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Velkommen 

Den 3. september 2020 blev 
Street Care stiftet. Arbejdet har 

dermed blot eksisteret i lidt mere 
end halvandet år. Allerede nu kan 
vi glæde os over, at det er blevet 
muligt at drive arbejdet på fuld-
tid. Det er en stor velsignelse for 
os, og det vil uden tvivl komme 

mange hjemløse og andre udsatte 
i København til gode. 

 
Street Care, er et socialt arbejde 
blandt nogle af de mest udsatte i 
Danmark. Vort formål er, at langt 
flere udsatte bliver set, mødt og 

hørt, og at de gennem vort arbejde 
får hjælp til at komme nogle af 

hverdagens udfordringer til livs. 
  

Arbejdet hviler på det kristne 
livs- og menneskesyn og tager ud-
gangspunkt i værdierne omsorg, 

nærvær og rummelighed. 
 

Velkommen til at læse med!

Allan Frederiksen, daglig leder
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Af Allan Frederiksen
 
Hvilken vandring (og kontrast) det har 
været at gå fra at arbejde som daglig leder 
af et velrennomeret socialt arbejde på 
Vesterbro gennem syv år (2012-2019), til 
at starte et nyt socialt arbejde fra bunden. 
Et arbejde der på mange måder minder 
om det forrige, men hvor fokus langt mere 
er på selve gadeplansarbejdet. 
 
Arbejdet med at etablere en ny forening 
(Selvejende Institution) startede kort tid 
efter, at jeg var trådt ud af det gamle. Jeg 
havde allerede flere gode ideer til et nyt 
arbejde og gik således hurtigt i gang med 
at nedskrive tankerne. 
 
Opstart under Covid-19 
I marts 2020 blev verden pludselig ramt 
af en pandemi. Alt forandrede sig. Pande-
mien lukkede erhverv, kontorer og kirker, 
mm. Pandemien besværliggjorde på sin 
vis også etableringen af Street Care.  
Min gode ven Oluf Borremark, som jeg 
havde kendt gennem mange år, var dog 
med til at åbne døren til et nyt spændende 
samarbejde med Evangeliekirken på Fre-
deriksberg. Jeg mødtes således med kirk-
ens præst, Joel Raburn ad flere omgange. 
Møderne endte ud i, at Street Care fik en

god base, hvorfra vi kan drive og udvikle 
arbejdet. Udover fuld adgang til køk-
ken og et større mødelokale, har vi fået 
lagerplads til udstyr, tøj og mad. I samme 
ombæring skal lyde en tak til Kirken i 
Kulturcenteret for kontor- og lagerplads. 
Kirkernes støtte betyder meget for os. 
 
Gadeplansarbejde og omsorg 
Formålet med Street Cares arbejde er at 
bringe støtte, hjælp og omsorg til nogle af 
samfundet allermest udsatte. Det gør vi 
ved at lave opsøgende gadeplansarbejde 
og drive et værested fra kirken. Street 
Care møder således mange hjemløse og 
andre udsatte, der på forskellig vis kæm-
per med livet og et komplekst system.
Street Care besøger hver uge fire-seks 
kendte hænge-ud steder rundt i Køben-
havn. I løbet af et år skaber vi kontakt til 
450 forskellige udsatte. Alle vi møder får 
tilbudt en kop kaffe eller varm chokolade 
samt lidt sødt til ganen. Af og til tager vi 
lækre frisksmurte sandwiches med og an-
dre gange pizza’er eller frugt. Vi uddeler 
også løbende tøj, sko, soveposer og andre 
vigtige fornødenheder. 
 
Vores tidligere formand, Harald Aasebø 
Schmidt, der var med til at starte Street 
Care, glædede sig til at komme med på 
gaden. Han sendte på et tidspunkt følgen-
de besked til mig: ”Jeg ser frem til at møde 
vores udsatte venner, som har så ondt i 
sjæl og ånd og bare har brug for at møde 
forståelse og nogle ører der lytter - og 
måske lidt sjov. Det er altid godt”. 
 
Harald nåede desværre kun at være med 
i bestyrelsen i et års tid. Det meste af 
tiden stod han med på sidelinjen. I januar 
måned 2021 blev han desværre diagno-
sticeret med kræft. Harald døde blot ni 
måneder senere mandag den 25. oktober. 
Harald har med sin visdom og rummelig-
hed sat et smukt og varigt aftryk.

FORDI VORES VENNER ER 
NOGET GANSKE SÆRLIGT

Harald Aasebø Schmidt 
Bestyrelsesmøde, torsdag den 16. september 2021



Hjælp til en kvinde
Da Street Care begyndte at gå på gaden 
i 2020, mødte vi en god ven, som under-
tegnede har kendt gennem mange år. Hun 
havde det på daværende tidspunkt rigtig 
svært, men bad ikke om hjælp. En dag 
fortalte hun dog, at hun var blevet virke-
lig træt af at drikke øl, og at hun derfor 
var begyndt at drikke vodka. Men da hun 
også var blevet virkelig træt af det og ikke 
mindst den ustandselige druk, begyndte 
hun at tænke i selvmordstanker. Hun var 
træt og ikke mindst slidt af det hårde liv 
på gaden. Det endte med, at vi en dag måt-
te køre hende til Psykiatrisk Akutmodta-
gelse. Hun havde brug for en indlæggelse, 
og at nogen passede ekstra godt på hende. 
Det blev i de efterfølgende måneder 
til utallige indlæggelser på hospital og 
Akutmodtagelsen. Jeg måtte en sen fredag 
eftermiddag køre til Akutmodtagelsen for 
at køre hende hjem. Besøget varede dog 
mange timer, da hun ikke ønskede at køre 
med. Hun havde det, mentalt set, rigtig 
skidt. Men hun kunne desværre ikke blive, 
da Akutmodtagelsen ikke hjælper med 
langtidsindlæggelser. Det endte efter man-
ge telefonopkald (for at finde en anden 
løsning), at jeg fik lov til (blev nødt til) at 
køre hende ”hjem”. 
 
Vi startede senere en proces i forhold til 
døgnbehandling. Da jeg skulle mødes med 
hende og køre til Rusmiddelbehandlingen 
ugen efter vort første møde på Hørsholm-
gade, sad hun desværre igen på bænken, 
og godt fuld. Vi måtte således aflyse mø-
det og muligheden for døgnbehandling.  
 
For at gøre en lang historie lidt kortere, 
besøgte jeg for nogen tid siden vores ven 
på et omsorgscenter. Hun var ved godt 
mod, så frisk og velsoigneret ud og var 
begyndt at spise mere regelmæssigt. 
På mit spørgsmål om, hvad der holder 
hende oppe, svarede hun: ”Det kan også

Er gadeplansarbejdet relevant?
Er Street Cares arbejde egentlig relevant, 
og hvad gør vi, der er så meget anderledes 
end andre sociale tiltag? 
Vi ved i hvert fald fra erfaring, at der er 
brug for et næstekærligt og omsorgsfuldt 
opsøgende arbejde i København. En ind-
sats der møder udsatte kontinuerligt, der 
hvor de opholder sig, og ikke mindst lyt-
ter, støtter og hjælper, når livet er ekstra 
svært. Netop derfor går vi på gaden. For vi 
ved, at vores indsats gør en forskel. 
Street Care er i øvrigt anderledes i den 
henseende, at vort arbejde hviler på det 
kristne livs- og menneskesyn. At kunne 
dele troen gør af og til en stor forskel for 
vores udsatte venner. Street Care har der-
udover en bred vifte af tilbud og tilbyder 
deriblandt mentor- og bisidder støtte, 
hvilket gør, at vi kan nå langt med vores 
hjælp. Vi har faktisk mange års erfaringer 
at trække på, og har således de bedste 
forudsætninger for at hjælpe godt på vej. 
 
Street Care hjælper mennesker der, af 
mange forskellige årsager, er havnet i en 
udsat livssituation. Der er ofte tale om 
mennesker i hjemløshed med et stof og/
eller alkoholmisbrug, fysiske og ikke 
mindst psykiske udfordringer såsom 
stress, PTSD, angst, depressioner og der-
tilhørende selvmordstanker og ensomhed.

Vort håb er at kunne udvikle indsatsen i 
takt med, at vi får flere dygtige og engage-
rede medarbejdere. Vi oplever, at der er 
et stort behov for en bredere indsats. Men 
vi gør allerede nu en væsentlig forskel. 
Det ved vi, da vi ofte får ros fra vennerne 
på gaden. Nogle gange er en samtale, en 
opmuntring eller en bøn hjælp nok. Andre 
gange må vi køre personer til Psykiatrisk 
Akutmodtagelse, kontakte Sociolancen 
eller ringe til samarbejdspartnere. Det er 
helhedsindsatsen, der gør, at håbet hos 
udsatte tændes om en langt bedre fremtid. 



være svært. Her den anden dag var jeg lige 
ved at gå ud af mit gode skind, da der 
var larm og uro i huset. Jeg bliver hurtigt 
stresset og forvirret. Jeg ønskede derfor at 
flygte fra uroen i mit indre ved at drikke. 
Men jeg gjorde det ikke.” Hver gang jeg 
mødes med hende, roser hun os til skyer-
ne. Hun gav mig da også lov til at skrive 
om den seneste tids støtte og hjælp. For 
hun vil rigtig gerne give lidt af alt det, hun 
har oplevet og modtaget af hjælp tilbage. 
 
I juni måned fik jeg mulighed for at 
ledsage kvinden til et bosted i det jyske. 
Vi kørte af sted mandag morgen og var 
fremme i det midtjyske fire timer senere. 
Som altid, da vi nærmede os Jylland, blev 
det mørkt og regnen styrtede ned. Vi lytte-
de undervejs til lovsang. Efter et par sange 
vender hun sig mod mig, lettere berørt og 
med tårer i øjnene, og siger: ”ja, nu sænke-
de freden sig endelig over mig.” Vi havde 
netop hørt hende yndlingssang. En sang 
hun ofte taler varmt om, når vi mødes. 
Vi ankom godt og sikkert til forsorgshjem-
met. Efter et kort møde med en medar-
bejder, blev hun indskrevet. Vi sluttede 
lidt efter af med et kram, inden turen for 
undertegnede, gik retur mod København. 
 
Det er en kæmpe glæde for os at hjælpe og 
støtte gode venner, når krisen kradser, og 
ikke mindst se, at indsatsen gør en forskel, 
både på den korte og den lange bane. 

Et besøg på pladsen 
Vores ven sidder med et Street Care postkort

Rørt til tårer 
I maj måned mødte vi en ven på vores tur, 
der fortalte os, at hun ikke havde været i 
kontakt med sine børn i en længere perio-
de. Hun havde desværre mistet sin telefon 
og havde ikke råd til en ny. Derfor hjalp 
vi med at finde en telefon til hende. Da vi 
kom tilbage til pladsen med gaven, og hun 
så den flotte telefon, sagde hun: ”Nu kan 
jeg igen snakke med mine børn”. Derefter 
kom tårerne frem i øjenkrogen. Hun blev 
virkelig berørt over gaven. Hun blev end-
da så glad, at jeg fik endnu et varmt kram. 
Alle de andre på pladsen vendte tommel-
fingeren opad og takkede os. Vi oplever 
ofte denne taknemlighed - for den støtte 
og hjælp vi tilbyder vores udsatte venner.

Sommerfest i værestedet 
Lækker varm mad (25 gæster)

Påskefrokost i værestedet 
Højtbelagt og lækkert smørrebrød

Banko aften 
Mange flotte gaver og gevinster

Tøj til en god ven 
Vi støtter løbende forskellige venner

Christianshavns Torv 
Allan er i gang med at hjælpe en grønlandsk kvinde

FRIVILLIGT ARBEJDE 
Vil du gøre en forskel for udsatte? 
Hos Street Care kan du være med til at skabe 
positive forandringer og hjælpe udsatte på vej.  
Ring på tlf.: 3114 2100, for at høre nærmere. 
Læs mere: www.streetcare.dk/frivillig/



Stor glæde og taknemlighed  
I marts måned mødte Street Care en kvin-
de på Hulgårds Plads, der desværre havde 
mistet nøglerne til sin lejlighed. Da hun 
ikke havde penge til en låsesmed, havde 
hun i en periode, som en nødløsning, 
overnattet hos forskellige venner. Hun var 
trist over ikke at kunne komme hjem. Hun 
oplevede sig både hjælpeløs og hjemløs. Vi 
tilkaldte derfor en låsesmed for at hjæl-
pe vores ven på vej. Lidt efter kørte vi til 
hendes lejlighed i NV-kvarteret og mødtes 
med låsesmeden. Låsen blev fikset på 20 
minutter og regningen sørgede Street 
Care for blev betalt. Kvinden var meget 
taknemlig og udbrød: ”Tusinde trillioner 
tak for hjælpen. Tak herfra og hele vejen 
til Jupiter - til det yderste af universet.” Da 
vi lidt efter kom retur til pladsen kom en 
af kvindens venner hen og gav os et stort 
kram, som tak for hjælpen. 
 
Street Care hjælper løbende med forskelli-
ge praktiske opgaver, såsom da vi besøgte 
og hjalp en mand på Vesterbro, der havde 
problemer med sit YouSee signal på TV’et 
eller da vi kontaktede Udbetaling Dan-
mark for en kvinde, der havde problemer 
med at få udbetalt sin førtidspension. Her 
den anden dag mødte vi en kvinde på en 
af pladserne, der var i dyb fortvivlelse 
over nogle tunge omstændigheder. Jeg 
og en medarbejder lyttede, trøstede og 
opmuntrede kvinden. Vi fik også mulig-
hed for at bede en bøn for hende, inden vi 
skulle videre i dagens program. 
Street Cares opgave er at være den gode 
ven der altid lytter, støtter og hjælper. Vi 
agere ofte bindeled og koordinerer opga-
ver og sager, som de ikke selv magter. 
 
Tak til fondene og vores private givere 
for at give os mulighed for at udvikle ar-
bejdet og ikke mindst kunne uddele mad 
og drikke, gaver og andre vigtige fornø-
denheder til udsatte rundt i København.

Nyt værested på Frederiksberg
Den 3. marts 2021 åbnede Street Care dø-
rene til et nyt værested på Frederiksberg.
Lige siden har vi haft åbent onsdage 
aftener i tidsrummet kl. 18-21. Vi serve-
rer gratis smørrebrød (mere eller mindre 
højtbelagt) samt kolde og varme drikke. Vi 
serverer ofte også dessert. 
I starten kom der blot 3-6 gæster pr. aften. 
Men gennem de sidste par måneder har 
vi haft besøg af mellem 12-17 gæster. 
Det er mere end tilfredsstillende taget i 
betragtning af beliggenheden og tiden vi 
har været i gang. Vi spiller løbende banko, 
holder andagter og fejrer gæsters fød-
selsdage. Vi vil fremadrettet også invitere 
foredragsholdere, musikere og sangere 
på besøg. Vores gæster udtrykker løben-
de stor taknemlighed for tilbuddet. Der 
findes i øvrigt ikke mange andre steder i 
København, der som os, tilbyder udsatte 
og ensomme velkommen i aftentimerne. 
 
En god ven fortæller 
”Tak for en dejlig og hyggelig aften. Som 
altid fløj tiden bare af sted. Tak for jeres 
åbne sind over for os alle. Vi er glade for, 
at vi kan komme om onsdagen. Det sætter 
vi stor pris på.”

Manden har gennem 17 år kæmpet for at 
få en førtidspension efter en bilulykke, der 
ødelagde et godt arbejdsliv. Han har efter-
følgende kæmpet en del med helbredet og 
problemer med den lejlighed, han bor i. 
En stressende hverdag med alt for me-
get at tænke på, deriblandt en udfordret 
økonomi, gav for nogen tid siden manden 
hjerteflimmer, hvilket endte med tre stød 
på hospitalet. Han sendte undervejs flere 
SMS’er til mig, deriblandt: ”Jeg er ved at 
vågne lige så langsomt, og jeg er i live. Jeg 
troede, at jeg skulle dø.” 
Vi har tidligere fejret mandens fødselsdag 
med en kagemand og hjalp for nogen tid 
siden også med nyt flot tøj til ham.



Sommerhustur på Bornholm 
Udover ture til Bakken, Den Blå Planet, 
fodboldlandskamp, julekoncert, Tivoli, 
fisketur og lignende, så var Street Care 
i maj måned på en skøn sommerhustur 
på Bornholm med fire gode venner. Vi 
besøgte blandt andet Svaneke, Gudhjem, 
Dueodde, Randkløve og Christiansø. Vores 
madmor lavede lækker aftensmad til os, 
og når vi var på tur i eftermiddagstimer-
ne, så nød vi ofte lækre bornholmske 
smørrebrød med fisk på toppen. Der blev 
også hygget med stigegolf, fuglekvidder, 
film, slik og kaffe i lange baner. 
Når Street Care inviterer med på tur, er 
det for at give udsatte gode oplevelser 
og ikke mindst opmuntre til et sundere 
og gladere liv. Vi har erfaringer med, at 
turene styrker relationer og ikke mindst 
giver den enkelte en oplevelse af, at livet 
ER langt bedre og sjovere, uden rusmidler. 
 
En ven takker: 
”Tak til Street Care for en god tur til Bornholm. 
Vi havde det rigtig hyggeligt. Jeg takker for, 
at der findes gode mennesker, der donerer til 
arbejdet, så sådanne ture er mulige.” 
 
Vores madmors beskrivelse af deltagerne:
”En fugle entusiast, en kogekone, en natur 
elsker, en Netflix freak og en vinterbader. 
Tak for en dejlig tur.”

HJÆLP STREET CARE  
MED AT NÅ VORES MÅL
 
Street Care er en Selvejende Institution 
(Non-profit) med bestyrelse og vedtægter. 
Foreningen blev stiftet i september 2020. 
 
Street Care har med vores korte levetid 
behov for økonomisk støtte for at kunne 
række ud til nogle af samfundets allermest 
udsatte. Vi støtter og hjælper hjemløse, 
misbrugere og mennesker med psykiske 
udfordringer. Din støtte kan være medvir-
kende til, at vi kan fortsætte og ikke mindst 
udvikle indsatsen og på længere sigt nå 
bredere ud. 
 
Ved at give en gave på blot 200 kr. inden 
den 01.10.22, kan du være med til at sikre, 
at vi kan blive godkendt efter Lignings-
lovens §8a, og kan tilbyde fradrag på alle 
gaver givet til arbejdet i 2022. Vi håber med 
din hjælp, at kunne nå målet om 100 givere, 
der hver især støtter med min. 200 kr. 
 
Så langt kommer vi med 200 kr. 
- Vi kan velsigne 40-60 udsatte på gaden 
  med mad og drikke og div. fornødenheder 
- Vi kan ledsage/køre udsatte til møder og  
  hjælpe på vej mod et sundere & gladere liv 
- Din støtte vil hjælpe Street Care med at 
  kunne udvikle arbejdet og indsatsen. 
 
Du kan også blive fast ’Street Care partner’ 
ved at støtte arbejdet på månedlig basis - 
med et helt valgfrit beløb. 
 
STØTTE MULIGHEDER: 
MobilePay  50 9000 
Bank             3409 -13091528 
Læs mere: https://streetcare.dk/stoet/

Skat §8a

Helle Monrad Andersen 
Formanden var med en tur på gaden. Her i en  
god samtale på ”Den grønne plads” i Sydhavnen.
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EN HYLDEST TIL JONAS 
Kloge ord fra en ven, der døde alt for tidligt (2020) 

”Vi prøver igen. - Med kramper i læggene 
og paradentose pløkker der er ved at flyve 
ud af kæften og et fjæs der ligner en af de 
overlevende fra Auschwitz, prøver vi igen 
at overholde det porøse nytårsfortsæt og 
æde noget antabus for at holde den tynde 
relation til resterne af min bekymrede 
familie. 
Efter et halvt års druk er den første uge 
temmelig svær. Lidt grønne risolidpiller 
hjælper med rystelserne, uroen og absti-
nenserne. Når man har fået taget alkohol-
brillerne af, er anden uge faktisk sværere. 
Når hjerneaktiviteten vender langsomt til-
bage, gør det så forfærdeligt ondt i hjertet 
at se folk du elsker og holder af, maltrak-
tere sig selv og gå til grunde i det vanvitti-
ge miljø, hvor den giftige selvmordsvæske 
bliver indtaget, som var det rent, frisk 
kildevand. 
Hvor skal du gå hen, når alle du kender er 
misbrugere? Når du kynisk må afvise en 
fuld ven, som ringer og vil låne din sofa 
efter en tur i byen. Du kan ikke besøge 
nogen, fordi der bliver drukket hos alle 
dine bekendskaber. Ensomheden er svær 
at beskrive.”

Street Care har et godt samarbejde med 
Efterskolen Alterna i Hillerød. Gennem 
tre perioder i løbet af året hjælper ele-
verne os med at lave sandwiches, varm 
chokolade og kaffe til gadens folk. De går 
efterfølgende med på gaden for at hilse 
på og lære om livet på gaden. Formålet er 
endvidere at opmuntre og give omsorg. 
En elev deler herunder nogle tanker. 
 
Maja: ”Da vi startede hos Street Care, 
forstillede jeg mig noget helt andet. Jeg 
forestillede mig utrygge mennesker og at 
vi skulle besøge nogle usikre steder. Jeg 
forestillede mig, at der lå mennesker på 
jorden, der var helt væk, og at ingen af 
dem havde venner eller noget. Men jeg 
opdagede hurtigt, at selvom folk har det 
lort, selvom de måske intet sted har at 
sove for natten, så stod de altid og smilte. 
Ja, vi blev altid mødt med smil. Brugerne 
lærte også hurtigt vores navne at kende 
og begyndte at give os kram, når vi kom til 
pladsen. De steder vi løbende har besøgt, 
der har de et helt fantastisk fællesskab. De 
spørger i øvrigt altid ind til, hvordan man 
har det. De dømmer aldrig en.” 

Jonas Geertsen 
Jonas havde talent med penslen, med ord og var en god ven for mange.

EFTERSKOLEN ALTERNA 

CI
TA

T: ”Du kan ikke gå tilbage og ændre begyndelsen, 
men du kan starte, hvor du er, og ændre slutningen.” 

Hvis du har behov for støtte til rejsen, så spørg Street 
Care. Man kan ikke nødvendigvis klare alt på egen hånd.


