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 sUs-nyt

I Socialt Udviklingscenter SUS har vi 
flere gode juletraditioner. En af dem er vi 
særlig glad for: I stedet for at sende jule-
kort til vores samarbejdspartnere beder vi 
hvert år fire engagerede mennesker sende 
en SUS-check på 5.000 kr. videre til en 

person eller en organisation, der gør en 
forskel for socialt udsatte børn eller voks-
ne. 
 Da vi fandt ud af, at en af hovedperso-
nerne i DR’s julekalender Julestjerner, 
hedder Sus ligesom os, syntes vi det lå lige 

julestjerner bag 
sUs’ julechecks
også i år har vi bedt fire særlige personer sende julechecks videre til gode formål.

sUs og stjernerne: DR’s julekalender julestjerner 

handler om storbypigen sus, der flytter til Brorfelde 

og møder Bob, som er vild med stjerner. julekalen-

deren er skrevet og instrueret af Michael Wikke og 

steen Rasmussen. og de er så glade for jul, at de 

har lavet 25 afsnit. 

40 små træhuse. Det bliver de fysiske 
rammer om Storbylandsbyen, som næste 
år skyder op i Tilst ved Aarhus. Beboerne 
bliver en blanding af hjemløse og mere 
ressourcestærke danskere. 
 Storbylandsbyen hviler nemlig på ide-
en om ‘omvendt integration’. Det går ud 
på at bringe forskellige mennesker med 
forskellige ressourcer sammen og derved 
etablere et socialt, funktionelt og bære-
dygtigt boligmiljø, der fremmer social 
inklusion.

En social opfindelse
Storbylandsbyen er også en 
social opfindelse: Det er 
første gang i Danmark, 
man etablerer et sådant 
boligområde, hvor om kring 
halvdelen af beboerne er tidlige-
re hjemløse. 
 Socialt Udviklingscenter 
SUS fik ideen til Storby-
landsbyen for 12 år siden. Siden har vi 
arbejdet på at realisere den i tæt samar-

bejde med Aarhus Kommune 
og Andelsboligforeningen 

Alboa. Gennem alle årene 
med støtte fra Helsefon-

den. Byrådet i Aarhus har nu 
besluttet at bygge Storbylands-

byen med Østjysk Bolig-
administration som bygher-
re. Den forventes at være 
klar sidst i 2013. 

 
 Bernhard jensen, bj@sus.dk

for at bede fire af ’stjernerne’ fra juleka-
lenderen dele vores checks ud i år. Det var 
de heldigvis med på – tak for det!
 Se på næste side, hvem skuespillerne 
Martine Hjejle (Sus), Rasmus Bjerg og 
Caroline Henderson samt makkerparret 
bag julekalenderen, Wikke og Rasmus-
sen, har valgt at sende pengene videre til 
og hvorfor. 
 Og så vil jeg ønske alle jer gode samar-
bejdspartnere derude rigtig glædelig jul og 
godt nytår fra alle mine kolleger i SUS. Vi 
glæder os til sammen med jer at udvikle 

bedre muligheder for 
et godt liv for socialt 
udsatte og sårbare 
mennesker i 2013.

Per Holm
Direktør

Storbylandsbyen kom i hus
Efter 12 år på tegnebrættet bliver storbylandsbyen i aarhus nu til virkelighed. 

her skal hjemløse og ikke hjemløse bo side om side.

foto: DR/Mike kollöffel



fire medvirkende fra DR’s julekalender julestjerner 
deler sUs’ julechecks ud i år. 
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Hvert år er Danners Rådgivning og Krisecenter i kon-
takt med over 1.000 kvinder og deres børn, og omkring 
100 kvinder og 100 børn bor i huset. Nogle af dem også 
i julen. Og julen er vigtig i Danner, fortæller Helle Wal-
sted, leder af Danners Rådgivning og Krisecenter:
 – Især for børnene er det vigtigt at opleve trygheden i, 
at nogle af traditionerne fortsætter, selvom de bor på 
krisecenter. Fra 1. december prydes huset af kæmpe jule-
træ, julepynt og nisser i vinduerne. Vi pakker knap 400 
små gaver ind, så der er julesokker til alle børnene i 

december. Vi har julefest med juleklip og juleknas, og så 
holder vi selvfølgelig juleaften for dem, der ikke har 
mulighed for at være hos familie eller venner. Vi er derfor 
meget taknemmelige for den flotte julecheck fra SUS og 
Caroline Henderson. Den er med til at gøre julen ekstra 
god for kvinder og børn på Danners Krisecenter.
 Ud over rådgivnings- og krisecenteret rummer Dan-
ner også et internationalt orienteret videnscenter. 
 www.danner.dk

fra Caroline henderson til Danner: 

Jul på Danners Krisecenter

Efter en stor restaurering blev det nye Dannerhus 

i nansensgade i københavn indviet i november. 

fire kvindetegn med kampklare næver i en klar 

rød farve lyser op på forsiden. De er et velkendt 

vartegn for huset og dets historie.

Caroline Henderson, 

sanger og skuespiller: 

– som UniCEf-ambassadør har jeg arbejdet 

sammen med Danner stiftelsen. jeg vil gerne 

have, at pengene går til at give kvinder og børn, 

der bor på Danner, en god jul. julen er en svær 

tid i mange familier, og jeg håber pengene kan 

gøre den tid lidt lettere.

4 julechecks a 5000 kr.

foto: DR/Mike kollöffel
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Barndommen er med til at definere det liv, et menneske 
får, og derfor arbejder SOS Børnebyerne på at give foræl-
dreløse børn i den tredje verden et kærligt hjem. 
 – Vi er enormt taknemmelige over Martine Hjejles 
donation. Pengene kommer til at hjælpe forældreløse 
børn til en kærlig barndom fyldt med gode barndoms-
minder. SOS Børnebyerne har eksisteret i mere end 60 

år, og vi kan se, at hvis vi giver forældreløse og udsatte 
børn en god barndom og en uddannelse, kommer der 
livsglade og ressourceglade voksne ud af børnebyen. Det 
er ingen hemmelighed, at den økonomiske krise, der 
blandt andet har ramt Danmark, slår endnu hårdere 
blandt de mest udsatte børn i den tredje verden. Derfor 
varmer checken fra Martine Hjejle ekstra meget i denne 

tid, siger Christian Blomgreen, kommunikations-
medarbejder hos SOS Børnebyerne.
 SOS Børnebyerne arbejder langsigtet med for-
ældreløse og udsatte børns udvikling i børnebyer 
over hele verden. Der er over 500 børnebyer i 133 
lande. I børnebyerne får forældreløse og udsatte 
børn en barndom med en tryg familie, et kærligt 
hjem og en uddannelse. Organisationen er uaf-
hængig af religiøse og politiske interesser. 
 www.sosbornebyerne.dk

De fleste sos-børn er født 

i fattigdom. Mange af dem har 

aldrig haft mulighed for at lege, 

eller også har de glemt, hvordan 

man gør. sos Børnebyerne 

vækker børnenes livsglæde 

gennem venskaber, frihed og leg.

 

foto: sos Børnebyerne

foto: DR/Mike kollöffel
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fra Martine hjejle til sos Børnebyerne:

Gode barndomsminder er guld værd

Martine Hjelje, skuespiller og skoleelev: 

– jeg har valgt sos Børnebyerne, fordi at jeg 

synes tanken om at give forældreløse børn et 

unikt fællesskab, livsglæde, nærvær og et sam-

menhold, er fantastisk. for som de selv siger, 

gode barndomsminder er vejen til udvikling.

4 julechecks...



Omkring 8000 familier får i år julehjælp fra 
Frelsens Hær. Mange flere har søgt, knap 
12.000 ansøgninger er der kommet fra enlige og 
familier, der ikke har råd til and og flæskesteg, 
risalamande og godter, som for de fleste af os 
hører julen til.    
 – Ansøgningerne kommer fra familier, der 
drømmer om at holde en helt almindelig jul. 
Men det er familier, for hvem Fakta og Netto er 
dyre butikker at handle i. Familier og enlige, 
som har et lavt rådighedsbeløb, og for hvem 
julemad kun er noget, de kan drømme om, hvis 
de ikke får julehjælp, fortæller Lars Lydholm, 
informationschef i Frelsens Hær. 
 – Julehjælpen gør hele forskellen på, om det 
bliver jul eller ej. Tak for donationen til den!
 Julehjælpen er også en vigtig katalysator for 
Frelsens Hærs sociale arbejde resten af året. Ved 
uddelingen skaber Frelsens Hær kontakt til 
mange familier, som får mod på at deltage i 
aktiviteter resten af året, som kan hjælpe dem til 
at skabe varige forbedringer i deres liv. 
 www.frelsenshaer.dk

frelsens hær deler hvert år julehjælp ud for 

cirka 7 millioner kroner. også i år står folk i kø.

foto: DR/Mike kollöffel

foto: DR/Mike kollöffel
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fra Wikke og Rasmussen til frelsens hærs julehjælp:

Fattige familier ønsker sig også en glædelig jul 

Michael Wikke (tv) og Steen Rasmussen har 

skrevet og instrueret DRs julekalender 2012:

 – vi sender julechecken videre til frelsens 

hærs julehjælp. lige så længe, vi kan huske, har 

frelsens hær delt julehjælp ud, samlet ind og spil-

let på gaden. Det har vi haft stor glæde af.

4 julechecks...
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Fra Rasmus Bjerg til Barndrømmen:

Kunst giver børn mod på livet

– Jamen, det er jo fantastisk. Vi er dybt taknemmelige 
– og stolte – over, at Rasmus Bjerg har valgt at sende 
checken til os. Barndrømmen har kun eksisteret i to år, 
men jeg synes, vi har nået meget på den tid, siger Dorthe 
Foged.  Hun er stifter af Barndrømmen, som arrangerer 
kulturelle oplevelser for socialt udsatte børn.  
 – Vi mener, der ligger en stor undervurdering i, hvad 
kreative og kunstneriske fag kan gøre for socialt udsatte 
børn. Kunst kan være med til at så et frø, være med til at 
skabe nysgerrighed. Det er vigtigt, at børn, der vokser op 
i belastede familier eller fattigdom, oplever, at der er en 
anden verden uden for den, de kender, siger Dorthe 
Foged, der er tidligere direktør for Det Danske Kulturin-
stitut i Storbritannien. 

 

Drømmetårne af 450 kilo Lego
Med kunst mener hun hele paletten: billedkunst, littera-
tur, musik, scenekunst, film, design og arkitektur. Og det 
afspejler Barndrømmens arrangementer. 
 I det seneste års tid har de blandt andet inviteret børn 
til musikalsk workshop i DR’s koncerthus, til skov- og 
naturdag i Dyrehaven og til at bygge drømmetårne af 
450 kilo Legoklodser. Og der er flere både større og min-
dre projekter på vej. Julechecken fra Rasmus Bjerg kom-
mer til at gå til et af dem: En kreativ kunstdag på Statens 
Museum for Kunst til februar.
 www.barndroemmen.dk

Med vandreprojektet Dreamtowers har Barndrømmen inviteret 450 børn 

til at bygge drømmetårne af Lego på rådhuset i foreløbig København, 

Esbjerg og Århus. Når Legoklodserne er brugt, bliver de givet videre til 

børne haver, der ikke har så meget legetøj.

Rasmus Bjerg, skuespiller: – Jeg vil gerne give 

checken videre til organisationen Barndrømmen, 

som arrangerer kulturelle oplevelser for fattige 

børn og unge.

Foto: DR/Mike Kollöffel

Foto: Steen Brogård

4 julechecks...



Brugerne sætter fingeraftryk på fremtidens Næstved

Fremtidslab.Næstved hedder et nyt projekt, som Socialt Udviklingscenter SUS har 
sat i gang sammen med Frivilligcenter Næstved. Ideen er i højere grad at få folk i 
lokalsamfundet til at hjælpe sig selv og hinanden – som et supplement til den hjælp, 
man kan få fra kommunen. Sagt på en anden måde handler projektet om at koble 
brugerdreven innovation og mobilisering af civilsamfundets ressourcer i praksis. Pro
jektet skal afprøve nogle måder at gøre det på, som også kan komme andre kommuner 
til gode. 
 Fremtidslab.Næstved søger mennesker, der har personlige erfaringer med systemet, 
som de gerne vil dele med andre. Konkret tager projektet udgangspunkt i mennesker 
på aktiveringsprojektet Susågården og lader dem pege på, hvad der skal til for at gøre 
Næstved til et bedre sted at bo.

Sussi Maack, sma@sus.dk

www.sus.dk 

Juliane og 
sagsbehandleren – om 
at dele viden på tværs

Juliane er vokset op i Grønland, men 
bor i dag i en provinsby i Danmark 
med sine to børn på to og seks år. Bør
nene mistrives, og sagsbehandleren, 
Charlotte, skal undersøge, om de skal 
anbringes i familiepleje. 
 Animationsfilmen om Juliane for
tæller, hvordan fagpersoner kan dele 
viden om socialt udsatte grønlændere 
– og andre borgere – med særlige 
behov. Se filmen på hjemmesiden 
www.udsattegroenlaendere.dk.  

Tina Hjulmann Meldgaard 

thm@sus.dk

Fra SUS til Foreningen 
Grønlandske Børn

Chefkonsulent Puk Draiby har efter 
snart ni år i Socialt Udviklingscenter 
SUS søgt nye udfordringer som vice
generalsekretær i Foreningen Grøn
landske Børn. 
 Puk har været en del af SUS’ leder
team. Hun har været projektleder for 
flere beskæftigelsesrettede udviklings
projekter og for indsatsområdet socialt 
udsatte grønlændere. 
 Vi ønsker Puk tillykke med det nye 
job og glæder os til fortsat samarbejde. 

Værktøjskasse skal afhjælpe 
ensomhed blandt unge 

Ensomhed blandt unge er et stigende problem, der ofte kan være svært at få øje på. 
Derfor har ungdomsorganisationen Ventilen udarbejdet en værktøjskasse på nettet, 
hvor professionelle og frivillige kan hente inspiration og gode ideer til, hvordan man 
kan hjælpe de unge ensomme – fx ved at skabe fokus på klassens fælles trivsel. 
 Værktøjskassen er blevet til som del af det treårige projekt Netværk – Sådan!, som 
Ventilen og Socialt Udviklingscenter SUS gennemfører i samarbejde med Odense, 
Kolding og Næstved Kommuner. 
 Hent værktøjskassen på www.vaerktoej.ventilen.dk

Bodil Pugholm Andersen, bpa@sus.dk

Afslutningskonference Netværk – Sådan! 

Projekt Netværk – Sådan! inviterer til afslutningskonference den 26. februar 
2013 i København. Læs mere på sus.dk

NY FILM

Illustration: Mie Nørgaard
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12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og 
døgntilbud har i udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier 
i et år arbejdet på at udvikle gode retningslinjer og handle-
planer mod trusler og vold. Samt på at styrke den sociale 
kapital, som handler om at opnå øget tillid, samarbejdsevne 
og oplevelse af retfærdighed. I udviklingsarbejdet har arbejds-
pladserne benyttet mange forskellige metoder til fx kortlæg-
ning, udviklingsprocesser og måling af effekt. Det fortæller de 
mere om i magasinet ’Vi gjorde noget ved volden’ og i fire små 
film fra projektet. 
 Udviklingsprojektet var sat i gang af Vold som Ud  tryks form 
og BAR SoSu. 12 nye arbejdspladser deltager i det kommende 
år i Arbejdspladslaboratorier II. 
 Læs mere på www.voldsomudtryksform.dk. Her er også link 
til magasin og film.

Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk og Bjarne Møller, bm@sus.dk

De gjorde noget ved volden

pUBlikation og filM

Ny vicedirektør i SUS

Elsebeth Kirk Muff er fra januar 
ansat som vicedirektør i SUS. Else-
beth er uddannet cand.mag. i social-
videnskab og voksenpædagogik. Hun 
kommer fra en stilling som chef for 
Center for Strategi og Udvikling i 
Gribskov Kommune. 

1

Vi gjorde noget 

    ved volden!

Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for 

at forebygge vold – og voldens skadevirkninger

Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
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soCial it

En app til det hele
Hvad har Sticky notes,  Hey tell,  Socialcam og Bookcreator til fælles? Det er alt sam-
men apps eller programmer, som bosteder og andre kan bruge i arbejdet med menne-
sker med handicap.
 I november holdt Socialt 
Udviklingscenter SUS tema-
dag på IT-Universitetet i 
København om apps og 
sociale medier. Deltagerne 
var ledere og pædagoger fra 
kommunale bomiljøer. På 
dagen fik de præsenteret og 
testede omkring 40 apps og 
programmer. Redskaber, 
som kan bruges til at sætte 
struktur på hverdagen, til 
kommunikation, til at for-
tælle sociale historier, til leg, 
video og musik – og til sjov 
og ballade.
 Læs mere om social it på 
www.handicapogit.dk – her 
finder du også en liste over 
de apps, der blev præsente-
ret på dagen.

kasper nizam, kz@sus.dk

5 konferencer om vold på jobbet

I vinter kan du på fem konferencer landet over hente inspiration, viden og 
værktøjer til at styrke indsatsen over for vold på arbejdspladsen. Konferencerne 
arrangeres i samarbejde mellem 3BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Vold 
som Udtryksform/Socialt Udviklinsgcenter SUS. 
 Læs mere og tilmeld dig på www.arbejdsmiljoweb.dk

Magasinet vi gjorde 

noget ved volden!

Skal vi samarbejde?
– vi er klar

Efter nytår skal alle kommuner i gang 
med at implementere førtidspen-
sionsreformen. Reformen om kon-
tant hjælp og dagpenge er på trapper-
ne, der er nye rammer for ’åben for-
valtning’, og regeringens psykiatri-
udvalg er på vej med anbefalinger for 
fremtidens psykiatri.
 Alt sammen udvikling og omstil-
ling, der stiller krav til nye måder at 
arbejde på i de kommunale og regio-
nale forvaltninger. I det arbejde bliver 
koordination og koordinerende sags-
behandling helt centralt. 
 I Socialt Udviklingscenter SUS har 
vi i mange år beskæftiget os indgående 
med koordinerede borgerforløb og 
koordineret sagsbehandling. Hvis I 
har brug for støtte til at komme i gang 

med arbejdet, 
så kontakt os 
gerne.  
 
læs mere om 

sUs’ arbejde 

med koordina-

tion og sags-

behandling på 

sus.dk.

projektchef jesper henriksen

jeh@sus.dk  

temadagen på it-Universitetet var en del af sUs’ arbejde med at 

udbrede kendskabet til social it for mennesker med handicap.

foto: Mie nørgaard


