DEN GODE SAMVITTIGHED

Kreativ for
Det er helt særligt at kombinere sin kreative skaberkraft med
velgørenhed. For samtidig med at du gør dét, du holder mest af, glæder
du andre. Vi har besøgt tre organisationer, der bruger deres kreative
evner til at skabe fællesskab, mening og værdi for andre mennesker.
Af Pia Olsen ӏ Foto: Anitta Behrendt

“Lige nu har vi ca. 50
i aktivering eller
virksomhedspraktik,
og det er dejligt at
se, hvordan de aktiverede borgere får
blod på tanden og
vækket deres kreative
kræfter”

Anja Nielsen
arbejder som
kultur- og kommunikationsmedarbejder for Sidegadeprojektet,
der hører under
Settlementet på
Vesterbro.
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Sidegadeprojektet
Tæt på
Sidegadeprojektet

Vi er i fuld gang med at redesigne en
masse børnetøj til vores nye børneunivers,
der snart åbner. Fx herreskjorter, der
bliver syet om til kjoler. Derudover laver vi
puder, uroer, juletræer i både træ og papir,
lamper i strik eller træ.

Sidegadeprojektet arbejder lige nu på et event til december – se mere på facebook.com/detskerisidegaden.

Hvordan startede I?
Vores historie strækker sig tilbage til
1911, hvor organisationen Settlementet på Vesterbro startede. Dengang
slog en gruppe akademikere sig ned
på Vesterbro med det formål at føre
studenterne og arbejderne sammen
og slå bro over klasseforskelle samt
skabe mere lighed. Settlementet er i
dag en stor organisation med næsten
300 medarbejdere inkl. de frivillige,
og herunder hører Sidegadeprojektet,
som startede i 1986.

virksomhedspraktik, og det er dejligt at
se, hvordan de aktiverede borgere får
blod på tanden og vækket deres kreative kræfter, når de har lavet et juletræ
eller syet en pude. Vi prøver at hjælpe
på en mere værdig og ligeværdig måde,
og vi ønsker, at folk skal købe vores
ting, fordi de er seje – ikke fordi de er
lavet af vores medarbejdere, eller fordi
de på den måde støtter os.

Hvad laver I?
Kan man blive frivillig hos jer?
Naturligvis. Vi er altid interesseret i at
få flere frivillige, så kontakt mig endelig på anja@settlementet.dk.
Hvad er jeres mål?
Sidegaden skal være et projekt for alle,
og vi er et åbent socialt projekt. Vi vil
gerne hjælpe de mennesker, der af den
ene eller anden grund står uden for
arbejdsmarkedet, og vi ønsker at være
et ’blødt’ sted, hvor der er plads til alle.
Lige nu har vi ca. 50 i aktivering eller

Hvad betyder det for jer at
hjælpe andre?
Vesterbro er virkelig som en lille
landsby, hvor vi kender alle og hjælper hinanden, og det er rart at være
en del af det fællesskab. Vi er med til
at styrke det fællesskab mellem det
nye, ressourcestærke Vesterbro og det
sårbare. Det er fedt at se, hvordan folk
pludselig får nye bekendtskaber, som
de ellers ikke ville have fået, fordi de
har været på en workshop hos os. For
mig personligt er det her, jeg hører til –
og jeg sover også bedre om natten, når
jeg ved, at det, jeg arbejder med, giver
mening og gør en forskel.

Sidegaden er et miljø- og
beskæftigelsesprojekt i
Saxogade på Vesterbro.
Vi har fire socialøkonomiske virksomheder,
som bliver drevet af både
fastansatte, aktiverede
borgere og frivillige. Der
er blandt andet vores
Café Sonja, som laver virkelig god mad, ofte økologisk. Og så åbner vi snart
børneuniverset Heidi &
Bjarne med redesignet
børnetøj og upcyclede
ting til børneværelset. Vi
har også Kulturanstaltens kreative værksted,
Satellitten, hvor vi har
udstillinger og workshops, og det er også
her, Kulturanstaltens
undergrundsbibliotek,
Demoteket, holder til.

TI P
Tjek Sidegadens
facebookprofil under
navnet: Det sker i Sidegaden – her kan du finde
workshops, events og
gadefester.
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Place de Bleu
Tæt på
Place de Bleu
Vi er en socialøkonomisk
og bæredygtig virksomhed, der designer og
producerer tekstil- og
livstilsprodukter, samtidig med at vi giver
udsatte indvandrerkvinder en chance for at
komme ind på det danske
arbejdsmarked. De har
ofte sprogvanskeligheder, helbredsproblemer
eller er sårbare på anden
vis. Vi hjælper dem til
at få et arbejdsliv med
mening, værdi og fællesskab. Desuden er selve
vores forretningside at
hente inspiration i deres
kulturer og tradition for
håndarbejde.

TI P
Har du lyst til at se
mere til Place de Bleu
og deres arbejde, kan
du følge dem på instagram under navnet
placedebleu.

Har du fået lyst til at se mere til Place
de Bleu? Alle er velkomne til at besøge
virksomheden i deres butik og værksted
i København. Se mere på placedebleu.dk,
hvor du også kan holde øje med kommende
events som julebazar mv.

De fine julevedhæng bliver hæklet af indvandrerkvinder i Place de Bleus værksted
på Nørrebro i København.

Hvorfor hedder I
Place de Bleu?
Place de Bleu er et projekt, der blev
startet af tre NGO’er i 2010. Vi havde et
lokale på Blågårdsplads – deraf vores
navn Place de Bleu. Med tiden blev
stedet for lille, og vi flyttede til vores
nuværende lokaler her på Rentemestervej i København.

fra, og som hjælper til på systuen
eller er ”handy women”, men alle er
velkomne til at sende mig en mail på
info@placedebleu.dk.

Hvad laver I af produkter?
Oprindeligt havde vi en virkelig bred
vifte af produkter – alt fra hæklede
smykker til børnetøj, men det blev for
uoverskueligt, så vi ryddede godt op
i vores sortiment og har i dag hovedvægt på boliginteriør, hvor vi laver
puder, puffer, te- og kaffehætter og
julepynt. Vi ser også meget på, hvad
kvinderne kan, så hvis de får en rigtig
god ide til et design eller et mønster,
tager vi det med i vores kollektioner. Kvinderne er fantastisk dygtige
håndarbejdere, og jeg bliver konstant
imponeret over deres evner.
Kan man blive frivillig hos jer?
Ja, det kan man sagtens. Det er oftest
folk med kreativ baggrund, vi hører
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Hvad er jeres drømmemål?
Vi vil rigtig gerne have kvindernes
håndarbejdskompetencer inden for
hækling, broderi mv. mere i spil, gerne
i samarbejde med designere inden for
modebranchen eller sammen med
kunstnere som fx Erik A. Frandsen,
som vi samarbejdede med sidste år.
Mange af kvinderne er exceptionelt
dygtige, så det ville være en fantastisk
måde at holde disse gamle håndarbejdstraditioner i live på.
Hvad betyder det for jer at
hjælpe andre?
Place de Bleu er mere end en virksomhed. Vi – både ansatte og frivillige
– bliver grebet af kvinderne og deres
historier og problemer, som de ofte
kommer til os for at få hjælp til. Samtidig er det fantastisk at se kvinderne
blomstre op, når de oplever, at deres
håndarbejde har værdi. Det er skønt at
være en del af.

Trine Panton er
daglig leder for
Place de Bleu,
der p.t. har fem
fastansatte kvinder
i deres systue, enkelte i løntilskud,
jobpraktik mv. og
frivillige, der kommer flere gange
om ugen.

”Place de Bleu er
mere end en virksomhed. Vi – både
ansatte og frivillige – bliver grebet
af kvinderne og
deres historier”
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Jeanette Bøgelund er
en af grundlæggerne
bag Spruttegruppen,
der sidste år indsamlede næsten 6.000
sprutter til de danske
neonatalafdelinger.

”Det er fantastisk, at
sådan en lille ting
kan gøre så stor en
forskel for et spædbarn, der har fået en
hård start på livet”
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Sidegadeprojektet
Om Spruttegruppen
Vi er en frivillig organisation, der indsamler
hæklede blæksprutter til
17 neonatalafdelinger på
de danske sygehuse og i
Grønland. Bag Spruttegruppen står en blandet
flok af mennesker, der
kan lide at hækle. Vi kender ikke hinanden, da alt
er bygget op online, men
har det til fælles, at vi alle
føler en grad af overskud
til at tage posten på os
som ambassadører for
Spruttegruppen.
Der er strenge krav til sprutter, og fx skal
garnet være lavet i 100 % bomuld eller
bambus som her. Det vigtigste er, at garnet
skal kunne tåle at blive vasket ved 60
grader.

Sprutternes fangarme er gode for børns griberefleks,
da fangarmene minder om navlestrengen og om tiden i
livmoderen.

Hvordan startede I?
En far til et barn på en neonatalafdeling fik anbefalet at skaffe en hæklet
blæksprutte til sin for tidligt fødte pige.
Han kontaktede Josefine Solgaard,
der har krea-bloggen En Elefant for at
høre, om han kunne købe en hæklet
blæksprutte af hende. Hun sagde ja og
valgte også at starte en indsamling af
sprutter via sin blog, hvor folk frivilligt hæklede sprutter efter en opskrift,
hun havde lagt ud. Hun stoppede, da
projektet blev for omfattende, og så tog
jeg over.

6.000 sprutter. Det er mange mennesker, der har siddet og hæklet. De
store afdelinger på Skejby og Rigshospitalet aftager også rigtig mange
sprutter, så det kræver også mange
hænder, der hækler.

Hvad laver I?
Som ambassadører står vi for at svare
på spørgsmål, vaske sprutterne og
pakke dem individuelt i poser med et
lille visitkort. Det er også os, der står
for kontakten til sygehusene. Vores frivillige hækler blæksprutter og donerer
deres tid og selve garnet. Der har ikke
været nogen penge involveret på noget
tidspunkt.
Hvor mange er involverede?
Da folk sender ind fra hele landet, har
vi ikke overblik over, hvor mange frivillige vi egentlig arbejder med. Men vi
ved, at vi sidste år indsamlede næsten

Kan man blive frivillig hos jer?
Ja, du skal bare gå ind på spruttegruppen.dk, finde opskriften til sprutterne
og følge kravene, fx type af garn,
længde på armene mv. Se under FAQ.
Hvad betyder det for jer at
hjælpe andre?
Det er fantastisk, at sådan en lille
ting kan gøre så stor en forskel for et
spædbarn, der har fået en hård start
på livet. Og der sidder mange derude,
der gerne vil hjælpe, så hvorfor ikke
sætte det i system, så vi kan gøre livet
bedre for de små? Vi har fået mange
mails med billeder af børn sammen
med deres sprutte med positive historier fra både forældre og søskende
– og de beretninger er meget overvældende.

TI P
Har du fået lyst til at
hækle sprutter til
fordel for de for tidligt
fødte børn? På spruttegruppen.dk finder du en
udførlig vejledning.
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