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Bestyrelsens beretning 

Når bestyrelsen for Aabenraa 
Krisecenter ser tilbage på 2019, 
har det på forskellige måder væ-
ret et turbulent år.  
 
Vi har taget afsked med flere 
medarbejdere gennem året. Vo-
res husassistent gennem flere år 
måtte forlade os pga. sygdom, 
hendes afløser valgte efter 7 må-
neder et job som gartner frem 
for det vi kunne tilbyde. Først i 
september tog vi afsked med 
husrets leder, dette i gensidig 
enighed med bestyrelsen.  
 
Den vakante stilling blev delt i 2 
dele, hvor der var en daglig leder 
og en til den økonomiske ledel-
se. Begge konstitueret fra besty-
relsen. Denne løsning varede til 
den nye leder blev ansat den 
16.12.2019.  
 
Gennem hele processen havde 
vi stor hjælp fra 
Aabenraa kom-
mune/
personaleafdelin-
gen.  
Generelt har der 
igennem hele 
året været stor mødeaktiviteter 

mellem bestyrelsen og Aabenraa 
kommune. Der skal lyde en stor 
tak til dem.  
 
Vores nye leder; Hanne Frede-
riksen, kommer fra en stilling 
som afdelingsleder på Rønsho-
ved skolehjem, og har før det, 
haft sin gang som Socialrådgiver 
i Sønderborg kommune/ børn 
og familieafdelingen gennem 11 
år. 
Hanne kan bidrage med en bred 
viden og erfaring som kan an-
vendes til sparring med både 
ansatte og de frivillige. 
 
Gennem efteråret har kælderen 
på Aabenraa Krisecenter gen-
nemgået en tiltrængt renovering 
med op pudsning af vægge, ma-
ling og nyt gulvbelægning. I dele 
af huset er der kommet nye gar-
diner, og/eller film på vinduer.  
 

Huset har i 2019 haft en 
stor søgning af voldsud-
satte kvinder og børn. 
Belægningen har været 
på 91%, samt en del hen-
visninger til andre krise-
centre. Kun ganske få  
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henvendelser uden for vores 
målgruppe.    
Telefoniske og ambulante råd-
givningssamtaler er stadig ret 
højt, her ligger antallet på 330 
henvendelser. 
 
Gennem året 2019, har vi haft 
gentagende besøg af det sociale 
tilsyn. Herunder både anmeld-
te, såvel som uanmeldte besøg. 
Disse med positive tilbagemel-
dinger og tilfredsstillende resul-
tater.  
 
Ligeså har vi i 2019 afholdt 2 
intro aftner for nye frivillige, 
hvor Aabenraa Krisecenter er 
blevet beriget med 6 nye vagter. 
På dette tidspunkt er der til-
knyttet 77 frivillige på krisecen-
teret.  
Med udgangspunkt i denne suc-
ces, tager vi det som et udtryk 
for, at Aabenraa Krisecenter 
bliver omtalt positivt udadtil.  
 
Ligeledes alle donationerne vi 
modtager året igennem, bekræf-
ter os i, at vi har et opland, som 
gerne vil bidrage til og glæde 
kvinder og børn på Aabenraa 
Krisecenter. Her vil vi nævne 
donationer som Pengegaver, 
legetøj, tøj og tasker og meget 

mere. Sidst, men ikke mindst 
skal nævnes, de flotte julegaver, 
til beboerne der bliver afleveret 
i huset lige før jul. Donationer-
ne varmer og glæder os alle.  
 
Vi vil slutteligt gerne takke alle 
som har tænkt på krisecenterets 
beboere gennem året det brin-
ger stor glæde i huset. 
 
2019 har været et usædvanligt 
år med et meget stort arbejds-
pres for alle på krisecenteret, 
ansatte og frivillige.  
 
Fra bestyrelsen skal der hermed 
lyde en stor tak til alle for godt 
arbejde, også når det har set 
mest vanskeligt ud.  
 
Til sidst vil jeg takke alle spon-
sorer, samarbejdspartnere og 
Aabenraa Kommune, for godt 
samarbejde i år 2019. 
 

På bestyrelsens vegne 
Anne Marie Vagnsø 

formand  
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Årets jubilarer 

 

10 år: Grethe og Sølvi, mandagsgruppen 
 Conni, torsdagsgruppen 
 
15 år: Anette, fredagsgruppen 
  
25 år: Margit, mandagsgruppen 
 
 

Bestyrelsen tale v/Anne-Marie til foreningens jubilarer: 
 
Kære jubilarer 
 
En stor tak for jeres indsats som frivillige—uden jeres stabilitet i 
huset vil det være svært at have sådan et krisecenter. 25, 15 og 
10 år som frivillige er rigtig flot. Jul—Nytår, påske og pinse. Man-
ge nætter er I på krisecentret. 
 
Også stor ros til jer fra husets beboere, som nyder jeres selskab. 
 
Den frivillige indsats er nogle af de bærende kræfter i huset. Vi 
er rigtig stolte af, at så mange frivillige er knyttet til huset. 
 
Et stort tillykke med jeres jubilæum. 
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Udviklingen set i forhold til de sidste 3 år  
Antal overnatninger fordelt på kvindens hjemkommune 

Krisecentret råder over 5 værelser. 100 % belægning = (5x365 = 1825 
døgn).  

Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurde-
ring i forhold til beboerne i huset, herunder familiens størrelse, 
sikkerhed og opgavekompleksitet.   

2017 2018 2019 

Kommuner  Kvinder  Børn  I alt  Kvinder  Børn  I alt  Kvinder  Børn  I alt  

Aabenraa 172 364 536 160 136 296 627 893 1520 

Haderslev 110 37 147 51 18 69 72 125 197 

Tønder 152 48 200 383 676 1059 258 486 744 

Fredericia 36 72 108 0 0 0 42 0 42 

Esbjerg 21 19 40 226 463 689 40 40 80 

Odense 0 0 0 29 37 66 0 0 0 

Sønderborg 12 12 24 40 25 65 0 0 0 

Vejen 229 2 231 34 22 56 3 0 3 

Kolding 48 48 96 54 54 108 195 232 427 

Svendborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordfyn 16 16 0 0 0 0 0 0 0 

Anden regi-
on 770 1161 1931 224 445 669 415 396 811 

Udlændin-
gestyrelsen 0 0 0 36 72 0 0 0 0 

Udenlandsk  13 13 26 4 0 4 0 0 0 

I alt  1579 1792 3371 1241 1948 3189 1652 2172 3824 

Belægning%          

År  2017 2018 2019 

%  87% 68% 91% 
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Udviklingen set i forhold til de sidste 3 år 

Henvist til andet sted         

  2017 2018 2019 

Pladsmangel 69 22 72 

Ikke plads børn  1 2 4 

Andet  9 16 22 

Ikke målgruppe 9 13 3 

I alt  88 53 81 

          

Henvendelser           

  2017 2018 2019 

I alt  273 227 221 

Beboer udflyttet        

  2017   2018 2019 

Kvinder  Børn I alt  Kvinder  Børn I alt  Kvinder  Børn I alt  

33 31 64 44 49 93 23 24 47 
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Præsentation af ny leder 

Jeg er pr. 15. dec. 2019 startet 
som leder af Aabenraa Krisecen-
ter. Jeg er uddannet socialrådgi-
ver har haft min gang i Børn- og 
Familieregi i Sønderborg kom-
mune siden foråret 2007. De 
første 7 år i en myndighedsafde-
ling, senere udviklingen, og 
konsolideringen af den tidlig 
forebyggende indsats.  
Jeg kommer fra en stilling som 
afdelingsleder på Rønshoved 
skolehjem i Aabenraa kommu-
ne, der ledelsesmæssigt har gi-
vet mig erfaring med døgnbe-
manding, vikardækning og dag-
lig drift.  
Som leder af Aabenraa Krise-
center vil jeg gerne starte med 
at sige tak for jeres tillid til mit 
kommende virke. Børn- og fa-
milieområdet er i mit DNA og I 
har fået en leder der fagligt vil 
have fokus på børnene og deres 
psykiske og fysiske trivsel, samt 
den tidlige forebyggelse af vold i 
partnerskabet.   
Jeg kan kun glædes over at mær-
ke, hvordan alle gør deres bed-
ste for, at det bliver en god op-
start for mig og jeg kan næsten 
ikke få smilet af mit ansigt, når 
jeg kører hjem fra arbejde. Smi-
let og min arbejdsglæde, be-

kommer mig godt og vil tjene 
bestyrelsens forventninger til 
mig og Vice Versa.   
Det er ofte kaotisk at starte på 
en ny arbejdsplads. Ånden i 
huset, fællesskabet og alle de 
gode mennesker i huset, er med 
til at afhjælpe dette, hvilket 
kommer mig til stor gavn. Tak 
til både personalet, de frivillige 
og beboerne. 
Som jeres personaleleder, er et 
sundt arbejdsmiljø og dialog to 
af mine vigtigste fokusområder, 
hvorfor jeg allerede nu vil vars-
le, at der kommer adskillige åb-
ne spørgsmål fra min side, der 
skal have til formål at sætte mig 
ind i kulturen på Bjerggade 3. 
Noget andet jeg er optaget af 
her i starten er, at jeg allerede 
har fået flere ønsker, der indike-
rer, at I gerne vil drage nytte af 
min utrættelige erfaring med 
faglige og strukturelle tiltag.  
Jeg glæder mig til at lære alle de 
frivillige bedre at kende, og hå-
ber at jeg kan være med til at 
opretholde og inddrage deres 
erfaring på fagområdet.  
 

Glade hilsner fra Hanne  
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Uddannelsesseminar 2019 

Den 7. november 2019 deltog 
Lene, Ketty og Sascha i Uddan-
nelsesseminar 2019 arrangeret 
af Center for frivilligt socialt 
arbejde, som foregik på Park 
Hotel i Middelfart. 

Formålet med uddannelsessemi-
naret var, at dykke ned i alt det, 
der udfordrer og belaster frivilli-
ge, som arbejder med udsatte 
mennesker og krævende bruge-
re. Vi skulle blive klogere på, 
hvordan vi som organisation 
kan hjælpe vores frivillige med 
at sætte grænser og passe på sig 
selv. 

Vi deltog på forskellige work-
shops, herunder bl.a. ”Forebyg 
udbrændthed og skab robuste 
og resiliente frivilliggrupper” og 
”Frivilliges psykosociale arbejds-
miljø”.  

Den første workshop tog ud-
gangspunkt i, hvordan de svære 
beboere kan 
svække vores 
sårbarhed, hvor-
dan vi kan blive 
overvældet af 
beboernes mag-
tesløshed, fordi 

dele af deres situation kan min-
de om noget i vores eget liv.  

Den anden workshop handlede 
om hvordan konflikter opstår 
alle steder, hvor der er menne-
sker. At bruge konflikter til ud-
vikling er imidlertid en kompe-
tence, man kan lære. Der er 
naturligvis noget, man selv skal 
lære, og så er der noget, der skal 
udvikles i den nære arbejds-
pladskultur. Selvom alle kon-
flikter er forskellige, følger de 
alligevel et bestemt mønster for 
destruktiv optrapning. På den 
baggrund er det en god idé at 
bede om hjælp i rette tid—inden 
omkostningerne bliver alt for 
store. 

Vi havde en rigtig spændende 
og lærerig dag. 

Sascha, socialrådgiver 

 

 



10 

Børneseminar 2019 

I efteråret var alle pædagoger 
fra landets krisecenter samlet til 
et børneseminar på Nyborg 
Strand. Det er meget givende  
og inspirerende at snakke med 
andre i samme stilling og høre, 
hvilke erfaringer, de gør sig. 
 
Et af emnerne var børnesamta-
ler. Psykologerne Birgitte Ørns-
trup og Lykke Klockmann Pein-
Malmberg talte ud fra deres 
viden og erfaring med børne-
samtaler. De var bla.  inde på 
rammer for en børnesamtale, 
tidsperspektiver og motivation.  
 
En af de ting, som de kom ind 
på var, at kriseramte børn ikke 
kan tale for meget om deres 
traumer og selvom de får psyko-
loghjælp, er det vigtigt, at de 
børnefaglige medarbejder, også 
taler med børnene om de svære 
emner. 
 
Familieretshuset talte om de 
nye ændringer, der kom, da de 
blev til et familieretshus i stedet 
for statsforvaltning. Desuden 
skulle de have talt om udfyldel-
se af de nye krisecentererklærin-
ger, men pga. sygdom blev det 

aflyst. 
Sidste dag gik med workshop, 
hvor vi drøftede konkrete ting, 
som udfordrede os i hverdagen. 

Lene, pædagog 
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Familieretshuset 

Den 1. april 2019 åbnede Fami-
lieretshuset som erstatning for 
Statsforvaltningen.  Det var en 
ændring som vi  ansatte på krise-
centret havde set frem til, da der 
var varslet ændringer i sagsbe-
handlingen, som vi kunne se en 
stor fordel i. 

De politiske intentioner med 
Familieretshuset var, at have et 
særligt fokus på forældreansvars-
området, at få børnenes perspek-
tiv fremhævet yderligere, at have 
fokus på både børneinddragelse 
og beskyttelse samt at børn kun 
skal møde én voksen igennem 
hele skilsmissesystemet. Derud-
over lagde ændringen op til, at 
forældre i krisesituationer som 
vold, automatisk ville blive ind-
kaldt til møder hver for sig, at 
der skulle være kommunal med-
inddragelse samt at arbejdet skul-
le være tværsektorielt og med et 
tværfagligt perspektiv.  

Med det nye system, bliver alle 
sager screenet i en grøn, gul eller 
rød kategori, hvor den røde er 

den vi arbejder mest med, nem-
lig Familieretlig udredning. 

Hvad syntes vi så nu? 

Det har været en lettelse i ansøg-
ningsprocessen, at forældrene nu 
— næsten altid—bliver indkaldt 
til møder hver for sig. Dem der 
afholder møderne i Familierets-
huset virker til at have fået en 
større forståelse for den konflikt-
grad der ofte er i de sager, som 
har et krisecenter involveret. 

Som så meget andet nyt, har og-
så implementeringen af Familie-
retshuset tager meget lang tid og 
det er selvfølgelig frustrerende 
for både kvinder og krisecentre, 
da det i nogle tilfælde fastholder 
kvinder og børn på krisecenter i 
længere tid end nødvendigt, 
men vi har en forventning om, 
at det bliver bedre, når Familie-
retshusene har fundet deres stå-
sted. 

Sascha, socialrådgiver 
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 Børnehus i Aabenraa 

Et børnehus er en afdeling, som 
politiet har til afhøring af børn, 
så de kommer ind i omgivelser, 
hvor det er mere hyggeligt og 
børnevenligt i forhold til en poli-
tistation.  
 
Det nye børnehus på Kystvej i 
Aabenraa er som sådan ikke en 
nyhed. Det nye er, at der er kom-
met en afdeling i Aabenraa, hvor 
børnene tidligere blev kørt til 
Esbjerg,  hvis de skulle afhøres af 
politiet. 
 
Krisecenteret har på nuværende 
tidspunkt haft to børn, der har 
været til afhøring af tre gange og 
de tog trygge afsted hver gang. 
 
Det har været en lettelse, at der 

er kommet en afdeling i Aaben-
raa. Den lange transporttid, som 
børnene skulle have, når de skul-
le afsted, slipper de for. Specielt 
mindre børn kan synes, at køre-
turen mellem Aabenraa og Es-
bjerg kunne være lang. Arbejds-
mæssigt vil det også blive at mær-
ke, da personalet indimellem har 
været med som chauffør eller 
tryghedsperson for børnene. 
 
Har I lyst til at læse mere om 
børnehuset kan I søge på nettet 
på: www.boernehus-syd.dk.  

Lene, pædagog 

http://www.boernehus-syd.dk.%20%0dLene%0d
http://www.boernehus-syd.dk.%20%0dLene%0d
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Privatlivs– og IT-sikkerhedspolitik  

Som følge af indførelsen af Da-
tabeskyttelsesforordningen, så 
har vi nu udarbejdet en privat-
livs– og it-sikkerhedspolitik på 
Aabenraa Krisecenter. Den står 
i en mappe i dagbogsskabet og 
skal kendes af alle frivillige og 
ansatte i huset.  
 
Såfremt vi skulle få besøg af Da-
tatilsynet på et tilsynsbesøg, er 
det vigtigt at alle kan finde den-
ne og fremvise den. Heraf frem-
går det også hvem man skal 
kontakte såfremt man er i tvivl 
om noget, eller hvis der er 
et brud på datasikkerhe-
den.  
 
I denne politik fremgår 
det hvordan vi behandler 
og opbevarer de data, som 
vi har på vores beboere, 
deres børn samt de ansat-
te og frivillige på krisecen-
tret. Det fremgår også 
hvilke rettigheder man 
har, som registreret i vores syste-
mer. 
 
Yderligere fremgår det, at så-

fremt der kommer håndværke-
re, pedeller, bude eller andre, 
som skal ind i huset, så skal de 
underskrive en tavshedserklæ-
ring, som også står i en mappe i 
dagbogsskabet.  
 
Hvis man har spørgsmål eller 
rettelser til politikken, så kan de 
rettes til undertegnede. 
 

Sascha, socialrådgiver 
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At være barn på et krisecenter 

At være barn på et krisecenter 
er ikke altid let. Barnet flytter 
fra sit hjem, det må undvære 
sin far, hverdagens rutiner og 
indhold bliver sat på pause og 
samværet med kammerater i 
skole og fritid er ikke muligt.  
 
Mange af børnene skal forholde 
sig til at skifte skole og daginsti-
tution. De fornemmer mor er i 
krise og har ikke det samme 
overskud. Oven i det flytter bar-
net på et krisecenter, hvor det 
skal forholde sig til mange nye 
personer, ansatte, frivillige og 
de andre beboere, og det sker, 
vi har beboere inde, der ikke 
har forståelse for børn ”kan hø-
res”. Samtidig kommer børnene 
fra hjem med vold. Alt det bety-
der, at børnene også kommer i 
en krise, og de reagerer meget 
forskelligt. Nogle reagere ved at 
blive indadvendte og tilpassede. 
Andre reagerer udadvendt.  
 
Børnene spejler sig i sine foræl-
dre, så uanset hvad forældrene 
siger, anvender børnene de me-
toder, som de så forældrene 
brugte til at løse deres konflik-
ter. Børnene ønsker ikke at 

skabe uro. De kalder på hjælp 
og ønsker at blive set. 
 
I det forgangne år har jeg for-
søgt at bryde hverdagen med 
udflugter og aktiviteter. Vi har 
været i Legoland, to gange i 
Sønderborg på henholdsvis en 
naturlegeplads og biblioteket, 
hvor vi sluttede af med mad 
eller is. I sommerferien var vi på 
ture til Jump a lot, Enghave na-
tur- og dyrepark, Givskud Zoo, 
Esbjerg fiskerimuseum, bålakti-
vitet i skoven ved Galgebakken. 
I løbet  af efteråret har vi atter 
været i Jump a lot, biograffen og 
Jump and fun i Kolding.  
I marts måned havde vi børne-
fest, og tidligere beboere og fri-
villige var inviteret. Honning-
banden optrådte på anden sal 
med teater og vi sluttede dagen 
af med pølser og brød.  
 
Når tiden har været der har jeg 
gået ture, leget og lavet kreative 
ting med børnene. 

Lene 
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Gaveliste 2019 
Tid Beskrivelse Beløb 

Februar Brands og Schandinavia 2 kasser tøj 

Marts Povl Sanger Pengebeløb 

April Q-net Gavekort til Matas 

April Fødevarebanken Påskefrokost 

April Brands of Scandinavia Påskeæg 

Juli Knivsbjerg 3 ks. Kaffe 

September Brands of Scandinavia 3 kasser tøj 

September Bowl'n Fun Kolding Fri adgang til lege-
land 

September Soroptimisterne Tønder Pengebeløb 

Oktober Babysam Puslemadrasser 

Oktober Hildebrandt  Pengebeløb 

November  Krusmølle Julepynt 

November  Brands of Scandinavia Billetter til lagersalg 

November  De urokkelige strikkere Strik til beboere 

December Brands of Scandinavia 3 kasser tøj 

December Brands of Scandinavia,  

4000,00 kr. i alt 

Julegaver til husets 
beboere 

December Ladies circle Pengebeløb 

December Povl Sanger Pengebeløb 

December Strikker Hjemmestrikkede 
sokker og huer 

December Brands of Scandinavia Pengebeløb 

December Billund International Julegaver til husets 
beboere 
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”Det har jeg aldrig prøvet før,  

Så det klarer jeg helt sikkert” 

Pippi Langstrømpe 

Aabenraa Krisecenter 
Bjerggade 3, 6200 Aabenraa 

Telefon 74 62 21 17 
Mail: aabenraakrisecenter@aabenraa.dk 

Hjemmeside: www.aabenraakrisecenter.dk 
Facebook og Instagram: Aabenraa Krisecenter 


