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Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning 2020
Bestyrelsens arbejde på Aabenraa Krisecenter i 2020 har været meget specielt og meget anderledes, at holde bestyrelsesmøder over Zoom har vi også
fåret implementeret.

året ikke været afholdt de vanlige dialogmøder med Aabenraa kommune,
vi ser frem til kommende møder i
2021.
Tak til kommunen for godt samarbejde gennem året.

Vores nye leder Hanne Fredriksen er
kommet rigtig godt i gang i huset, på Stor tak til alle som tænker på os med
trods af en ret vanskelig opgave da
sponsorgaver i alle former, det varCovid-19 ramte os alle i marts måned. mer, at der sidder folk derude, som
tænker på de voldsramte kvinder og
Bestyrelsen har været meget optaget af deres evt. børn som tager ophold på
at afsøge områder i kommunen med Aabenraa krisecenter.
større lokaliteter, da huset på Bjerggade 3 ikke længere er tidssvarende,
Der har været en meget stor fleksibilimed fælles bad og toilet til 5 familier. tet hos alle i huset gennem hele 2020,
En udvidelse fra de 5 værelser vi har i som har været, meget vanskelig at
dag, til 7-8 værelser vil være ønskeligt, manøvrere i, men det er lykkedes på
samt tilhørende bad og toilet. Besøgs- flotteste vis. Huset har ikke haft Corum, ungdoms- og kreativitets-rum er vid-19 på besøg en eneste gang, på
også en mangel i huset, samt bedre
trods af, at der kommer en del persoarbejdsforhold til personalet.
ner ud og ind dagligt.
Vi er på dette område i tæt dialog
med Aabenraa kommune, da det er
dem der stiller bygning til rådighed
for Krisecentret. Der er også arbejdet
på en mindre omrokering/ombygning
i huset da et nyt Krisecenter ikke er
noget der sker på kort sigt. Denne
omrokering skulle gerne munde ud i
bedre arbejdsvilkår for personalet i
løbet af kort tid. Der vil til sådan et
projekt blive nødvendigt at søge om
midler ved forskellige fonde da husets
driftsmidler ikke er til sådanne opgaver.

Bestyrelsen retter en stor tak til de
frivillige, som yder en fantastisk indsats for husets beboere.
Stor tak til personalet for den måde I
møder alle på, beboere som frivillige,
altid med smil og varme.
Ansatte og frivillige spiller godt sammen, eller kunne dette ikke lade sig
gøre.
På bestyrelses vegne
Anne Marie

På grund af Covid 19 har der gennem
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Årets jubilarer
10 år:

Pia, personalegruppen
Gitte, mandagsgruppen

25 år:

Karen, tirsdagsgruppen
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Udviklingen set i forhold til de sidste 3 år
Antal overnatninger fordelt på kvindens hjemkommune
2018
2019
2020
Kommuner Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt
Aabenraa
160 136 296
627 893 1520
93 124 217
Haderslev
51 18 69
72 125 197
35
12 47
Tønder
383 676 1059
258 486 744
231 398 629
Fredericia
0
0
0
42
0 42
6
18 24
Esbjerg
226 463 689
40 40 80
0
Odense
29 37 66
0
0
0
23
92 115
Sønderborg
40 25 65
0
0
0
91
74 165
Vejen
34 22 56
3
0
3
0
Kolding
54 54 108
195 232 427
228 587 815
Svendborg
0
0
0
0
0
0
152 152 304
FaaborgMidtfyn
0
0
0
0
0
0
2
6
8
Middelfart
0
0
0
0
0
0
228 361 589
Andre
224 445 669
415 396 811
369 448 817
Udlændingestyrelsen
36 72
0
0
0
0
0
Udenlandsk
4
0
4
0
0
0
0
I alt
1241 1948 3189
1652 2172 3824
1458 2272 3730
Belægning%
År
%

2018
71%

2019
91%

2020
80%

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

2018
22
2
16
13
53

Pladsmangel
Ikke plads børn
Andet
Ikke målgruppe
I alt

2019
72
4
2
3
81

2020
22
0
5
10
37

Henvendelser
2018

2019

2020

227

221

154

I alt
Beboer udflyttet
2018
2018
Kvinder Børn
44

2018
I alt

49

2019

2020

Kvinder Børn I alt Kvinder Børn I alt
93
23
24
47
31
48
79
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Frivilligfest på Brinksgaard
Lørdag den 29. februar 2020 blev vores
årlige Frivilligfest afholdt. Denne gang
blev Brinksgaard lige udenfor Tønder
rammen om en yderst festlig dag.

Inden maden var der gin– og romsmagning, som var meget populær og åbnede øjnene for mange af os, som normalt blander gin og rom op med sodavand. Det var absolut ikke nødvendigt.
Vi blev afhentet af bus på krisecentret Efter smagningen, så var der lækker
først på eftermiddagen og ankom til et mad og efterfølgende kaffe og dessert.
veldækket kaffebord på Brinksgaard.
Mange af os, måtte et smut forbi butikEfter kaffe og lækker kage, stod vores
ken igen, da vi havde fået et nyt behov
nye leder, som i sin fritid er zumbafor at få nogle af smagsprøverne med
instruktør for et festligt indslag, hvor vi hjem.
alle prøvede at danse zumba i gårdspladsens grus og med lidt vand fra
Det var en rigtig dejlig dag og der skal
oven.
lyde en stor tak til festudvalget.
Efter at have fået lidt sved på panden,
så var de fleste af os i fuld gang med
shopping i Brinksgaards lækre butik,
fyldt med brugskunst, tasker, tøj og en
masse lækre gourmet-produkter.

Personalegruppen

7

Nada
Det har længe været et ønske, at kunne
tilbyde NADA til kvinderne, som bor
på Aabenraa Krisecenter. Trods Corona, så lykkedes det mig at komme afsted på uddannelsen i juni og september 2020. Uddannelsen fandt sted hos
NADA Danmark.

fulde udbytte af ”behandlingen”. Jeg
oplever, at de kvinder, som har søvnproblemer og tager imod NADA, meget
hurtigt får et bedre søvnmønster. I forhold til kvinder med angstproblematikker, så har gennemsnittet,
at dem angivet i en måling før og efter
NADA-forløb på ca. 6 behandlinger, at
de er gået fra et angstniveau på 8-9 (ud
af 10) til et niveau på 3-4.

NADA er en non-verbal metode med
fokus på recovery, empowerment og
personlig udvikling. NADA er et supplement til anden behandling, som ex.
samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfullness mm. NADA kan
også anvendes til lindring her og nu
ved ex. akut stress, abstinenser, angst
eller søvnproblemer.

NADA tilbydes også til de frivillige,
som er velkommen til at kontakte mig,
hvis det skulle have interesse.
Sascha, socialrådgiver

NADA er rent praktisk placering af 5
akupunkturpunkter i begge ører over
45 minutter i rolige omgivelser. Det er
vigtigt, at man sidder i ro med nålene
under forløbet. Man kan sige, at
NADA er en stille samtale med sig selv.
Metoden rummer et meditativt element, målet er, at man får kontakt til
sig selv og egne ressourcer.
På Aabenraa krisecenter bruges NADA
til de kvinder, som har brug for at slappe af og få større indsigt og mulighed
for at komme op i helikopterperspektiv,
for at se sin situation på en ny måde.
Jeg afholder mindfullness- og NADAcafé ca. 2 gange ugentligt, hvor børnene
bliver passet af pædagogen og kvinderne dermed har roen, til at kunne få det
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Børneseminar 2020
Sidst i september var jeg på et to dages
børneseminar gennem LOKK på Storebælt Sinatur Hotel og Konference i
Nyborg, hvor det pædagogiske personale fra krisecentre i Danmark mødtes.
Det er altid givende at høre, hvad der
arbejdes med og hvilke erfaringer, de
andre pædagoger gør sig.

tænke ud over sig selv, kan ikke mødes i en metalliserende samtale.

Forskningen har vist, at traumatiserende børn, altid kan lære, men ikke
er i stand til at lege.
Eks. Et barn, der er utryg, kun tænker
på at passe på sig selv, og har lukket af
til sine følelser skal have lege, der tager udgangspunkt i deres sanseappaGitte Jørgensen, psykolog på Skole- og rat. Det kan være at blive vugget, tegbehandlingshjemmet Skovgården, var net på ryggen, synge sammen, gode
oplægsholder. I hverdagen arbejder
smagsoplevelser. Det skal først føle sig
hun med børn og unge, som har svæ- tryg og havde kontakt til sig selv, førre tilknytnings- og relationsforstyrelend det kan lege sammen med andre,
ser. Der havde de arbejdet med et
der kræver at give og tage i et samspil
udviklingsprojekt, hvor de havde lavet med andre.
brobygning mellem hjerneforskning
og udviklingspsykologi og sat fokus på
samspillet mellem barn og omsorgsgi- Pædagogerne fra Hillerød Krisecenter
kom med et oplæg, hvor de fortalte
ver. De brugte metoden Fairplay.
om, hvad formålet med deres børnegruppe var og hvordan de afholdte
Fairplaymetoden går ud på at den
voksne i legen og samværet med bar- dem.
net giver omsorg, er engageret, tager
ansvar for strukturen i legen og giver
barnet passende udfordring.

LOKK´s nye formand, Kamilla fortalte kort om LOKK og hendes arbejde.
Næste dag arbejde vi i grupper og
havde erfaringsudveksling.
Det var et godt seminar, hvor jeg havde følelsen af, at have fået nogle konkrete handlingsredskaber.

Gitte Jørgensen fortalte om hjernes
opbygning og hvilken del af hjernen
og handlingsmønstre, kvinder og
børn, kan handle ud fra, når de er
kriseramte. Hendes pointe med at
dele denne viden var, at møder vi ikke
kvinder og børn, det sted, de befinder
sig i deres hjerne og behov, vil arbejdet omkring dem være forgæves og til
ingen nytte, da udgangspunkterne er
forskellige. Eks. Et barn, der har brug
for omsorg og ikke er i stand til at

Lene, pædagog
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Teambuilding
Personalegruppen var i starten af oktober på et 2 dages teambuilding seminar
på Gl. Brydegaard på syd Fyn. Et helt
fantastisk dejligt og hyggeligt sted, som
vi absolut kan anbefale, hvis man skulle få lyst til et ophold i skønne omgivelser, og med havet indenfor gå afstand.
Dag 1 var vi i firmaet World Aventures
professionelle hænder. Dagen gik ud
på, at vi skulle løse forskellige udfordrende og sjove opgaver, der krævede,
at vi samarbejdede og udtænkte løsninger, som et team. Vi kan med stolthed
fortælle, at vi klarede de fleste udfordringer med bravur. Evalueringen af
dagen blev, at vi efter få forsøg, dialog
og justeringer, skal rette ind et par
gange, MEN SÅ KAN VI J
Efter en meget lækker aftensmad stod den på bål i
en af stedets tippier, hvor vi
hyggede med snobrød og
hinandens selskab. Et enkelt grineflip, blev det også
til.
Dag 2 blev brugt på, at få
snakket om, hvor vi er,
hvor vil vi hen, hvad skal
der til for, at vi kommer
derhen? Samt vigtigheden i, at vi alle
arbejder i samme retning, og at forskellighed er en ressource for teamet.
En rigtig god og effektiv dag, hvor vi
kom rundt om mange vigtige emner og
fik tydeliggjort de vigtigste værdier i
teamet. Vi fik en god forståelse for
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hinandens arbejdsopgaver og vigtigheden i, at vi bruger hinanden som team
og arbejder ud fra det.
To virkelig fantastiske dage, meget
velarrangeret af Sascha og Hanne, hvor
vi lærte meget om hinanden både arbejdsmæssigt og privat. Så alt i alt et
meget vellykket seminar.
Stor tak til de frivillige, der trådte til og
passede huset, mens vi var afsted og
dermed gjorde det muligt, for os at
komme afsted.
Ketty & Kinnie
Husassistent og socialrådgiver

Tilbageblik på året med Corona
Mange af jer har sikkert fulgt med i den
opmærksomhed der har været omkring
kvinde krisecentre og volden under
Corona nedlukningen. Vi har skrevet
om det på Facebook, instagram og i
aviserne.

Vi skrev landsdækkende artikler om
vores bekymring, i håbet om, at kvinderne blev bevidste om, at vi stadig var
her og gerne ville hjælpe.

Når det er sagt, var huset på Bjerggade
3, lukket ned til et minimum og med
LOKK gik forrest for at finde midler til kun få på arbejde af gangen. På den
at åbne op til 100 nye pladser på lands- måde forsøgte vi at holde en gruppe
smittefri, såfremt den modsatte gruppe
plan – desværre viste det sig, ikke at
blev syge.
være det faktiske behov, mange af værelserne forblev tomme…
Overordnet set, har vi ikke mærket en
øget tilgang til Aabenraa krisecenter
under Corona. Vi har ikke haft kvinder
i huset der direkte har taget skridtet,
pga. Corona situationen. Der har dog
været en forskel ift. første og anden
nedlukning.
Ved første nedlukning havde vi en øget
aktivitet ift. ambulante
rådgivninger. Kvinder,
pårørende og naboer kontaktede os for at få råd og
vejledning til vold fra nære
relationer og vi troede det
ville være forstadiet til en
lavine i efteråret. Dette
skete dog ikke. Tvært
imod, fordi fra anden nedlukning i dec. 2020 stoppede alle henvendelser, også de ambulante – Dette var en tendens i hele vores
syd og sønderjyske distrikt, og var meget bekymrende. Hvor var de voldsramte blevet af, hvad gjorde, at de ikke
længere rakte ud efter os?
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Fortsættes på næste side

Ligesom vi udfærdigede en beredskabsplan for, hvordan vi i fællesskab skulle
opretholde de anbefalinger der er blevet udstukket fra regeringens side.
Ingen kendte i virkeligheden opskriften på at håndtere denne pandemi,
men ved fælles hjælp og den sunde
fornuft, er det alligevel lykkedes os at
holde virusset ude af huset.

sering med et døgnåbent krisecenter,
er særdeles vigtigt for kvindernes trivsel og udvikling. Aabenraa Krisecenter
har brug for både personalet og de
frivillige, ligesom Aabenraa krisecenter
har brug for den måde vi samarbejder
med hinanden omkring kvinderne.

Den måde vi sikrer kontinuitet og den
røde tråd omkring kvinderne, er frugten vi høster, når vi sender kvinder og
Vores døgnfunktion var på pause un- børn godt herfra igen.
der begge nedlukninger, hvor persona- #detnytternoget #dugørenforskel
let havde udvidet arbejdstider og ledelsen havde døgnvagten hjemmefra. At
Hanne, leder
lukke ned for de frivillige, blev et nødvendigt onde, fordi der var frivillige
som enten direkte eller indirekte var i
risikogruppen, og krisecenteret fandt
det nødvendigt at
vi passede
på hinanden for
ikke at
sætte det
hele over
styr…
Det har
været
nogle lange måneder for os alle, men
især kvinderne var udfordret ved, at
være alene om natten. Der opstod
utryghed hos kvinderne og vores arbejde med volden forhalede sig, fordi
kontinuiteten forsvandt sammen med
døgnbemandingen.
Vi må her konkludere at vores organi-

12

Børnefest
I juni måned havde vi børnefest for
Det var dejligt at møde gamle beboer
huset beboere, tidligere beboere, frivil- og høre, at de havde fået en god tilvælige med børn og personale med børn. relse.
Desværre gjorde coronaen, at vi måtte
Lene, pædagog
begrænse antallet.
Pia og Ketty havde smurt sandwich og
der var pølser til børnene.
Vi havde bestilt godt vejr og vi var
heldig at blive hørt, så underholdningen foregik udendørs. Tryllekunstneren Jacob Grønkjær kunne gribe om
både børn, unge og voksne, og tilbage
stod vi og tænkte, hvordan gjorde han
det?
Nogle hjælpsomme frivillige hjalp med
at servere for kvinder og børn og oprydningen. Tusind tak for det. Uden
jeres hjælp ville det ikke være det samme.
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Julemand på besøg
Julemand på krisecenteret.
Et af året store succeser var da vi havde
besøg af julemanden. En tidligere beboer havde kendskab til en mand med
et stort børnehjerte, som tog ud som
julemand.
Hanne tog kontakt til John Henry
Jørgensen Og han ville meget gerne
glæde vores børn med et besøg.
D. 3. december til juleklippedagen
kom julemanden sidst på eftermiddagen, da alle børn var hjemme fra skole.
Han bankede på havedøren og børnene fik store øjne og der kom glædesudbrud, da de så hvem det var.
Inden hans ankomst var der fundet
gaver til både børn og voksne i form af
legetøj, gavekort og spil.
John Henry Jørgensen tager hele december ud som julemand og i den
forbindelse har han samlet 23.850 kr.
ind til børnene på krisecenteret, så vi skal på
nogle ture, når corona
situationen ændrer sig.
Et stort tak til julemanden og han har lovet, at
han vil komme igen til
jul.
Lene, pædagog
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Gaveliste 2020
Tid

Beskrivelse

Beløb

Februar

Brands of Scandinavia

2 kasser tøj

Februar

Bestseller

Børnetøj

Marts

Povl Sanger

Pengedonation

Marts

Q-net

Marts

Ole Kirks Fond

Marts

Overskudslageret

April

Hjernevenner-puljen

April

Tryk af plakater ifm. Covid-19

Juni

Brand of Scandinavia

Juni

Rødekro Nørklerne

Påskeæg
Pengedonation til børneaktiviter
Håndcremer
Mini-bøger Hjernevennerserien

2 kasser tøj
Hjemmestrik

September Brands of Scandinavia

2 kasser tøj

September Julemærkehjemmet i Kollund
Oktober

Hottryk Rødekro

Frederiksklubben

2 kasser legetøj
Julepynt og legetøj

November Hildebrandt

Pengedonation

November Abena

Gavepakke med produkter

November Dagrofa

Julegodter

December Overskudsprodukter

Håndcremer

December Povl Sanger

Pengedonation

December Julemærkehjemmet i Kollund
December Krusmølle

Div. hobbyartikler
Julepynt mm.

December Stema Shipping

Godter og gaver

December Vin & Gastro

6 gavekort til kvinder

December Brands of Scandinavia

3 kasser tøj

December Anonym donation

Pengedonation

December Brands of Scandinavia

Pengedonation

December Julemanden

Pengedonation

Vi har i årets løb modtaget rigtig meget brugt tøj og legetøj til børn fra lokale. En
stor tak til alle, der har støttet os med gaver og penge i 2020.
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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
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