Årsberetning 2018

Hillerød Kvindekrisecenter

Kære læser
Formålet med denne årsberetning er at give
dig et overblik over – og et dybere indblik i
– året, der gik på Hillerød Kvindekrisecenter.
Tidslinjen på side 6-7 giver et hurtigt overblik
over årets begivenheder, som bliver uddybet
i de efterfølgende artikler. Men mange af de
mest afgørende øjeblikke for vores beboere
finder faktisk sted imellem de mærkedage,
der kommer med på en tidslinje. Det kan
være en pludselig erkendelse i forbindelse
med en rådgiversamtale eller en hyggelig
stund, som giver fornyet energi og håb.
For at give dig et reelt indblik i året, der gik
på krisecentret, indeholder årsberetningen
derfor også beskrivelser af dagligdagen,
dvs. både det socialfaglige arbejde og beboernes fritid.
Artiklerne er baseret på interviews med krisecentrets medarbejdere, som har beskrevet deres arbejde med egne ord.
Indsatserne på Hillerød Kvindekrisecenter er,
ligesom medarbejderne, forskellige og supplerer hinanden. Men det er en forskellighed
uden tilfældighed. Hver eneste medarbejder
bringer et stort engagement og mange grundige overvejelser til sin specifikke indsats.
Vi håber, at artiklerne giver dig et indtryk af,
hvad vi gør på krisecentret – men også hvorfor vi gør det.
God læselyst!
Nanna Nissen,
Leder af Hillerød Kvindekrisecenter
Tekst & design: Kristine Bjørnbak Jørgensen
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Forord

2018 har været et særligt år på Hillerød
Kvindekrisecenter. I februar pådrog jeg mig
en hjernerystelse, som desværre holdt mig
hjemme frem til september.

På trods af udfordringerne har vi fortsat arbejdet med en række eksisterende projekter
– og endda fundet overskud til at starte nye
spændende initiativer.

I mit fravær blev Gitte og Leyla konstituerede ledere med ansvar for henholdsvis det
socialfaglige arbejde og økonomi/administration. Tak til dem, fordi de løftede opgaven på kompetent og velovervejet vis. Og
tak til bestyrelsen som hele vejen igennem
gav dem den opbakning, de havde brug for.
Sidst men ikke mindst, tak til medarbejdere
og frivillige som i fællesskab sikrede, at vi
kunne opretholde en omsorgsfuld og yderst
faglig indsats overfor vores kvinder og børn
i huset. Det har været imponerende at se,
hvordan alle hver især har givet deres særlige bidrag til at holde huset kørende i en tid,
hvor der var brug for det. Derfor kan vi også
allesammen være ekstra stolte af den flotte
vurdering, vi fik ved Socialtilsynets besøg i
oktober.

Vores ønske om at udvikle en fast efterværnsindsats har været i fokus i 2018. Vi har
fortsat traditionen med at invitere vores tidligere beboere til fællesspisning, Pop Up Pizza, hver anden måned. Det er et populært tilbud, som vi selvfølgelig vil holde fast i også
i 2019. Samtidig har vi udvidet indsatsen
med et nyt tilbud om samtalegrupper for tidligere voldsramte kvinder i samarbejde med
Lev Uden Vold og Frivilligcenter Hillerød.
Det er bl.a. blevet muligt, fordi vi har udvidet
den ene af de to socialrådgiverstillinger til
en fuldtidsstilling, for at frigive timer, som er
øremærket til efterværn.
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På den socialpolitiske front har 2018 været
præget af oprettelsen af de nye familieretshuse og den forestående kriminalisering af

psykisk vold. Vi har fulgt begge dele med
stor interesse. Vi deltager aktivt i bestyrelsen for krisecentre i Dansk socialrådgiverforening, som bl.a. er med til at skrive høringssvar vedrørende familieretshusene, for
at sikre, at der er fokus på voldsperspektivet,
når familierne møder systemet. Vi har dygtiggjort os fagligt ved at deltage i forskellige
kurser og konferencer om b.la. den psykiske
vold og æresrelaterede konlikter.
2018 har også været året, hvor vi har haft
fokus på at videreudvikle krisecentrets organisatoriske rammer. Vi har fået opdateret
vores frivilligpolitik og -håndbog og lavet en
personalehåndbog samt en IT- og privatlivspolitik. Vi har også fået udarbejdet nye kontrakter til alle mearbejdere, så vi officielt kunne tiltræde den nye overenskomst mellem Sl
og Dansk Erhverv pr. 1/1 2019. Efter et langt
tilløb og meget forarbejde, er vi enormt glade for, at vi nu kan tilbyde alle vores medarbejdere samme vilkår.
Vi går 2019 i møde med en stor og ambitiøs
drøm om at forbedre krisecentrets fysiske
rammer gennem et større byggeprojekt. Udover et sanserum skal projektet både munde
ud i større fællesarealer og bedre værelser til
vores fremtidige beboere.
Tak til alle jer, der hjælper til med og støtter
vores arbejde. Uden jer ville ingen af disse
drømme kunne realiseres. Og ikke mindst
tak til vores uerstattelige medarbejdere, engagerede frivillige og kompetente bestyrelse. Jeg glæder mig til endnu et år, hvor vi i
fællesskab vil støtte de voldsramte kvinder
og børn, vi møder på vores vej, i at komme
godt videre.
Mange hilsner
Nanna Nissen,
Leder af Hillerød Kvindekrisecenter
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Tidslinje
JANUAR

MAJ

•

• Yoga event til fordel for krisecentret,
afholdt af Jette Blok og Fitness NU

Nytårskur for medarbejdere, frivillige og bestyrelsen med stand up på
Comedy Zoo

•

FEBRUAR
•

Frivilligmøde med oplæg om at være i
krise og selvmordstruet, ved psykolog
Liv Søchting

•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

•

Generalforsamling

Udflugt for beboerne til Knuthenborg
Safaripark

MARTS
•

Personalet deltager i konference om
psykisk vold, afholdt af Danner og
Røde Kors

JUNI

APRIL
•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

•

Førstehjælpskursus for medarbejdere
og frivillige, ved Bent fra Røde Kors Hillerød

•

Kursus for frivillige om æresrelaterede
konflikter og kulturmøder
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•

Frivilligmøde med oplæg om forældreskab og præsentation af ny frivilligpolitik

•

Personalet deltager i kursus om æresrelaterede konflikter og social kontrol,
afholdt af Udenrigs- og Integrationsministeriet

•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

JULI
•

Udflugt for beboerne til Lalandia

•

Sommerferie – midler til ture, doneret
af Zonta Hillerød, deles ud til de enkelte beboere/familier på krisecentret.

AUGUST

OKTOBER

•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

•

Udflugt for beboerne til Sommerland
Sjælland

•

Frivilligmøde med oplæg om den gode
samtale

•

Fødevarebanken begynder at levere
overskudsmad til krisecentret hver
torsdag

•

Sommerfest for medarbejdere og frivillige med udflugt til Flakfortet

NOVEMBER
•

Personalet deltager i Etnisk Ungs Ære
og Konflikt-konference, hvor temaet er
traumer

DECEMBER
•

Pop Up Pizza for tidligere beboere

•

Første møde i den nye efterværnsgruppe

•

Salon Yasmin begynder at tilbyde krisecentrets beboere gratis klipning

•

Julefest for beboerne

SEPTEMBER
•

Familiekoncert med Den Musikalske
Lykkepille på Klaverfabrikken, med indsamling til sanserum

•

Care Deeply Day, hvor frivillige fra Biogen ordner haven

•

Børnerådgiverne deltager i LOKK’s Børneseminar
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Samtaler og socialrådgivning

Gitte og Rikke er socialrådgivere på Hillerød
Kvindekrisecenter. Mens børnerådgiverne
primært har øje for krisecentrets børn, har
socialrådgiverne fokus på kvinderne.
Pædagoger og socialrådgivere arbejder sammen i teams for at kunne give beboerne den
bedst mulige støtte og sikre, at både kvinder
og børns perspektiv er medtænkt.
Socialrådgivernes opgave er at støtte kvinderne i at komme godt videre efter volden og
få skabt et nyt liv for dem selv og deres eventuelle børn.
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Ankomsten til krisecentret
Når en kvinde først ankommer til krisecentret, kan hun være meget ramt og have brug
for krisehjælp. Men lige så stille ”lander”
hun, og krisecentret bliver hendes midlertidige hjem.
Når hun er klar til det, begynder hun, sammen med sin rådgiver at tale om, hvad hun
kommer fra (A) og hvor hun gerne vil hen (B).
Rådgiveren støtter hende i at:
•

Få bearbejdet volden, så den ikke sætter
sig som et traume

•

Finde tilbage til sig selv, og til sine egne
værdier og ønsker for tilværelsen

•

Få styr på alle de praktiske ting, som det
kræver at skabe den tilværelse, hun ønsker sig

Det sker med udgangspunkt i en opholdsplan, som kvinden og hendes rådgiver laver
i fællesskab, og som de bruger i samtalerne
for at sikre, at de arbejder ud fra en fælles
forståelse. Planen bliver justeret undervejs,
i takt med at kvindens situation ændrer sig,
og at hendes ønsker udvikler sig eller bliver
klarere.
Opholdsplanen indeholder Wen række emner, som til sammen udgør elementerne i det
hele liv for den enkelte kvinde. Det er f.eks.
håb og drømme, men også økonomi, job, uddannelse – og forældreskab for de kvinder,
der har børn eller ønsker at få det.
Narrative samtaler
Gennem narrative samtaler går kvinden og
hendes rådgiver sammen på opdagelse i
både fortid, nutid og fremtid.
Det er vigtigt at få talt om volden, fordi den
ellers kan sætte sig som et traume, som kan
forfølge kvinden mange år efter selve volden
er stoppet. Men også fordi mange kvinder
føler stor skyld og skam over at have været
udsat for vold.
Derfor handler samtalerne også om at hjælpe kvinden til at få øje på alle de ting, som
hun faktisk har gjort for at beskytte sig selv
og sine eventuelle børn mod volden. Ved at
få indsigt i volden og dens konsekvenser,
kan hun desuden både blive bevidst om sine
egne mønstre og lære at genkende faresignaler i eventuelle fremtidige partnere.
Gennem samtalerne bliver kvinden mere
bevidst om, hvem hun selv er og hvad hun
ønsker. Målet er, at hun under sit ophold får
opbygget det mod og selvværd, hun har brug
for, for at kunne gøre sine ønsker til virkelighed.

Socialrådgivning og sagsarbejde
Selv når en kvinde ved præcis, hvad hun vil,
er det ikke nogen nem sag at føre planen ud i
livet. Der er altid en masse praktiske ting, der
skal på plads i forbindelse med et brud. Det
kan f.eks. være at søge om skilsmisse/forældremyndighed, få styr på økonomien eller
finde en ny bolig.
Det kan hurtigt blive meget kompliceret, fordi der er så mange forskellige lovgivninger,
der fletter ind i hinanden i forbindelse med
hver enkelt kvindes sag. Det var noget af det,
der gjorde størst indtryk på Rikke, da hun
startede som socialrådgiver på krisecentret
i november 2018.
For kvinder med udenlandsk baggrund kan
det f.eks. skade deres mulighed for at beholde deres opholdstilladelse i Danmark, hvis
de søger om kontanthjælp eller fuld forældremyndighed.
Derfor handler socialrådgivernes arbejde
også om at rådgive kvinden om muligheder
og begrænsninger, i forbindelse med hendes
sag. Det handler bl.a. om at gøre hende opmærksom på, hvilke mulige konsekvenser
forskellige valg kan have.
Det kan være svært at overskue, når man ikke
kender lovgivningen. Men selvom man kender lovgivningen, er der stadig mange ting,
som man ikke kan forudsige, fordi kompetencen til at træffe en afgørelse f.eks. ligger
hos en dommer, en kommune eller statsforvaltningen. Så handler det om at oplyse kvinden om, hvilke mulige scenarier, der findes.
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Efterværn
Socialrådgiverne bliver med jævne mellemrum kontaktet af tidligere beboere, når livet
slår knuder – nogle gange flere år efter at
de er flyttet fra krisecentret. Det tager lang
tid at genopbygge en stabil dagligdag efter
et krisecenterophold, og i den periode er det
vigtigt, at kvinderne får den støtte, de har behov for.
I 2018 indgik Hillerød Kvindekrisecenter derfor et samarbejde med Lev Uden Vold og Frivilligcenter Hillerød om at starte en samtalegruppe for kvinder, der er brudt ud af vold.
Gruppen, som har syv medlemmer og mødtes for første gang i december 2018, bliver
ledet af Gitte, i samarbejde med psykolog
Mette Thyghøj fra Lev Uden Vold. Gruppen
skal mødes 10 gange over en periode på 20
uger, hvor kvinderne får mulighed for at bearbejde voldsoplevelsen og bliver støttet i
at komme godt videre. Gruppeforløbet skal
hjælpe den enkelte kvinde til at få overblik
over sin situation og sine muligheder.
Samtalegruppen er det nyeste tiltag i arbejdet med at skabe et fast efterværnstilbud
for de kvinder, der flytter fra krisecentret. Det
supplerer tilbuddene om en frivillig mentor
og fællesspisning for tidligere beboere.
Målet er dog stadig ikke nået, så arbejdet
fortsætter i 2019.
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Børn på krisecentret

Mette og Carina er børnerådgivere på Hillerød Kvindekrisecenter. Mens socialrådgiverne fokuserer på kvinderne, har børnerådgiverne primært øje for børnene.
Børnerådgiverne er ind i mellem på krisecentret på nogle andre tidspunkter end socialrådgiverne, hvor de er sammen med beboerne på en anden og mere uformel måde. De
deltager f.eks. i fællesspisningen torsdag
aften, og de har weekendvagter hver måned.
Det betyder, at de opbygger en anden relation til beboerne. Det er en relation, som gør
børnene trygge ved at deltage i børnegruppen eller andre børnesamtaler, og som gør
det nemmere for kvinderne at tale om sårbare emner som forældreskab.

Forældreskab
Mange kvinder, der flytter på krisecenter
sammen med deres børn, har svært ved at
leve op til deres egne høje forventninger til
sig selv som mor. Udover at de selvfølgelig mangler mentalt overskud, kan det også
være en udfordring for mor og barn at genfinde hinanden efter volden.
Både kvinden og barnet har, bevidst eller
ubevidst, brugt forskellige strategier for at
beskytte sig selv – og hinanden – imod volden. Når de forlader volden, er der ikke længere brug for de samme strategier, og derfor
opfører både mor og barn sig anderledes
end de plejer at gøre. Man kan derfor sige,
at de både skal finde tilbage til sig selv og til
hinanden, i den nye situation. Og det er noget af det, børnerådgiverne kan hjælpe med.
Det gør de bl.a. gennem samtaler med mor
og barn hver for sig, hvis mor ønsker det, og
gennem fælles samtaler med mor og barn.
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Det er selvfølgelig vigtigt, at mor og barn får
talt sammen, men det er faktisk også vigtigt,
at der er et rum, hvor de hver især kan få lov
til at udtrykke, hvad de selv føler og tænker
- uden at frygte at såre den anden. Mor og
barn ser ikke altid ens på tingene, og det
skal der være plads til. Børnerådgiverne kan
hjælpe dem til at forstå hinandens perspektiver, på trods af uenighederne. Og så kan
de hjælpe kvinderne med at få øje på alle
de positive sider af deres relation til barnet,
som ellers kan blive væk i selvbebrejdelser
og dårlig samvittighed.
Siden 2017 har Carina og Mette, som begge
er uddannede gruppeledere, tilbudt kvinderne at deltage i en mødregruppe. I gruppen
kan mødrene udveksle erfaringer, få nye redskaber og opleve, at de ikke er alene med
udfordringerne.
Børnegruppen
Mette og Carina leder også en børnegruppe,
som mødes torsdag eftermiddag, inden fællesspisningen.
I børnegruppen taler de meget om de strategier, som børnene har brugt for at kunne
leve med volden. Børnene har gjort en masse ting, f.eks. for at aflede far eller stedfars
opmærksomhed eller omvendt for at undgå
at tiltrække sig opmærksomhed. Som regel
har de ikke selv tænkt på det som strategier
– eller overhovedet som aktive handlinger.
Men når de får sat ord på oplevelserne, kan
de pludselig se, at de faktisk har handlet aktivt imod volden – også når de f.eks. bare
har siddet helt stille og kigget ned i en iPad,
indtil stormen lagde sig. I gruppen kan børnene tale med nogen, som forstår fuldt ud,
hvad de har været igennem, fordi de også
selv har oplevet det. Det er magisk og værdifuldt, når børnene, måske for første gang
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i deres liv, oplever at tale med andre børn,
som de kan spejle deres egne oplevelser i.
Det kan hjælpe dem til at føle sig mindre alene eller unormale.
Mange af børnene har udviklet fintfølende
”antenner”, som gør dem i stand til at aflæse
voksnes humør og opfange skift i stemninger med stor præcision. De er enormt opmærksomme på voksnes behov, og har lært
at sætte sig selv i anden række.
Under en samtale i børnegruppen fortalte
et par af børnene f.eks. om, at de havde lidt
svært ved at koncentrere sig i skolen, fordi de havde så mange tanker i hovedet. Da
børnerådgiverne foreslog, at børnene måske
kunne tale med læreren om det, afviste begge børn forslaget med det samme – læreren var jo alt for presset i forvejen og havde
travlt med at hjælpe den og den, så selvfølgelig skulle han ikke bruge tid på dem.
For børnerådgiverne er målet ikke at få afmonteret antennerne, men at hjælpe børnene til at leve med dem og samtidig kunne
lege og være barn. Det handler bl.a. om at
have tillid til, at der er nogle voksne, som
tager sig af de svære ting. Derfor gør børnerådgiverne f.eks. meget ud af at forsikre
barnet om, at der er nogen andre, der passer
på og hjælper mor.
Børnenes rettigheder
Mette og Carina er med i LOKK’s netværk
af børnemedarbejdere, som bl.a. mødes én
gang om året til et seminar, der strækker sig
over flere dage. De har begge deltaget i flere
børneseminarer, og var også med på seminaret i Nyborg i september 2018.
I forbindelse med børneseminarerne har
man bl.a. udviklet en liste over rettigheder
for børn på krisecentre. Rettighederne er il-

lustreret på en plakat, som hænger på børnerådgivernes kontor. Mange af rettighederne
handler om, at børnene har ret til at tale om,
hvad der tidligere er sket og hvad der skal
ske nu.
Det er vigtigt, at børnene får talt om de voldsomme oplevelser, som ellers kan sætte sig
som et traume. Men det er også vigtigt, at de
får talt om, hvad der sker lige nu, og hvad der
skal ske fremover.
Mange mødre har svært ved at tale med børnene om ting, der kan gøre dem kede af det.
Men Mette og Carina slår fast, at det er bedre at tale med børnene om, hvad der foregår,
selvfølgelig på en nænsom og alderssvarende måde, end at forsøge at skjule noget
for dem. Når børnene kun får brudstykker
af sandheden at vide, udfylder deres fantasi
nemlig nogle gange hullerne med skræmmende scenarier. Det betyder, at man indimellem bliver nødt til at tale med børnene
om emner, som er svære – simpelthen fordi
nogle af de ting, der er sket/sker i deres liv er
svære. Men det er et vilkår, som de skal have
redskaber til at håndtere.

Rettigheder for børn på krisecenter
•

At snakke om, hvorfor du bor på krisecenter

•

At snakke om dine oplevelser med vold

•

At gå i skole og, hvis det er muligt, være
i institution

•

At blive beskyttet mod vold

•

At følge med i beslutninger i dit liv

•

At få gode oplevelser

•

At have frirum til at lege

•

At holde kontakt med vigtige personer i
dit liv

•

At have voksne, der hjælper dig

•

At holde kontakt med krisecentret efter
du er flyttet

Men en del af rettighederne handler også om,
at børnene har ret til at leve et ”almindeligt”
barneliv, hvor alt ikke drejer sig om volden.
De har f.eks. ret til at gå i skole eller børnehave, lege med andre børn og få gode oplevelser. Derfor støtter børnerådgiverne op om, at
børnene hurtigst muligt efter indflytningen
kommer i skole og/eller daginstitution, og at
de får besøg af legekammerater.
De arbejder også for, at børnene får gode
oplevelser – bl.a. sammen med mor, så de
får mulighed for at genfinde hinanden efter
volden. De gode oplevelser skaber det nødvendige fundament for troen på et liv uden
volden, og giver børnene energi til at komme
godt igennem den svære periode i deres liv.
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Tal og tendenser
Ophold på krisecentret

National baggrund

I 2018 har der boet i alt 23 kvinder og 19 børn
på Hillerød Kvindekrisecenter.

Det er en mangfoldig gruppe af kvinder, der
har boet på krisecentret i 2018. Otte forskellige nationaliteter er repræsenteret.

Nogle af disse ophold startede i 2017 og
strakte sig ind i 2018, mens andre startede
i 2018 og fortsætter ind i 2019. Det gør det
svært at sige noget meningsfuldt om den
gennemsnitlige opholdslængde.
Vi kan dog sige, at det længste ophold startede i 2017 og fortsatte gennem hele 2018
– dvs. over et år. Det korteste ophold varede
under én dag. Begge dele er usædvanligt, da
et typisk ophold varer nogle måneder.

Bemærk dog, at tallene afspejler kvindernes
baggrund – dvs. ikke nødvendigvis hvor de
har opholdstilladelse eller statsborgerskab.
Voldsudøveren har ikke altid samme baggrund som kvinden. Enkelte af de danske
kvinder er blevet udsat for vold af mænd
med udenlandsk baggrund, mens nogle af
de udenlandske kvinder er blevet udsat for
vold af danske mænd.

National baggrund

Antal kvinder i alt: 23

Voldsformer
Vold kan tage mange forskellige former. Vi
opererer med 5 overordnede voldsformer,
når vi skal finde ud af, hvad en ny beboer har
været udsat for. Mange kvinder udsættes for
flere typer vold på én gang.
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Ud af de 23 kvinder, der boede på krisecentret i 2018, havde alle 23 været udsat for
psykisk vold, mens 20 havde været udsat for
fysisk vold.

Voldsformerne
Fysisk vold

Materiel vold

Dækker over fysiske skader som blå mærker,
skrammer eller forstuvninger. Fysisk vold er
f.eks. at blive sparket, slået eller skubbet.
Det kan også være at blive spærret inde eller
bliver forhindret i at få opfyldt fysiske behov
som søvn eller mad.

Betyder at voldsudøveren bevidst ødelægger en andens personlige ejendele. Han vil
typisk gå efter ting, som har affektionsværdi
eller på anden måde er vigtige for personen.

Psykisk vold
Handler om, at voldsudøveren systematisk
nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer
eller isolerer nogen, han har en nær relation til. Over tid nedbryder den psykiske vold
gradvist personens selvværd og selvfølelse.

Økonomisk vold
Er når man forhindres i at råde over sin egen
økonomi. Det kan foregå ved, at man bliver
forhindret i at tjene sine egne penge eller
tvunget til at aflevere sin løn. Det kan også
være at man bliver tvunget til at tigge voldsudøveren om lommepenge eller at han opbygger gæld i ens navn.

Seksuel vold
Er når man bliver tvunget til at udføre en seksuel handling, man ikke har lyst til, eller ens
seksuelle grænser på anden måde overtrædes.

Voldsformer

Antal kvinder i alt: 23
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Tal og tendenser
Afvisninger
I 2018 har vi desværre måttet afvise 48 kvinder, som har ønsket at flytte ind på krisecentret.
Ud af de 48 kvinder er de 37 blevet afvist
med den begrundelse, at vi ikke havde ledige pladser.
Vi kan dog ikke sige, at alle de kvinder, vi har
afvist pga. pladsmangel, ville være blevet
visiteret ind på krisecentret, hvis der havde
været ledige pladser. I de tilfælde, hvor vi
ikke har haft plads, har vi nemlig ikke foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt kvinden faktisk tilhørte vores målgruppe eller ej.

Fem kvinder er blevet afvist, fordi de har haft
behov for et krisecenter med døgnvagt. Det
kan f.eks. være fordi de har et skærpet sikkerhedsbehov eller fordi de har brug for omsorg hele døgnet.
Fire kvinder er blevet afvist, fordi de har henvendt sig pga. boligløshed, og ikke vold eller trusler, og at de derfor ikke tilhører vores
målgruppe.
Når vi bliver nødt til at afvise nogen, henviser
vi dem til andre, som kan hjælpe dem videre
til det rigtige tilbud.

Årsag til afvisning

Antal afvisninger i alt: 48
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Weekender og ture

Marianne er omsorgsmedarbejder på Hillerød Kvindekrisecenter. Sammen med de
frivillige, er det oftest hende, der er i huset,
når beboerne har fri.
Ligesom børnerådgiverne og socialrådgiverne, har Marianne stor faglig viden om vold i
nære relationer og forstår beboernes situation, uden at de behøver at forklare sig. Men, i
modsætning til dem, er det ikke hendes opgave at hjælpe beboerne med at flytte sig fra
A til B.
Hendes mission er i stedet at give beboerne
mulighed for gode oplevelser og hyggelige
stunder, som skaber glæde i øjeblikket og
giver fornyet energi til at fortsætte kampen
mod volden.
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Mange gode snakke
Når Marianne møder ind, starter hun med
at få et overblik over huset. Hun er især opmærksom på, om der er nogen, der har brug
for lidt ekstra omsorg. Det kan være i form
af en kop kaffe eller en gåtur rundt om Hillerød Slotssø.
Men det kan også være en køretur, hvor man
kommer lidt længere væk for en stund. Det
kan f.eks. være til København for at få en is
på Langelinie, eller til Helsingør for at gå en
tur. Det er ikke så vigtigt, hvor turen går hen.
Det vigtige er det frirum, der opstår på en køretur.
Marianne har nemlig opdaget, at man tit får
nogle ekstra gode snakke i en bil. Hun har i
det hele taget mange gode, uformelle samtaler med kvinderne. Selvom de tit snakker
om nogle af de samme ting, som kvinderne
taler med deres rådgivere om, er det på en

anden måde. Samtalerne er ikke planlagte,
og de foregår ikke på et kontor. De opstår
spontant over morgenmaden eller på en gåtur, og de skal ikke skrives ned i kvindens
journal.
Fælles oplevelser styrker fællesskabet
Nogle gange har beboerne brug for at tale
om deres bekymringer, og andre gange har
de brug for at tænke på noget helt andet.
Derfor tager de også tit på fælles ture i weekenderne – f.eks. på shoppingtur til indkøbscentret Väla Centret i Sverige. På den slags
ture taler man som regel ikke om volden. Det
er et frikvarter, hvor der bliver grinet og hvor
kvinderne nyder friheden til at kunne shoppe,
uden at nogen kigger dem over skulderen.
Gode oplevelser er livsvigtige – både for den
enkelte beboer og for fællesskabet i huset.
Fælles oplevelser er nemlig med til at styrke
sammenholdet blandt beboerne. Det er ikke
nemt at befinde sig i en presset livssituation, og samtidig bo tæt sammen med andre
mennesker. Men både kvinder og børn kan
være en god støtte for hinanden. Fælles oplevelser skaber grobund for tættere relationer mellem beboerne, og gør det nemmere
at håndtere irritationsmomenter i hverdagen.

Hyggelige stunder i huset
Men det er også vigtigt, at beboerne kan hygge sig på krisecentret, som jo er deres midlertidige hjem.
Sommeren 2018 bød f.eks. på mange
grill-aftener i haven, hvor hver beboer bidrog
med en ting. Til Halloween blev der skåret
græskarlanterner, mens der i december blev
klippet julehjerter og drukket varm kakao. I
weekenderne er der fælles morgenmad hele
året rundt, hvor Marianne altid laver æg og
bacon.
Det er hårdt arbejde at bryde ud af vold, så
det er vigtigt at holde pause og samle kræfter, ind i mellem samtaler og sagsarbejde.
Men for mange af beboerne kan det være
svært at holde fri fra bekymringerne, når fortiden er smertefuld og fremtiden er usikker.
Derfor er det så vigtigt med hyggelige stunder og gode oplevelser, som kan give dem et
mentalt frikvarter og nye kræfter.

De fælles oplevelser kan både være større udflugter og små stunder i hverdagen. I
2018 har beboerne været på to større ture
med overnatning – til Knuthenborg Safaripark i maj og til Sommerland Sjælland i
august. Desuden har de været på flere korte
udflugter, bl.a. til Søsterbromølle Besøgsbondegård og på mange ture til stranden i de
varme sommermåneder. Marianne er altid
på udkig efter nye oplevelser i lokalområdet.
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Frivillige

Leyla har arbejdet på Hillerød Kvindekrisecenter siden 2016, hvor hun blev ansat i en
nyoprettet stilling som frivilligkoordinator.
Siden da har hun, sammen med både frivillige, medarbejdere og beboere, arbejdet med
at udvikle og rammesætte det frivillige arbejde, for at optimere udbyttet af indsatsen og
styrke trivslen blandt de frivillige.
Det har både handlet om at få kortlagt, hvilke
typer af frivillige, der er brug for i huset – men
også om, hvad de frivillige har brug for, for at
trives og føle sig godt klædt på til opgaven. I
2018 er dette arbejde mundet ud i en opdateret frivilligpolitik og -håndbog, som gør det
helt klart, hvad der forventes af de frivillige,
og hvad de kan forvente til gengæld.
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Rammer skaber tryghed
Det er vigtigt, at der er klare rammer for frivilligarbejdet, fordi det skaber tryghed for både
frivillige, beboere og medarbejdere, når alle
ved, hvilken rolle de frivillige har og hvad deres opgave er.
For de frivillige er det vigtigt at vide, hvilken
opgave de skal løfte – og især at vide, hvad
der skal til for at de har løst den. En af udfordringerne ved frivilligt socialt arbejde er
nemlig, at det kan være svært at sige, hvornår opgaven er løst. Det kommer man aldrig
100 % i mål med, men ved at rammesætte
det ordentligt kan man gøre det så tydeligt
som muligt for den enkelte frivillige, hvad
der forventes af vedkommende.

Det betyder også, at man får forventningsafstemt fra starten, så alle er enige om, hvad
det er, der er vigtigt i det frivillige arbejde her.
Derfor har det været vigtigt for Leyla at få
afklaret præcis, hvilke frivilligfunktioner, der
aktuelt er behov for på krisecentret.
Nye funktioner og fast introløb
Der er sket meget, siden der sidst blev kigget
på frivilligpolitikken og frivillighåndbogen.
Derfor har der været brug for at opdatere
begge dele, så de afspejler den nye virkelighed.
For det første er det nu blevet beskrevet, hvilke forskellige typer af frivillige, man har – og
ønsker at have – i huset.
Tidligere fandtes der udelukkende det, Leyla
kalder vagtfrivillige. De vagtfrivillige er primært i huset, når personalet har fri. De er der
for at skabe tryghed og gode stunder, og for
at hjælpe beboerne med at få dagligdagen til
at glide lidt nemmere. Mens socialrådgiverne og børnerådgiverne er der for at hjælpe
beboerne fra A til B, er de vagtfrivillige der
for at gøre krisecentret til et rarere sted for
beboerne at være her og nu. Der er stadig en
stor gruppe vagtfrivillige på krisecentret, og
de er helt uundværlige.
Indenfor de senere år er de vagtfrivillige
desuden blevet suppleret med andre typer
af frivillige, som giver noget andet til huset.
Det er for eksempel aktivitetsfrivillige, som
kommer og laver forskellige aktiviteter med
beboerne.
Nogle af de aktivitetsfrivillige arbejder med
aktiviteterne i deres professionelle liv, men
stiller deres færdigheder gratis til rådighed
for krisecentrets beboere i deres fritid. Det
gælder blandt andre massøren Sandra, fodterapeuten Lis og yogainstrukøren Jette.

På hver deres måde er de tre med til at give
beboerne en følelse af fysisk velvære og afspænding i kroppen, som også giver ro og
overskud i sindet.
For det andet er der blevet lavet et fast introduktionsforløb for nye vagtfrivillige. Oplæringen af nye frivillige har tidligere været
mere ad hoc, men nu er der lavet et helt fast
forløb, som nye vagtfrivillige skal gennemgå,
under vejledning af en erfaren frivillig. Under
forløbet hører den nye frivillige også om huset fra både Leyla og en socialfaglig medarbejder, ligesom hun prøver at være i huset på
forskellige tidspunkter, både i hverdagen og
i weekenden.
Frivilligmøder og fællesskab
Det er vigtigt, at de frivillige føler sig godt
klædt på til at udføre deres arbejdsopgaver.
Det er primært dét, det grundige introduktionsforløb og de klare rammer skal sikre.
Men det er ligeså vigtigt, at de frivillige trives
og føler sig som en del af et fællesskab i huset. Derfor er der en lang række arrangementer for og med de frivillige i løbet af året. Faktisk er der gennemsnitligt en frivilligaktivitet
i huset hver anden måned. Det kan være et
frivilligmøde, et kursus, supervision eller et
socialt arrangement.
Der er tre almindelige frivilligmøder om året.
På møderne kan de frivillige vende aktuelle
emner og oplevelser med hinanden og med
Leyla, som også holder dem opdateret om,
hvad der rører sig i huset. Ved hvert frivilligmøde er der desuden et oplæg om et relevant
emne, enten ved en ekstern oplægsholder
eller ved en af de socialfaglige medarbejdere. Emnerne for møderne og kurserne bliver
fastsat ud fra de frivilliges egne ønsker og
ud fra hvad Leyla og resten af personalet
vurderer er relevant.
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I 2018 var emnerne for møderne:
Om at være i krise og selvmordstruet
Psykolog Liv Søchting fortalte om, hvordan
hjernen påvirkes, når man er i krise og selvmordstruet. Hun gav også gode råd om,
hvilke tegn, man som frivillig skal holde øje
med, og hvad man kan gøre, hvis man oplever, at en kvinde er i akut krise.
Om forældreskab
Carina og Gitte, henholdsvis børnerådgiver
og socialrådgiver, fortalte om, hvordan personalet støtter kvinderne i at hjælpe deres
børn godt igennem krisecenteropholdet,
samtidig med at de selv er pressede. De gav
også gode råd om, hvordan de frivillige selv
kan støtte både mødre og børn.
Om den gode samtale
Til årets tredje frivilligmøde var Gitte tilbage
og fortalte om, hvad der kendetegner den
gode samtale. Hun opfordrede bl.a. de frivillige til at have ”store ører og en lille mund”,
når beboerne fortæller om svære oplevelser
eller aktuelle udfordringer.
Udover frivilligmøderne bliver de frivillige tilbudt at deltage i 1-2 kurser om året. I 2018
fik krisecentret besøg af Bent fra Røde Kors
Hillerød, som underviste både medarbejdere
og frivillige i førstehjælp. Desuden deltog de
frivillige i et kursus om æresrelateret vold og
kulturmøder i det frivillige arbejde, ved antropologen Heidi Vesterkilde og Anita Johnson,
som er direktør for RED Safehouse.
Tre gange om året bliver de frivillige tilbudt
supervision, ved krisecentrets eksterne supervisor, Karen. Her får de mulighed for at
tale om både udfordringer og succesoplevelser, og de får værktøjer, som de kan bruge
i mødet med beboerne.
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Endelig er der to store sociale arrangementer om året for både frivillige og medarbejdere. Det er en nytårskur, som bliver holdt i
januar, og en sommerfest, der normalt ligger
i august. I 2018 blev nytårskuren igen holdt
på Comedy Zoo, og sommerfesten bød på
udflugt til Flak Fortet.
De sociale arrangementer er vigtige, både
fordi det er en måde at takke de frivillige for
deres indsats, og fordi de giver ansatte og
frivillige mulighed for at være sammen på
en anden måde.
Da de vagtfrivillige og personalet typisk er i
huset forskudt af hinanden, mødes de som
regel kun til et kort overlap i dagligdagen.
Nogle gange foregår overlappet endda på
skrift, hvor personalet giver et hurtigt overblik over, hvad det er for et hus, den frivillige møder ind til. Der kan altså gå lang tid i
mellem, at man ser hinanden, og så handler
samtalen primært om arbejdet. Til de sociale arrangementer taler man om nogle andre
ting og lærer hinanden at kende på en anden
måde. Udover at det er hyggeligt, styrker det
også samarbejdet og giver alle en følelse af,
at man indgår i et fællesskab.

Donationer og samarbejder

Udover at være frivilligkoordinator er Leyla
er også fundraiser på Hillerød Kvindekrisecenter.
En stor del af hendes arbejde handler om at
styrke krisecentrets forankring i lokalsamfundet – både ved at invitere frivillige indenfor
og ved at skabe samarbejder med lokale virksomheder og foreninger, som tilbyder beboerne muligheder, som de ellers ikke ville få.
Krisecentret har allerede mange lokale støtter og samarbejdspartnere, og der kommer
hele tiden flere til. Den store lokale opbakning
betyder meget for både medarbejdere, frivillige og beboere.

Trofaste støtter
Hillerød Kvindekrisecenter har flere trofaste
samarbejdspartnere, som støtter år efter år.
En af dem er Team Rotary, som i maj 2018
var med til at give beboerne en tur til Knuthenborg Safaripark. Det er vigtigt, at beboerne
får nogle gode oplevelser midt i alt det svære, og derfor er det også oftest ture, midlerne
går til, når krisecentret modtager donationer.
Et andet eksempel er medicinalvirksomheden Biogen, som igen i år besøgte krisecentret i forbindelse med deres Care Deeply Day.
Hvert år tager Biogen-medarbejderne en dag
ud af kalenderen, hvor de udfører frivilligt
praktisk arbejde for lokale sociale organisationer. For krisecentret er det en stor hjælp
at kunne regne med, at der én dag om året
kommer nogen og ordner de større praktiske
opgaver, som mearbejderne ikke selv har tid
til i hverdagen. Det kan f.eks. være at nå i
bund med havearbejdet.
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Der er især mange faste støtter, som hvert
år bidrager til at gøre juletiden lidt nemmere for beboerne. Der er nok ikke mange, der
drømmer om at fejre jul på et krisecenter,
men det er faktisk rigtigt hyggeligt – ikke
mindst takket være de mange donationer,
som gør at man kan gøre lidt ekstra ud af juleforberedelserne. Også i år samlede Soroptimisterne julemad og andre lækkerier ind,
mens medarbejderne på Novo Nordisks Afdeling 25A igen købte julegaver til beboerne.

de bruger penge på sig selv. Derfor er det
fantastisk, at de nu kan komme gratis til frisøren. Det kan virke banalt, men det betyder
meget at de kan få et frikvarter i frisørstolen,
helt uden dårlig samvittighed.

Nye samarbejder

I maj afholdt det nyopstartede fitnesscenter,
Fitness Nu, og yoga-instruktøren, Jette Blok,
en yoga event. De midler, der blev samlet ind
ved den lejlighed, var med til at finansiere
beboernes udflugt til Knuthenborg Safaripark, sammen med donationer fra Team Rotary og Soroptimisterne Hillerød.

2018 har også budt på nye samarbejder,
med blandt andre Fødevarebanken og den
lokale frisørsalon, Salon Yasmin.
Fødevarebanken er en nonprofit-organisation, der bekæmper både madfattigdom og
madspild på én gang. Det gør de ved at levere overskudsmad fra producenter og supermarkeder til sociale organisationer, som
deler maden ud til mennesker, der har brug
for den.
Krisecentret har siden august haft besøg
af Fødevarebankens hvide kassevogn hver
torsdag formiddag. Der er altid en masse
forskellig mad at vælge imellem, og det er
ofte Fødevarebankens udvalg, der afgør,
hvad beboere, frivillige og ansatte får at spise til fællesmiddagen torsdag aften. Udover
den mad, der bliver brugt til fællesmiddagen
og weekendens fælles morgenmad, kan
hver kvinde fylde sin egen kurv med mad til
sig selv og sine eventuelle børn.
Salon Yasmin er en frisørsalon, der ligger på
Skansevej i hjertet af Hillerød. De to dygtige
frisører, Yasmin og Camilla, tilbyder at klippe
både kvinder og børn gratis, så længe de bor
på krisecentret.
Kvinderne har typisk en meget presset økonomi, og mange får dårlig samvittighed, hvis
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Støtte-arrangementer
I 2018 har flere lokale borgere og virksomheder taget initiativ til at arrangere forskellige begivenheder til støtte for krisecentret.

Jette er aktivitetsfrivillig på krisecentret,
hvor hun underviser både kvinder og børn i
yoga. Hun underviser desuden i yoga for Firmaidræt Hillerød, hvor hun og en række andre undervisere også har samlet donationer
ind til krisecentret og andre sociale organisationer i Hillerød.
I september spillede duoen Den Musikalske
Lykkepille støttekoncert på det lokale spillested og kulturhus, Klaverfabrikken. Det
var en hyggelig koncert, hvor mange af krisecentrets beboere deltog som publikum.
Overskuddet fra koncerten skulle gå til det
sanserum, som det var – og stadig er – planen at bygge på krisecentret.
Nytænkning af sanserum
Leyla havde håbet på, at man kunne udvide
krisecentret med et sanserum i 2018, men et
afslag på byggetilladelsen har tvunget hende og hendes kolleger til at re-tænke projektet. Da den planlagte tilbygning ville ligge i

skellet, skulle sagen i nabohøring, og det holdingselskab, der ejer nabohuset, sagde nej.
Det var selvfølgelig et tilbageslag, men man
har faktisk fået det vendt til en mulighed for
at hive en gammel drøm op ad skuffen. I
stedet for at udvide i skellet, er planen nu at
lave sanserummet i forbindelse med en større renovering af det oprindelige hus. Der er
nemlig flere ting, man længe gerne har villet
have lavet.

Krisecentret har hjemme i et dejligt hus, men
det er også et gammelt hus, som ikke er bygget til at være et krisecenter – og det giver
selvfølgelig nogle udfordringer.
Køkkenet, som tre familier deles om, er for
eksempel næsten 40 år gammelt. Det er
også dér, der bliver lavet mad til fællesmiddagen hver torsdag, til fællesmorgenmaden
i weekenden, og til højtider og fødselsdage.
Stuen, hvor man spiser sammen og laver
fælles kreative aktiviteter, er samtidig et gennemgangsrum. I sin nuværende form indbyder rummet ikke til, at man opholder sig der,
hvis man ikke deltager i en fælles aktivitet.
Det er uheldigt, fordi det nemt kan komme
til at føles klaustrofobisk, hvis beboerne kun
kan slappe af på deres værelser.
Omgivelserne har stor betydning for beboernes trivsel. Ydre ro gør det nemmere for den
indre ro at indfinde sig. På den måde ligger
det større renoveringsprojekt i naturlig forlængelse af sanserumsprojektet.

Renoveringen vil involvere:
•

En udvidelse og renovering af fællesarealerne – det vil primært sige køkkenet og
stuen.

•

En renovering og bedre udnyttelse af kvadratmeterne på beboernes værelser – så
værelserne kan tilpasses de aktuelle beboere, uanset om det er en kvinde uden
børn eller en kvinde med flere, større
børn.

•

Og så selvfølgelig opførelsen af et sanserum – som både kan bruges i forbindelse med gruppe-aktiviteter, men også
som et sted, hvor den enkelte beboer kan
trække sig og finde ro.

Leyla er i dialog med de donorer, som har
støttet det oprindelige byggeprojekt, om
fortsat at støtte projektet, i den udvidede udgave. Hun håber at de får selskab af mange
flere donorer i 2019, så krisecentret kan realisere den store udbygnings- og indretningsdrøm.
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Donationer og samarbejder
Tak til

Muligheder for at støtte

Biogen
Den Musikalske Lykkepille
Firmaidræt Hillerød
Fitness NU
Foreningen Husmoderferie
Frivilligcenter Hillerød
Fødevarebanken
GolFestival
Hillerød Rotary Klub
Jette Blok
Johannes Fog Fonden
Klaverfabrikken
Lev Uden Vold
Lis Hermann Olesen, Frejafødder
LOKK’s Feriefond
Mødrehjælpen Hillerød
Novo Nordisk, Afdeling 25A
Røde Kors Hillerød
Salon Yasmin
Sandra Ross, Yellow House Massage
Skt. Johanneslogen Frederik VII
Soroptimisterne Hillerød
Søsterbromølle Besøgsbondegård
Team Rotary Hillerød
Zonta Hillerød

Støt vores arbejde økonomisk

...Og mange flere.
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Registreringsnummer: 6483
Kontonummer: 0002010777
Samarbejder
Har du eller din virksomhed særlige kompetencer eller en god ide, som du/I vil dele med
os?
Kontakt frivilligkoordinator og fundraiser,
Leyla Fatima Arbadji Lavrsen, på
26 33 31 20 eller ll@kvindecenter.dk

Bestyrelsen
Hillerød Kvindekrisecenter Fond
Hillerød Kvindekrisecenter er en selvejende
institution (Fond). Fonden ejer huset, som
den, i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, stiller til rådighed som
ramme for et rådgivnings- og krisecenter for
voldsramte kvinder og deres børn. Bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenter Fond er
krisecentrets øverste ledelse og bl.a. ansvarlig for at ansætte den daglige leder.
Bestyrelsen består af
Lone Mørch (Formand) - valgt i 2008
Anne Mau (Næstformand) - valgt i 2008
Vera Søchting - valgt i 2014
Birgitte Bock - valgt i 2008
Farwha Nielsen - valgt i 2017
Jannie Jensen - valgt i 2018
Karen Heidemann - valgt i 2018
Jeanne Estrup (suppleant) - valgt i 2018
God fondsledelse
Komitéen for god fondsledelse har udarbejdet 16 anbefalinger for fondsledelse, som
kan findes på www.godfondsledelse.dk/anbefalinger. I årsrapporten for 2018 redegør
bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenters
Fond for, hvorvidt og hvordan man lever op
til hver af de 16 anbefalinger.
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