arbejde i Rådgivningen giver mig mulighed for at støtte og rådgive socialt udsatte
mennesker. Det er meget meningsfuldt for mig at hjælpe borgere med at finde vej i det
sociale system, der har en høj grad af kompleksitet, og som kan være svært at overskue
for vores målgruppe. I går sagde en borger efter en samtale: ”Tak for din tid, bare det at
tale med dig, det giver mig ro, nu føler jeg, at jeg kan lidt igen,” det varmer!
Er der noget, der har overrasket dig, efter du er begyndt at arbejde her?
Jeg er overrasket over, hvor landskendt Settlementet er! Selvfølgelig har vi mange henvendelser fra københavnere, men det er borgere fra hele Danmark, som kontakter os.
Jeg har talt med borgere fra både Falster, Glostrup, Kalundborg og Bornholm.
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Når de ikke er frivillige i Settlementets gældsrådgivning, er Johannes jurist i et
forsikringsselskab, og Rie er boligrådgiver i en bank og har tidligere været inkassorådgiver.

Sådan spiser man en elefant
Det er en grå onsdag aften i marts
2018. Foråret er indtil videre ikke
dukket op. Men det er Rie Henriksen og Johannes Larsen til gengæld. Hver onsdag kl. 17 sidder de
klar i Settlementet i Dybbølsgade
for at rådgive borgere med gæld,
og det har de gjort i henholdsvis
fire et halvt og ni år. Rie og Johannes sidder i sofaen i et samtalerum
med tulipaner på tapetet:
”Jeg elsker det her rum, farverne
og puderne der matcher,” siger
Johannes.
”Det er Johannes’ lokale” indskyder Rie med et smil.
”Folk, der kommer her, er jo ikke
vant til at tale med jurister og
bankfolk. Eller hvis de gør, er det
en anderledes ubehagelig situa20 • Settlementets årsskrift 2017-2018

tion. Så jeg tror, de bliver lettede
over netop at komme herind, og se
hvordan tapetet er. Man kan med
det samme se, at det ikke er som
at skulle til møde i banken”, siger
Johannes.
”Vi tager heller ikke os selv så højtideligt, og det kan borgerne også
godt mærke. Og så har vi respekt
over for de mennesker, der kommer her, og ser dem i øjnene, og
det møder de nok heller ikke altid.
Desværre,” siger Rie.
Skaber klarhed
Mange af de borgere, der bruger
gældsrådgivningen, har også andre
problemer end at have svært ved
at få pengene til at slå til. De er
vant til at være kastebolde i
systemet:

”Det her er jo det eneste sted, de
kan få hjælp. Du kan jo ikke gå i din
bank og få hjælp til at lave et budget. Du kan ikke gå på kommunen,
og så siger de: ’Ved du hvad, nu
tager vi lige en time ud af kalenderen’. Hvis bare de kunne gå ét sted
hen, og så var der nogen, der koordinerede, men det er der jo ikke.
Her tager vi den til os og siger,
prøv og hør, en elefant skal spises
i små bidder. Så selvom de har 30
kreditorer, så tager vi det i små
bidder, så de også kan nå at være
med. Det er der jo ikke nogen, der
tilbyder ellers,” siger Rie.
”Da vi startede gældsrådgivningen op for ni år siden, var vi lidt
i tvivl, om vi hjalp borgerne nok.
Men det, vi gradvist har fundet ud

”Han fik lige slæbt sig her ind med sine
sidste kræfter, og han var på nippet til
at bryde sammen hele tiden, men da
han gik, sagde han: ’I må altså have et
kram.’”
Johannes, frivillig gældsrådgiver

af, er, at når vi lytter til dem og
hjælper med at skabe klarhed, så
kan det gøre en kolossal forskel for
borgeren. De får fortalt om noget,
der har gået og naget dem i 100
år. Nogle gange kan du se på dem
fysisk, at de er lidt lettere, når de
går herfra. Og faktuelt har de jo
fuldstændig den samme gæld,
men der er blevet taget hul på
det,” siger Johannes.
”Det er jo virkelig tabubelagt at
have dårlig økonomi. Det er ikke
noget, du deler med dine venner
eller familie. Så bare det at turde
at tage røret, ringe hertil, møde op
og tale til to mennesker, de ikke
kender – de er altså seje dem, der
kommer her,” siger Rie.

”Det her er jo det eneste
sted, de kan få hjælp.
Her tager vi den til os
og siger, prøv og hør, en
elefant skal spises i
små bidder.”
Rie, frivillig gældsrådgiver
”Og så får vi altså også udrettet
noget for nogle af dem. Vi har fået
landet nogle gældssaneringssager,
hvor vi har forhandlet aftaler på
plads med kreditorer. Vi havde en
borger, hvor vi fandt nogle pensionspenge, som hun ikke vidste,
hun havde, og så fik vi forhandlet
en aftale på plads. Hun havde en
gæld på 150.000 kr., men kunne
nøjes med at betale 30.000 kr.,
og så var den gæld ude af verden.
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Hun havde ikke lukket et øje i to år,
på grund af en oldgammel gæld,
som hendes mand havde stiftet,”
siger Johannes.
”Nogle gange har vi også borgere
inde, hvor vi må sige, du kan ikke
betale. Det kan ikke nytte noget,
at du betaler 50 kroner til alle. Du
kommer aldrig ud af det alligevel,”
siger Rie. Johannes supplerer,
”Nogle gange har vi mulighed for
at søge gældssanering sammen
med dem, og der er flere, der ikke
anede, at den mulighed fandtes.”
Varmer at hjælpe
Hvad er det, der får jer til at komme tilbage onsdag efter onsdag, år
efter år?
”Det giver rigtig meget at være
her. Som sagt er ikke altid fordi, at
vi reelt kan gøre den store forskel
for dem, der kommer her. Men
det, at vi møder mennesker med
respekt, trykker dem i hånden og
hører på det, de siger, det rykker
rigtig meget for dem. Det er derfor, vi bliver ved,” siger Rie.
”Ja. Det betyder også meget med
de sager, hvor folk kommer igen
og igen, hvor du virkelig kan mærke, at der bliver opbygget sådan et
tillidsforhold. Og det er jo næsten
det varmeste, at de er så glade for
vores hjælp. Hvad med ham der,
der gav os et kram?”, siger Johannes.
”Gud ja,” siger Rie.

”En ung mand, hvor det var kørt
helt af sporet, han havde fået
depression og havde opgivet sine
studier og sit arbejde. Det hele
havde sejlet, og han fik lige slæbt
sig her ind med sine sidste kræfter
og så talte vi med ham, og han var
på nippet til at bryde sammen hele
tiden, men da han gik, sagde han:
’I må altså have et kram’,” siger
Johannes.
”Og der bliver man bare så rørt.
Det er det bedste ved at være her,
at du kan se, at skuldrene falder
ned, når de har siddet her i syv
minutter. Du kan mærke, at du
hjælper. At du gør en forskel,” siger
Rie.
”Plus, at du lærer altså også
noget. Jeg lærer nogle ting, som
jeg kan fortælle mine børn om,
eksempelvis om hvordan livet kan
se ud, som de ikke oplever, når de
bor i Holte,” siger Johannes. Og
tilføjer:
”Og så har vi det hyggeligt sammen.”
”Ja, og onsdagsholdet er jo klart
det bedste,” siger Rie og griner.

Klubben ’Madam Blå’ på
udflugt til Bakken. Madam Blå
mødes hver torsdag og tager
på tur, spiser sammen og
hører foredrag.

246

var antallet af medlemmer
tilknyttet klubberne i 2017

9

er antallet af klubber i Klubog Seniorafdelingen

Klub- og Seniorafdelingen
Klub- og Seniorafdelingen i Settlementet arbejder
for at skabe stærke og sociale netværk i lokalområdet. Fælles for vores mange klubber er, at
omsorgsfulde fællesskaber opstår i et miljø med
tyngde, respekt og plads til mangfoldighed.
Hos Klub- og Seniorafdelingen arbejdes der dagligt
for bl.a. at komme ensomhed og mistrivsel til livs.
I klubberne, som eksempelvis Fakhras Klub,
Månen og Stjernen, Basses piger, Lyngborgklubben
og Madam Blå, bekymrer man sig om hinanden og
holder ofte fødselsdag sammen. Andre gange går
man til begravelser sammen. I nogle klubber bliver
der spillet kort, andre laver håndarbejde, og andre
igen arrangerer foredrag og tager på ture sammen.

”I løbet af 2017 har det vist sig, at flere af medlemmerne har forskellige talenter, som de har delt
med os, f.eks. ekspertviden om Ludvig Holberg og
akvarel malerier. Det er fantastisk at opdage. Når
medlemmer holder foredrag for os andre, når de
gør en frivillig indsats, og allervigtigst når vi lytter
og taler engageret med hinanden, så har vi det
varmt, sjovt og lærerigt. Et af medlemmerne fortalte mig, at han har kommet her på Settlementet
i 30 år. Det må betyde, at vi er noget særligt”.
Maria Hviid Nielsen,
Leder af Klub- og Seniorafdelingen

Kirsten Christensen, medlem af Madam Blå og frivillig i
Settlementets reception
Hvad betyder det for dig at komme i Madam Blå?
Det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg er kommet i Settlementets klubber siden jeg var
fem år. Mine forældre var med til at starte Settlementet i 1923. Min mor sagde altid ’Der er ikke nogen af mine otte unger, det er gået galt med på grund af Settlementet.’
Hvad var det bedste foredrag i 2017?
Ham der kom og fortalte om at køre Rusland rundt på motorcykel, det var spændende.
Maria Steensen var også rigtig god, vi sang hendes sange sammen med hende.
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Settlementets værested i Istedgade, Gang i Gaden, har en årlig
koloni på Lyngborgen. Billedet
her er fra turen i 2017. For flere
er turen årets højdepunkt.

Lyngborgen ligger ud til fredet
lyng og strand.

Lyngborgen
Lyngborgen er Settlementets feriekoloni, der ligger
helt unikt ud til fredet lyng og strand ved Sejerøbugten i Nordvestsjælland.
Lyngborgen udlejes på kommerciel basis for at sikre
en bæredygtig økonomi, med mulighed for traditionelle koloniophold, mindre konferencer, træningslejr for sportsklubber, familieferie og undervisningsforløb med vægt på naturen.
Derudover bruges Lyngborgen af Settlementets
brugere. Mange af medlemmerne i vores seniorklubber er kommet på Lyngborgen gennem hele deres liv.

”I 2017 tog vi den tunge beslutning om at frasælge
dele af Lyngborgen – familiehusene og noget af
grunden til udstykning. Derudover har vi fra januar
2018 hævet udlejningsprisen, så Lyngborgen nu
kører kommercielt med det formål at generere
overskud til det sociale arbejde i Settlementet.
Jeg har troen på, at Lyngborgen nok skal sprede
glæde til både nye, og ikke mindst gamle brugere,
mange år fremover.”
Verner Hansen, Driftsleder af Lyngborgen

Arne Hedstrøm, vicevært på Lyngborgen og medlem af
flere klubber i Klub- og Seniorafdelingen
Hvorfor er du vicevært på Lyngborgen?
Jeg har altid elsket at komme på Lyngborgen, og det har jeg gjort i cirka 50 år som
medlem af flere af Settlementets klubber. Mine opgaver som vicevært er blandt andet
at sørge for, at gæsterne har det rart og hyggeligt og at hejse flaget hver morgen.
Hvad var din bedste oplevelse på Lyngborgen i 2017?
Jeg elsker de tre uger i juli, hvor alle dem, der også elsker, Lyngborgen kommer i flere
generationer. Her holder vi traditioner som tælle-prinsessen i hævd og fortæller de
yngste i selskabet skrøner om Lyngborgluskeren, der løber rundt på tagene.
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Regnskab 2017
FORDELING AF INDTÆGTER

Beskæftigelsen
19 %

Administration
16 %

Gang i Gaden
7%
Lyngborgen
3%
Klubber
5%

Saxogade
38 %

Rådgivningen
12 %

INDTÆGTER I ALT:

19.590.713 KR.

FORDELING AF UDGIFTER
Beskæftigelsen
16 %

Administration
16 %

Gang i Gaden
6%
Lyngborgen
3%
Klubber
6%

Saxogade
40 %

Rådgivningen
13 %
UDGIFTER I ALT:
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19.731.474 KR.

Budget 2018
FORDELING AF INDTÆGTER
Beskæftigelsen
13 %

Den A.P Møllerske Støttefond
28 %

Saxogade
16 %

Øvrige indtægter
4%
Fonde og legater
14 %

Offentlige tilskud
25 %

INDTÆGTER I ALT:

FORDELING AF UDGIFTER

23.389.874 KR.

Administration
12 %

Beskæftigelsen
32 %

Gang i Gaden
7%
Lyngborgen
3%
Klubber
4%

Rådgivningen
10 %

Saxogade
32 %
UDGIFTER I ALT:
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23.270.215 KR.

Tak!
Følgende har støttet Settlementets aktiviteter med tilskud og donationer i 2017:
OFFENTLIGE INSTANSER

Familien Hede Nielsens Fond

Københavns Kommune

Hempel Fonden

Civilstyrelsen

Ernst og Vibeke Husmans Fond

Erhvervsstyrelsen

Franz Hoffmanns Mindelegat

Socialstyrelsen

Enid Ingemanns Fond

Vesterbro Lokaludvalg

Jascha Fonden

FONDE OG LEGATER
Den A.P. Møllerske Støttefond
Tuborgfondet
Det Arnstedtske Familiefond
Augustinus Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary
Bechgaards Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond
Real Dania/Underværker
Harlang og Toksvig Fonden
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Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Fondation Juchum
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Lauritzen Fonden
Lemvigh-Müller Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
Fabrikant Adolf Møller og Hustru Antoinette Møllers
Fond
Det Nissenske Familiefond
Generalkonsul Jens Olsens Fond
A/S D/S Orient’s Fond

FONDE OG LEGATER - FORTSAT
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Susi og Peter Robinsohns Fond
Det Saxild’ske Familiefond
De Spannjerske Legater
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Trygfonden
GAVER
Vemmetofte Kloster
Professor Flemming Agersnap
Læge Irene Dickmeiss
Rektor Niels Thomsen
Magnus Sonne
VIRKSOMHEDER
Soft Gallery
Vester Kopi
Copenhagen Coffeelab
Sofie Børsting
Sort+Hvid
Ubang Babblechat
BANGBANG Coppenhagen

I 2018 har Esther Margrethe Nielsen været frivillig i Settlementet i 20 år!
Esther møder ind kl. 7 hver morgen og laver kaffe og dækker op til frokost til
medarbejderne i Dybbølsgade, dækker morgenbord til Madam Blå om torsdagen og vasker husets viskestykker og håndklæder. Der skal lyde en stor
tak til Esther for at lægge så mange timer i Settlementet og gøre hverdagen
lettere for os alle.

1000 tak for støtten! Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

REDAKTIONEN
Margrethe Wivel, forstander (ansvh. redaktør), Pernille Vigild (redaktør og layout) og Dan Kobbernagel.
Foto s.6, 7, 12, 13, 14: Ole V. Wagner.
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Vi tror på, at alle har
værdi og noget at bidrage
med. Derfor arbejder vi
for at skabe håb,
udvikling og
meningsfulde
arbejdsfællesskaber,
så det enkelte menneske
kan udfolde sit
potentiale i et fællesskab.

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
settlementet.dk
facebook.com/settlementet
settlementet@settlementet.dk
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