Årsberetning 2020 for Netværkshuset i Gentofte
Denne beretning kan jo desværre ikke undgå at omfatte ordet Corona epidemi, skønt netop det ord,
og alt hvad epidemien har medført hænger os langt ud af halsen, men denne ubudne virus har sat sit
præg på Netværkshusets aktiviteter i næsten hele 2020 – som den har gjort det i så mange andre
sammenhænge. Beretningen her vil imidlertid fokusere på, hvad vi har gjort på trods af den –
muliggjort af alle de mennesker, der også i en mere almindelig hverdag bærer husets eksistens i
medgang og modgang, brugere, frivillige, samarbejdspartnere, Dansk Flygtningehjælp og kommunen
og hermed skal udtrykkes en stor tak til jer alle, hvad enten hjælpen har være økonomisk eller som
frivillig i huset. Vi har igen sidste år fået rundhåndet hjælp fra Gentofte Kommune, fra Dansk
Flygtningehjælp, fra Tryg samt fra. Desuden har vi nydt godt af sparring med både kommunens
ansatte og Dansk Flygtningehjælp.

Tilstræbt normalitet
Vi har opretholdt vore sædvanlige aktiviteter og funktioner, så vidt det overhovedet har været muligt:
Rådgivning i forhold til myndighedskontakt og til andre organisationer og institutioner, som vore
brugere har behov for hjælp til. Lektiehjælp - hvoraf megen hjælp har været online.
Socialt samvær i Netværkshuset café og have og et par ture i sommerens løb. Rådgivning omkring
Covid 19, smitterisiko, brug af værnemidler, test og isolation, sprogtræning og samarbejde med
diverse organisationer. Desuden har flere både frivillige og brugere haft et stort arbejde med praktiske
gøremål i huset.
Samarbejde med eksterne
Netværkshuset har samarbejdet med Blossom Project, en organisation der arbejder for at styrke
udsatte minoritetsetniske kvinders position samfundet, hvor vi har lagt hus til et frivilligdrevet
kursusforløb for kvinder to gange ugentligt. Disse kurser har haft stor positiv indvirkning på
kvindernes liv i Danmark, hvorfor vi ønsker at fortsætte samarbejdet og kursusforløbene, når der
bliver mulighed for at åbne op igen.
Netværkshuset har endvidere deltaget i netværksmøder som en del af projektet "Styrmand i Eget Liv"
et projekt etableret mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte og Gentofte Kommune, hvor der er
fokus på at sikre udsatte unge den bedst mulige overgang til voksenlivet. Disse møder har dannet
grobund for værdifuld viden, sparring og gode samarbejder mellem deltagende frivillige
organisationer og har været med til at styrke kommunikation mellem kommunen og frivillige
organisationer, herunder Netværkshuset. Netværkshuset har planer om at etablere et samarbejde med
organisationen Headspace, som har deltaget i dette netværk og projekt, for at styrke kontakten og
hjælpen til minioritetsetniske unge i kommunen som begge parter ser et behov for. Projektet
"Styrmand i Eget Liv" er afsluttet men det blev besluttet til sidste møde at netværket vil forsætte,
hvor Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte vil være primusmotor og indkalde til møder hver 3. måned.

Startbiksen
Startbiksegruppen Jens, Gerd, Hubert og Jesper fortæller om den: “Startbiksen på Teglgårdsvej har
holdt åbent lørdage 13-15, når der ikke er ferie- eller coronalukket. Den bemandes hver anden lørdag
med frivillige fra Netværksgruppen og hver anden lørdag fra Venligboerne. Danskere leverer gratis
møbler, køkkenudstyr, legetøj og sengeudstyr, som flygtninge/brugere så gratis kan afhente.
På en normal lørdag er der besøg af ca. fem familier/par/enkeltpersoner, enten danske eller brugere,
så der plejer at være god aktivitet.
I 2021 har vi også brugt tid på at forbedre reoler mv, så det er lettere at placere varerne. Startbiksen
er en stor hjælp for flygtninge, der er kommet til Danmark uden penge eller boligudstyr.
Der er jo kun få nye flygtninge i disse år, men der er stadig brug for Startbiksen ved
familiesammenføring, og når genstandene trænger til udskiftning”
Samarbejde med skoler
Gennem Nasrin har vi jo heldigvis fortsat været i tæt kontakt til skolevæsenet i kommunen. Der er
vekslende behov for online lektiehjælp i løbet af året afhængig af prøver, eksaminer og skolernes
ressourcer til selv at hjælpe. Vi yder fortsat hjælp her efter nytår, behovet har dog ikke været så stort,
men det kan sagtens stige igen, så vi får brug for flere lektiehjælpere.
Cykelprojektet
Der er stadig meget arbejde forbundet med vores cykelprojekt. Arne, cykelsmeden Mir og Hubert har
hentet mange cykler, Mir har istandsat dem, cyklerne er udleveret efter istandsættelse. Vore brugere
har skullet betale en beskeden pris for cyklerne. Vi har igennem en del år fået rundhåndet stætte til
projektet fra Trygfonden og søger også fonden i 2021 til at dette kan fortsætte.
Satelitten
Karen og Erik der står for ”Satelitten fortæller om denne: ”Aktiviteterne i vores "satellit" Ved
Ungdomsboligerne i Jægersborg har også lidt under corona -restriktionerne. Onsdagsklubben har
således været lukket siden marts. Men vi har haft et godt samarbejde med de boligsociale
medarbejdere på stedet, som har været rigtig gode til at arrangere diverse udendørsaktiviteter. På den
måde har vi kunnet holde kontakten til mange af børnene. De trange pladsforhold i kommunens
lejlighed umuliggjorde genoptagelse af de sædvanlige aktiviteter hen over sommeren. Men fra
september til midten af december lykkedes det at afholde sprog-café i lejligheden, en formiddag om
ugen.

Nedlukningsperioderne
I perioden fra midten af marts til midt i maj og igen fra sidste halvdel af november har Netværkshuset
været lukket for fysisk fremmøde. Brugerne har fået mindre hjælp, men de der har søgt hjælpen har
også fået den.
I 2020 har vi mistet medlemmer, men heldigvis også fået nye. Vi har valgt ikke at sende rykkere ud
for kontingentbetalingen i 2021. Det følger vi op på efter generalforsamlingen her i 2021. Vi har nu
227 medlemmer i Dansk Flygtningehjælps database, og det er dem vi sender nyhedsbreve og

ondkaldelser ud til. Vi havde i 2020 ca. 75 betalende medlemmer og også nogle, der er fritaget ved
at være æresmedlemmer.
I februar har vi sat en ekstra indsats ind på at forbedre oplysning og ikke mindst dialog mellem vore
brugere og med sundhedsmyndighedere vedr. Covid 19. Information fra myndighederne til vores
brugere har svært ved at trænge igennem og have gennemslagskraft i forhold til Fake news og
konspirationsteorier. Her kan netværkshuset have en positiv rolle fordi vi er meget tættere på
flygtningene end myndighederne er. Den kontakt, vi har taget med brugerne i denne sammenhæng,
har naturligvis også haft det formål at spørge til deres befindende og eventuelle behov for hjælp samt
vise, at Netværkshuset stadig er der. Denne aktivitet sker i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp,
der har kontakt til sundhedsmyndighederne om sagen.

Hvad kan vi se frem til resten af året?
Vilkårene hele 2020 har betydet, at afsavn har været følelig for både frivillige og brugere på mange
måder. Relationer på kryds og tværs mellem brugere og frivillige samt imellem brugere og frivillige
indbyrdes har på mange måder været i dvale i 2020. Nye bånd har meget vanskeligt kunnet knyttes,
og det er jo både den konkrete hjælp, og de relationer der opstår på kryds og tværs, der driver
Netværkshuset.
Når vi kan samles igen i mindre grupper, vil vi sende en forespørgsel ud til jeg, om I har lyst til at
indgå i nogle arbejdsgrupper og indkalde til møder i disse grupper, hvor vi drøfter, hvordan arbejdet
kan gribes an. Det kan fx være lektiehjælpen, vejledningen og de sociale aktiviteter samt
kontaktfamilieordningen. Det var noget af det samme, som vi tog fat på ved generalforsamlingen i
2020, men så gik det jo, som det gik, og vi må begynde forfra.
Der er trukket store veksler på energien og motivation hos alle, men vi har i bestyrelsen en fast tro
på, at der i høj grad er brug for Netværkshuset, og at vi i fællesskab kan genopbygge husets
mangesidige værdi, når tiden forhåbentligt inden længe er inde til lidt efter lidt at vende tilbage til
mere normale tilstande.
Bestyrelsen

