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Bestyrelsens beretning
2018 har været et spændende år på
Aabenraa Krisecenter. Den nye bestyrelsesform, med eksterne medlemmer, er kommet godt fra start. Arbejdet med de interne retningslinjer,
skrider planmæssigt frem og nærmer
sig nu snart sin afslutning.

Vi har i 2018 fået ny kontaktperson i
Aabenraa Kommune, hvor vi har
holdt et enkelt dialogmøde. Det var
en positiv oplevelse og vi ser frem til
fremtidigt samarbejde.
Vi har i 2018 haft en belægningsprocent på 71,5%, når der tages hensyn
til de lukkede værelser, vi var nødsagede til at lukke under renoveringen.

Det nye tiltag med psykolog til kvinder der har ophold i huset, fungerer
rigtigt fint. Det er dejligt at psykologen kommer en gang ugentligt, hvor
beboerne har mulighed for at booke
en tid. Beboerne giver udtryk for stor
tilfredshed med tilbuddet. Det er også
vores oplevelse, at kvinderne har
stort udbytte af samtalerne.

Der har i alt boet 44 kvinder og 49
børn i 2018. Vi har ydet 277 rådgivninger og har været nødt til at afvise
22 kvinder på grund af pladsmangel.

Et rigtig rart år når jeg ser tilbage på
2018. Det er det første af snart mange
Der har i løbet af året, været en del
år, hvor vores økonomi har set forudfordringer med dørtelefonen, men nuftig ud. Vi har tidligere været meefter lang tids arbejde fra de forskelli- get afhængige af gaver og sponsorrage it-udbydere og teknikkere, er det
ter.
nu omsider lykkedes.
En stor tak til sponsorer, som har
De sidste par måneder af 2018 er
tænkt på Aabenraa Krisecenter og
indgang og trappeopgang blevet revores beboere med deres sponsorranoveret. Det er blevet rigtig fint.
ter.
Huset bliver til daglig meget brugt,
og er på mange områder ved at være
for lille og ikke længere helt tidssvarende.
Arbejdsopgaverne skifter karakter, i
lighed med udviklingen i vort samfund.
Der stilles større krav til alle, ansatte
som frivillige. Beboerne udfordres i
højere grad i forhold til det tætte samliv under opholdet.

Tak til frivillige som ansatte. Uden
jeres store arbejde kunne der ikke
være sådan et hus som vores.
Tak til bestyrelsen for godt konstruktivt arbejde gennem året.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Vagnsø
Formand
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Årets jubilarer

20 år:

Bodil tirsdag
Vera fredag
Irmgard torsdag
Karin tirsdag

15 år:

Else onsdag
Jutta torsdag
Rita fredag

10 år:

Åse torsdag,

En kæmpe tak for jeres store indsats igennem årene

Oplevelser med pædagog Lene
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Udviklingen set i forhold til de sidste 3 år
Kommuner Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt
Aabenraa
266 365 631
172 364 536
160 136 296
Haderslev
143 53 196
110 37 147
51 18 69
Tønder
21 21 42
152 48 200
383 676 1059
Fredericia
0
0
0
36 72 108
0
0
0
Esbjerg
61 96 157
21 19 40
226 463 689
Odense
57 114 171
0
0
0
29 37 66
Sønderborg
178 307 485
12 12 24
40 25 65
Vejen
0
0
0
229
2 231
34 22 56
Kolding
209 209 418
48 48 96
54 54 108
Nordfyn
0
0
0
16 16 32
0
0
0
Andre
764 721 1485
770 1161 1931
224 445 669
Udenlandsk
0
0
0
13 13 26
40 72 112
I alt
1699 1886 3585 1579 1792 3371 1241 1948 3189
Belægning%
År
%

2016
93%

2017
87%

2018
72%

Krisecentret råder over 5 værelser. 100 % belægning = (5x365 = 1825
døgn). Grundet renovering i huset, har der i 2018 været 15 døgn, hvor
der alene kun kunne huses 4 kvinder. Derudover har der været 14
døgn, hvor der p.g.a. renovering ikke har været muligt, at have nogen
boende. Dette betyder, at det samlede antal mulige døgn i 2018 har
været 1740 døgn.
Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboerne i huset, herunder familiens størrelse,
sikkerhed og opgavekompleksitet.
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Udviklingen set i forhold til de sidste 3 år
Henvist til andet sted
2016
105
5
12
8
130

Pladsmangel
Ikke plads børn
Andet
Ikke målgruppe
I alt

2017
69
1
9
9
88

2018
22
2
16
13
53

Henvendelser
2016

2017

2018

268

273

227

I alt
Beboer udflyttet
2016
Kvinder Børn
26

2017
I alt

26

2018

Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt
52
33
31
64
42
45
87
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Status på psykologtilbud til kvinder
Vi har siden marts måned tilbudt
psykolog-samtaler til kvinder, der
har behov og lyst til dette.

og overgreb, de har været udsat
for. Samtalerne kan endvidere være med til, at løsne op for følelsen
af skyld og skam, og derved give
kvinderne nye perspektiver på deres liv.

Min forudsætning for arbejdet er,
at jeg igennem min praksis som
autoriseret psykolog har erfaring
og kendskab til de specifikke behov kvinder, som har været udsat
for vold har.

Det er min vurdering, at kvinderne oplever stor tryghed ved, at jeg
er på krisecentret og herved har
kendskab til deres dagligdag og
ikke mindst deres børn.

Det er min vurdering, at det har
stor værdi for kvinderne, at psykologhjælpen er forankret på krisecentret, således at den voldsramte
ikke selv skal ud og søge psykologhjælp. Kvinderne er ved indskrivningen ofte svært sårbare og traumatiserede. Krisecentret hjælper
på denne måde, til at få skabt et
forløb, der bedst muligt, hjælper
kvinderne til at komme videre i
livet. Det har stor betydning for
kvindernes videre forløb, at psykologhjælpen tilbydes så hurtigt som
muligt.

Samarbejdet med krisecentrets
øvrige personale er medvirkende
til, at kvinderne får mest muligt ud
af tilbuddet.
Marie, psykolog

Kvinderne har ofte selv svært ved
at organisere hjælpen. Så det er af
stor værdi, at vi kan hjælpe kvinderne hurtigt—og lige der, hvor de
er.
Formålet er, at de voldsramte kvinder kan få bearbejdet de oplevelser
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Ny pædagog på krisecentret
Efter ca. 1 års tid på krisecenteret,
vil jeg starte med at sige jer alle en
stor tak for den varme og positive
måde, I alle har taget imod mig.
Det er en sand glæde at slutte dagen af med at briefe frivillige, der
besidder så meget hjertevarme og
lyst til at være til for andre.

krisecenteret, så de ved, hvad er
det for et sted, de er kommet til og
hvem vi er.
Indgangsvinklen skal være positiv
og holdes på et børneniveau.

Den styrkebaserede pædagogik har
til formål at styrke barnet i troen
på sig selv og sin kunnen. Det foreJeg er kommet til et hus, hvor der går på den måde, at jeg har en kaer meget forandring og hvor lang- ninbamse, som hedder Alfred.
tidsplanlægning er en umulighed. Alfred har sin egen bog, hvor hver
Jeg trives i det og hver dag tager jeg styrke har sin historie. Historierne
glad på arbejde.
er fortællinger fra Alfreds børnehaMit arbejde består af alt arbejde
ve, hvor en styrke tages op. Til
omkring børnene. Det betyder, at hver styrke er der en aktivitet, som
der også er meget arbejde, som
tager udgangspunktet i styrken.
Gennem en uge, arbejdes og kombørnene ikke er en del af.
menteres der med barnet, når det
Jeg håber, at være i gang med bør- bruger styrken, så det bliver benemøder og styrkebaseret pædago- vidst om, at jeg er og kan noget.
gik, når I læser dette.
En styrke kan være tålmodighed,
På børnemøderne har jeg lavet et nysgerrighed, mod, samarbejde og
hæfte, der hedder ”lær mig at ken- loyalitet. Der er 24 styrker i alt.
de”. Barnet og jeg skal tale ud fra Desuden vejleder jeg mødrene i
nogle billeder om barnets liv og
forhold til børnene og derfor bruger jeg også tid på, at kvinderne får
skabt tillid til mig.
Lene, pædagog

8

Kursus i ærerelateret vold
I november måned var det meste
af personalegruppen i Esbjerg på
kursus på æresrelateret vold. Et
vældig interessant og godt kursus,
der startede med en ganske kort
fortælling, der viste, at den æresrelateret vold kan foregår i alle kulturer og religioner.
Religiøs vold er en voldsform, som
blev nævnt sammen med de voldsformer, som vi allerede kender.
Bagefter præsenterede en muslimsk kvinde hendes personlige
oplevelse af, hvordan den æresrelaterede vold havde foregået i hendes familie.
Politiet fortalte kort, om vigtigheden, at når vi som krisecentre eller
socialarbejdere kontaktede politiet
vedrørende æresrelateret vold, at
vi så nævner ordet ”æresrelateret”,
for så ved de, hvad de rykker ud til
og hvem de skal være ekstra opmærksomme på.
Lev uden vold var repræsenteret
på kurset og fortalte, hvordan de
kunne bruges som rådgivere, hvis
vi kom i situationer, hvor vi ikke
vidste, hvordan vi skulle handle
eller rådgive.

til, hvem og hvordan man oplevede, hvem der skulle varetage eksempelvis opdragelsen af sine
børn, hvornår man var aktiv i bla.
kvindekampen i verden, og hvordan forskellige måder at perspektivere ansvarsopgaver på udløste
problemer kulturerne imellem.

Efter en hyggelig aften i kollegaers
samvær fortsatte kurset dagen efter
med, at RED Safe House havde et
oplæg om, hvordan de arbejdede
med unge i æresrelateret vold. De
fortalte om sikkerhed, hemmeligholdelse af adresser og hvordan de
arbejdede med de unge. De unge
havde ud over arbejdet med at
komme videre i livet i sikkerhed,
også en dagligdag, der bød på undervisning, aktiviteter og ansvarsområder for rengøring m.m.
Kurset havde også en oplægsholder, der fortalte om de psykologiske dilemmaer, som kvinderne
ofte oplevede, når de var ramt af
æresrelateret vold. Vi testede på
hinanden nogle skemaer, der kunne kortlægge familie og dens relationer i forhold til ressourcer, magt
og volden. Der var også et eksemMarianne Skytte, lektor på Aalpel på, hvordan et familietræ kunborg Universitet omkring den soci- ne skitseres, så familiestrukturen
ale side i forhold til kvinder og
blev overskueligt, samt hvem der
vold. Hun kom også ind på forrelationsmæssigt har betydning for
skellige kulturopfattelser i forhold kvinden.
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Oplæg om vold i familien
At synliggøre krisecentret og fortælle om vort arbejde, finder vi meget
vigtigt. Derfor tager vi gerne ud og
fortæller om krisecentret, om det at
være i et voldeligt forhold og hvad
det vil sige at bryde med volden.
Den 8. marts 2018, på kvindernes
nationale kampdag, var Anne-Marie
og jeg ude hos en gruppe kvinder
under Socialdemokratiet. Her skulle vi give et oplæg omkring arbejdet
på krisecentret. Hvad det vil sige at
være i et voldeligt forhold og hvad
vi gør for at hjælpe kvinderne og de
børn de måtte have med sig.
Derefter gav vi bolden videre til to
kvindelige betjente, som skulle fortælle om hvordan det var at være
kvinde på en mandsdominerede
arbejdsplads. De to oplæg gik rigtigt
godt i spænd med hinanden og det

gav også tilhørerne mulighed for at
spørge ind til, hvordan politiet samarbejder med os på krisecentret.
Den 6. august 2018 var Karen Steffensen og jeg i Skærbæk for at fortælle en underafdeling af den verdensomspændende kvindeorganisation, Inner Wheel Skærbæk, omkring vort arbejde. Her blev vi mødt
af en gruppe spørgelysten kvinder
der viste stor interesse for det arbejde der bliver gjort her på centret.
På billedet ses Præsident for Inner
Wheel Skærbæk Karen Rossen
Johnsen overrække en check til Karen og jeg efter et godt og spændende foredrag.
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Lone, fredagsgruppen

Et nyt bestyrelsesmedlems tanker
Da jeg i foråret 2018 blev spurgt
om jeg ville stille op til valg til
bestyrelsen i Aabenraa Krisecenter tænkte jeg – hvorfor skal jeg
dog det ? Og kan jeg bidrage med
noget som kan bruges i den sammenhæng ?
Efter nogen tid fandt jeg frem til,
at jeg jo i mange år som advokat
har arbejdet med pressede familier og udsatte børn. Så hvorfor
ikke prøve at være med til at gøre
en forskel for de kvinder og børn
der ser sig nødsaget til at søge på
krisecenter. Derfor valgte jeg at
takke ja til at stille op til valget.
Nu har jeg så været med i bestyrelsen i et års tid. Det er en helt
ny og lidt lukket verden at komme ind i på mange måder.
Låste døre, kameraer, sikkerhedsrutiner for beboere – en helt

anderledes dagsorden end den
jeg er vant til fra andre bestyrelser og foreninger. Desværre en
nødvendighed, men også en udfordrende måde at arbejde med
tingene på.
Jeg er ved at kunne se hvordan huset
fungerer med det faste personale og
så alle de mange frivillige, som hver
dag yder en stor indsats. Det var en
overraskelse men også motivation
for mig, til selv at være en del af,
bare på en lidt anden måde.
I en tid hvor søgningen til krisecentrene er stigende er jeg glad for min
beslutning og håber fremadrettet, at
jeg kan bidrage til at hjælpe kriseramte kvinder og børn ved at indgå i
bestyrelsen.
Henrik, bestyrelsesmedlem
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Omvendt julekalender fra Nygadehuset
I starten af december blev vi kontaktet af Julia Kunert, som er frivillig medarbejder på Nygadehuset.
Hun er en del af ICYE projekt,
hvor hun skal arbejde som frivillig
på Nygadehuset fra 1. september
2018 til 30. juni 2019. Under hendes ophold skal hun lave forskellige tiltag, og et af dem blev en omvendt julekalender til fordel for
krisecentrets beboere.

Igennem hele december kunne
byens borgere aflevere gaver i en
kasse på Nygadehuset, disse blev så
afleveret på krisecentret den 21.
december af Julia.
Hendes idé gjorde, at vores kvinder og børn fik en masse flotte
gaver juleaften. Samtidig fik de
den sødeste hilsen fra en af de glade givere.
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Hilsen fra en glad giver
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Svend opsætter ny dekoration i haven, så børnene kan tegne udenfor
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Gaveliste 2018

Januar
Januar
Februar
Februar

Inner Wheel Aabenraa
Filcolana
Brands of Scandinavia
Hudplejeprodukter i samarbejde med

April Legekæden
Maj
Poul Sange ”Lirekassespiller”
August Biblioteket i Løgumkloster
September Brands of Scandinavia
September Abena
December Julegodter fra Fleggaard
December Godteposer til børnene fra fagforeningen
Metal

2.000
Legetøjsdyr
2 kasser tøj
2 kasser
Påskefigurer
5.260
Udklædningshatte
3 kasser tøj
Bleer til svømmehal
2.000

December Brands of Scandinavia
3 kasser tøj
December Niels Haar
Julekalendre til børnene
December Søsterloge nr. 46 Kilden I.O.O.F
2.500
December Nimo Company Aabenraa, julegave til alle
medlemmer af Aabenraa Krisecenter
December Poul Sange ”Lirekassespiller” samt METAL
17.365
Sønderjylland
December Nørkleklubben Rødekro
625
December Aabenraa Therapy Massage, til husets personale

Massage

December Billund International: Julegaver til husets
børn
December Frimurerlogen
December Unavngiven giver
December Brands of Scandinavia

1.600
100
40.000
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”At turde, er at miste fodfæstet et øjeblik.
Ikke at turde, er at miste livet”
(Søren Kirkegaard)

Aabenraa Krisecenter
Bjerggade 3, 6200 Aabenraa
Telefon 74 62 21 17
Mail: aabenraakrisecenter@aabenraa.dk
Hjemmeside: www.aabenraakrisecenter.dk
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