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 Årsberetning TC Taastrup-Klippen 2021 
..en del af Teen Challenge som arbejder med hjemløse, misbrugere og andre 
mennesker med livskontrollerende problemer 

TC Taastrup-Klippen er, igennem Teen Challenge Danmark, en del af Teen Challenge International, som 

er et verdensomspændende arbejde for misbrugere og kriminelle. Organisationen tæller 1.400 centre i 

129 forskellige lande. TC Taastrup blev etableret i 2015 og Kontaktcenter Klippen 

startede tilbage i 1991. I maj 2020 fusionerede disse to arbejdsgrene til TC 

Taastrup-Klippen, som er en del af den selvejende institution TC Sjælland.  

TC Taastrup-Klippen har 2 fuldtidsansatte. Jesper Fuchs, som er daglig leder og 

Sanne Fuchs som er ansat som administrativ support/gadeplansmedarbejder. 

Derudover er der 12 engagerede frivillige tilknyttet organisationen. TC Taastrup-

Klippen arbejder ud fra en kristen baseret model, som har været anvendt i over 

50 år og har vundet international anerkendelse, på grund af bemærkelsesværdige 

resultater i rehabiliteringen. 

 

                        
 

TC Taastrup-Klippens aktiviteter består af: 

 

1) Værestedet i Taastrup - hvor vi har åbent 3-4 gange om ugen. Her kan vores gæster søge fred 

og ro, få lidt at spise, få soveposer og varmt tøj, få vasket tøj, komme i bad og ikke mindst; 

hyggeligt samvær i et godt fællesskab og hjælp til livet.  I 2021 har vi, hver uge, haft besøg af 

15-20 gæster i værestedet (færre antal end normalt grundet Covid-19 restriktioner). 
 

2) Gadeplansarbejdet - som giver os mulighed for at møde misbrugerne lige der, hvor de er. Vi 

besøger 5-6 gange hver eneste uge forskellige lokationer på Vesterbro i København, ved 

misbrugscentret KABS i Hvidovre og i Albertslund Centrum. I løbet af 2021 har vi haft kontakt til 

ca. 150 socialt udsatte mennesker på de forskellige lokationer. 
 

3) Praktisk hjælp, bisidderfunktion, samtaler, hygge mv. – TC Taastrup-Klippen tilbyder løbende 

forskellig form for praktisk hjælp, kørsel, samtaler/ coaching, bisidderfunktion, middag og 

fællesskab i medarbejderens private hjem mv. 

 

 

I denne årsberetning vil læseren kunne finde information om: 

A. Målgruppe, formål og visioner  

B. Mennesker der modtog støtte i 2021 

C. Værestedet i Taastrup og cykelholdet 

D. Gadeplansarbejdet 

E. Oplevelser med vores gæster 

F. Undervisning, kurser mv. 

G. Tak til vores støtter og samarbejdspartnere 
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A. Målgruppe, formål og visioner 

TC Taastrup- Klippen er et kristent socialt arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i 

Storkøbenhavn. Vores menneskesyn er defineret således: 

 

 

 

Målgruppen er socialt udsatte borgere med misbrug, (alkohol, narkotika, medicin), og som ofte også 
kæmper med psykiske og psykosociale problemer, hjemløshed, prostitution, ensomhed, kriminalitet 
m.v. Vi har et særligt fokus på de hårdest ramte stofmisbrugere. Målgruppen har massive sociale, 
personlige, helbredsmæssige og økonomiske problemer. Mange døjer ligeledes med forskellige 
diagnoser og udfordringer såsom depression, skizofreni, panikangst eller PTSD. Vores besøgende er i 
alle aldersgrupper, men hovedparten er mellem 25 og 65 år, og vi ser flere og flere unge. 
Kønsfordelingen i TC Taastrup-Klippen er 75 % mænd og 25 % kvinder. I 2021 har vi set en stigning i 
antallet af kvindelige gæster. På årsbasis har vi kontakt til mere end 150 forskellige mennesker. Vi 
fokuserer på kvalitet frem for kvantitet i vores arbejde. Vi arbejder med den tætte relation til 
mennesker, så det enkelte menneske hjælpes på bedste vis til rehabilitering og derigennem får en 
bedre livskvalitet uden misbrug og hjemløshed. 

TC Taastrup-Klippen driver et værested i Taastrup for 
ovenstående målgruppe. Værestedet har åbent 3-4 dage 
om ugen, hvor man kan komme og spise, få nyt tøj, 
soveposer, et bad, få vasket tøj samt gode samtaler og 
hyggeligt fællesskab. Alt vi serverer er gratis.  

Derudover har vi et aktivt opsøgende gadeplansarbejde på 
Vesterbro i København (f.eks. ved H17, som er Nordens 
største stofindtagelsesrum), i Hvidovre ved 
misbrugscentret KABS og i Albertslund. 

 

Vi tilbyder rådgivning/coaching (en-til-en samtaler) baseret 
på respekt og anerkendelse og hvor der er fokus på hjælp til 
selvhjælp og langvarige livsstilsændringer. 

TC Taastrup-Klippens formål er, gennem det opsøgende 
arbejde på gaden samt i arbejdet på værestedet, at hjælpe 
og motivere vores målgruppe til at starte et nyt liv uden 
misbrug – et resocialiseret liv med arbejde netværk og 
familie samt at tilbyde socialt udsatte mennesker en personlig støtte- og omsorgsindsats, hvor der i 
et gensidigt tæt samarbejde skabes et overblik over udfordringer, hjælpebehov og offentlige tilbud, og 
hvor TC Taastrup-Klippen kan indtage en kvalificeret bisidderrolle ved mødet.  

 

Mennesket, uanset dets situation, er unikt og skal værdsættes som sådant og have muligheder 

for at udvikle de evner og gaver, som er givet det enkelte menneske 
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Vores arbejde i Storkøbenhavn er unikt, idet vi ud over 
omsorgsarbejdet har et kontaktskabende gadeplansarbejde, 
som har til formål at fokusere indsatsen på de mennesker, 
som ønsker en varig forandring i deres liv. Disse mennesker 
hjælper vi ihærdigt til at få et nyt liv uden misbrug og 
hjemløshed. Alle de mennesker vi kommer i kontakt med, 
giver vi omsorg, tilbyder støtte og vi forsøger at tænde et håb 
om, at livet kan leves anderledes.  

Gennem en bred vifte af aktiviteter og tilbud, motiveres 
mange til at komme i behandling og således komme ud af deres misbrug og/eller prostitution, 
hjemløshed og ikke mindst ensomhed. For dem som aldrig kommer i behandling, tilbyder vi fortsat 
venskab og netværk. 

 

Vores mål og vision for 2021 er at få et mobilt 
værested i form af en minibus/autocamper. På den 
måde vil vi kunne række ud til endnu flere 
mennesker i Storkøbenhavn og, på sigt, have 
mulighed for at udvide vores arbejde til at inkludere 
endnu flere byer på Sjælland. 

 

 

 

En anden vision for 2022 er at få et samarbejde med Mændenes Hjem i gang, så snart Covid-19 
situationen tillader det. Mændenes Hjem har normalt adresse på Istedgade i København, men er pt. 
under ombygning indtil ca. februar 2023. Mændenes Hjem har midlertidig adresse i Valby på et 
tidligere plejehjem.  

I 2022 vil vi desuden fortsætte med at bygge solide relationer og yde den helt rette støtte til det 
enkelte menneske, som vi møder på gaden og i værestedet. 

 

 

 

 

 

 

Et af vores mål og visioner for 2022 er fortsat 
at få et mobilt værested i form af en 
minibus/autocamper. Pga. Covid-19 
situationen og økonomi blev denne vision ikke 
realiseret i 2021, men den lever stadig i bedste 
velgående. På den måde vil vi kunne række ud 
til endnu flere mennesker i Storkøbenhavn og, 
på sigt, have mulighed for at udvide vores 
arbejde til at inkludere endnu flere byer på 
Sjælland. 
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B. Mennesker som modtog støtte i 2021 

Året 2021 har været et spændende, men igen et udfordrende, år pga. Covid-19 situationen, som i 

perioder har ”spændt ben” for vores normale aktiviteter. Det har igen udfordret os til at tænke ud af 

boksen og finde alternative og kreative løsninger, så kontakten til vores målgruppe er blevet fastholdt 

gennem hele året. Det har vi bl.a. gjort ved at tage på flere privatbesøg 

hjemme hos vores gæster, arrangeret ture for mindre grupper og haft stor 

fokus på overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at forebygge 

smitte i værestedet. Værestedet har ovenikøbet fungeret som 

vaccinationssted og vores gæster er blevet tilbudt Covid vaccine i 

værestedet (se billede til venstre). Når vi ser tilbage på 2021, kan vi glæde 

os over, at vi har ydet en betydelig og vigtig indsats over for mange, udsatte 

mennesker i Storkøbenhavn og at vores indsats har været med til at ændre 

menneskers liv. 

 

Her kan du læse nogle beretninger om mennesker, som har modtaget 

støtte og hjælp gennem TC Taastrup-Klippens arbejde i 2021. Du kan også læse en opfølgning på 

hvordan det går nogle af de mennesker, som vi skrev om i vores årsberetning for 2020: 

 

 

I begyndelsen af 2021 fik vi kontakt til en mand, som var omkring 50 år gammel. Han var ikke i 

misbrug, men var blevet hjemløs og lå og sov på Østerport station i København. Han havde ingen 

indtægt og levede af at samle flasker. En af vores gæster fra 

værestedet inviterede manden med til værestedet i Taastrup 

og han hægtede sig straks på fællesskabet. 

Manden fortalte, at han var blevet skilt efter mere end 20 års 

ægteskab, havde mistet sit gode arbejde (som leder i en stor 

virksomhed) og sin bolig. Hans liv var hurtigt gået temmelig 

meget ned ad bakke. 

 

Vi hjalp ham med at få et værelse på et hostel og sørgede for, at han fik mad og diverse andre ting, 

som gjorde det muligt for ham at komme ”ovenpå” igen. Han kom trofast hos os på værestedet og 

også på besøg hjemme hos medarbejdere i TC Taastrup-Klippen. 

 

Efter nogle måneder fik han fast bopæl og et vikarjob. 

Han begyndte at komme i kirke og fik et nyt netværk 

der. I slutningen af 2021 fik blev han fastansat som 

leder i en international virksomhed og hans liv er 

kommet tilbage på sporet igen.  
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Livet går jo op og ned for de fleste mennesker og for en mand, som vi 

kom i kontakt med igen i 2021, gik livet for alvor ned ad bakke! Vi har 

kendt ham i ca. 5 år og han har kommet på værestedet i perioder. 

Manden henvendte sig til en medarbejder fra TC Taastrup-Klippen i 

starten af sommeren 2021. Han havde (igen) mistet sin kontanthjælp og 

var (endnu engang) blevet hjemløs. Han fik lov til at bo i et telt i haven på 

værestedet og i august måned tog han med på TC-landsstævnet i Jylland. 

Landsstævnet bliver afholdt på Rehabiliteringscenter Betesdas grund.  
 

Efter at have deltaget på landsstævnet blev manden motiveret til at komme i døgnbehandling. Men 

han kunne ikke få en bevilling fra hans kommune. TC Taastrup-Klippens støtter bakkede, også 

økonomisk, op om mandens beslutning om, at få hjælp til at leve et mere stabilt liv fremadrettet og 

det blev derfor muligt for manden at komme i døgnbehandling. Han har i skrivende stund været på 

Rehabiliteringscenter Betesda i ca. 4 måneder og har det rigtig godt. Han er, i samarbejde med Ikast-

Brande kommune, i gang med at iværksætte en jobprøvning på en stor virksomhed derovre. Og han 

har planer om at starte en håndværkeruddannelse inden for den nærmeste fremtid. Han har fået et 

helt nyt netværk og går en stabil fremtid, med uddannelse, bolig og nye gode venner, i møde. 

  

I 2021 fik vi kontakt til en mand på 34 år som var i massivt misbrug af bl.a. alkohol og hash. Han havde 

været i behandling tidligere, men fik desværre tilbagefald ret hurtigt efter han kom hjem igen. 

I slutningen af 2021 var manden så presset af sit misbrug at lægerne fortalte 

ham, at han ville dø inden længe, hvis han fortsatte denne kurs. Når man skal 

ansøge kommunen om en døgnbehandling er det ofte en lang og 

tidskrævende proces og manden havde akut brug for hjælp, da han også var 

begyndt at selvskade. (Billedet til venstre, er fra hans blodige lejlighed kort 

før vi hjalp ham afsted i behandling).  

 

Ved hjælp af støtte fra private givere samt en fond fik vi mulighed for at 

sende manden i døgnbehandling uden en bevilling.  

 

Han har, i skrivende stund, været i døgnbehandling i ca. 2 måneder og klarer 

det rigtig godt. Mandens søster sendte denne hilsen til TC Taastrup-Klippen:  
 

”Min bror oplevede en masse svære ting i sin barndom, han 

desværre aldrig fik ordentligt bearbejdet. Trods 

udfordringer fik han dog taget en uddannelse som kok og på 

trods af et voksende alkoholmisbrug i sin fritid, var han god 

til sit job. 

Men da vores far fik kræft i 2017 og på få måneder døde, 

knækkede filmen og han følte sig mere fortabt end 

nogensinde. Han kunne ikke længere følge med livet.  
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Min bror har været alkoholiker og pillemisbruger det meste af sit voksne liv, og kender ikke til andre 

hjælpemidler og kender ikke sig selv uden. Som familie har vi prøvet at hjælpe, hvad vi kunne, men 

uden held.  

 

I 2020 blev min bror indlagt og fik at vide af lægerne, at han ville dø, hvis han fortsatte med at drikke. 

Hans krop sagde i en alder af 34 år stop. Da fortalte han vores mor, at han ville drikke sig ihjel. Og med 

de ord fandt vores mor sin sidste livline og spurgte om hjælp i sin kirke. Her blev hun sat i forbindelse 

med Jesper og TC Taastrup-Klippen. Jesper stod klar dagen efter, besøgte min bror og tog ham ind 

under sine vinger.  

 

Det tog noget tid for min bror at finde tilliden til omverden, men han blomstrede stille og roligt op i TC-

fællesskabet med bl.a. bingoaftener og uddeling af julepakker. Men det stod klart for alle, at han skulle 

væk fra sit miljø. I første omgang kom han i en døgnbehandling på Fyn. Det resulterede i et par 

måneder uden alkohol, nogle henslængte diagnoser og et nyt pilleglas. Men der var intet sikkerhedsnet 

bagefter og min bror kom, skrøbelig som han var, hurtigt tilbage til sit gamle liv. Han begyndte at 

drikke igen og også at gøre fysisk skade på sig selv til sidst.  

 

Men TC Taastrup-Klippen var standhaftige og meddelte at de ikke havde givet op på min bror! Det 

mærkede vi da også, da vi hørte at han nu havde fået mulighed for at komme i døgnbehandling på 

Rehabiliteringscenter Betesda i Jylland. Det virker som om, min bror nu har indset, at ønsker han et 

værdigt liv, må han tage imod hjælp.  

 

I dag ser hans og vores hverdag og fremtid lysere ud. For kort 

tid siden vågnede vi med en sten i maven hver morgen og gik 

rundt med de sædvanlige tunge støvler og bekymrede os om, 

hvad dagen ville bringe af dårlige nyheder om min bror. Vi, 

hans familie, har erfaret, hvor svært det er at hjælpe en som 

ikke vil hjælpes, at elske en som ikke elsker sig selv, og at leve 

sit liv, når en man elsker, ikke ønsker at leve.  

 

Derfor har vi en enorm respekt for Betesda og TC Taastrup-Klippens arbejde. Vi er ubeskriveligt 

taknemlige for, at private givere og fonde har gjort det muligt for min bror at komme i behandling på 

Betesda. Når vi taler med ham og han fortæller, at han har fundet ud af, at han er god til badminton, 

at han nyder at være kreativ, og at han sætter pris på at føle, at han gør gavn, der hvor han er, bliver vi 

for evigt taknemlige over at I er med til at redde et liv, som er så dyrebart for os. Vi kan mærke, at han 

føler, han har noget at dele med sine medmennesker, og at han har en grund til at vågne hver morgen.  

Tak til TC Taastrup-Klippen og til de mennesker og fonde som støtter dette arbejde”. 

 

I 2021 hjalp vi desuden en kvinde med at få en bevilling til døgnbehandling i Sønderjylland og vi kørte 

hende til behandlingsstedet og besøgte hende derovre. TC Taastrup-Klippen var med som bisidder til 

samtaler på kommunen. Efter dette forløb fik vi denne udtalelse fra Københavns Kommune: 
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”Tak for det gode samarbejde, omkring vores fælles borger. Jeg er sikker på at den indsats, som TC 

Taastrup-Klippen har ydet, har været uundværlig for hende og har gjort en kæmpe forskel på den lange 

bane. Det har været en fornøjelse at opleve det store engagement I har, og se de små og store 

lyspunkter i skaber for denne borger”. 

Rusmiddelbehandler Trine, Københavns kommune  

 

En anden kvinde, som vi mødte gennem vores 

gadeplansarbejde, kom i døgnbehandling på Sydsjælland. 

Hende besøgte vi også flere gange og sørgede for at sende 

breve, pakker med slik og tøj afsted til hende.  

 

Mange af de mennesker som vi er i kontakt med, har ingen 

eller ringe kontakt til deres familier. TC Taastrup-Klippen 

ønsker at være en familie for disse mennesker og vi er 

derfor med det enkelte menneske hele vejen både før, under og efter en evt. behandling.  

 

 

I vores årsberetning 2020 fortalte vi om en mand, som vi havde mødt på Istedgade i København. 

Han var i stofmisbrug igen efter at have været clean i 6 år og var 

dybt ulykkelig over sin situation. Gennem flere samtaler med TC 

Taastrup-Klippen blev han motiveret til at kontakte sin læge og få 

hjælp til nedtrapning af stofferne. Han begyndte at komme fast i 

værestedet i 2021, fordi han ønskede et sundt fællesskab og gode 

relationer.  

 

Denne mand er nu ude af sit misbrug og han og kæresten har fået 

deres datter, som har været i familiepleje i mange år, hjem at bo igen. I sommeren 2021 deltog han i 

TC Danmarks landsstævne sammen med sin kæreste og deres to skønne børn. 

 

En anden mand startede nedtrapning af sit massive heroin misbrug i 2020 da han, efter samtaler med 

TC Taastrup-Klippen, var blevet motiveret til at komme ud af dette. Han var 

tilknyttet et misbrugscenter og kom der 2 gange dagligt for at få sin 

heroin. Han havde været i misbrug det meste af sit liv. Han fik en 

medalje af TC Taastrup-Klippen hver gang han nåede en milepæl i sin 

nedtrapning. I december 2021 var han helt ude af sit heroin 

misbrug og er nu ikke længere bundet af, at skulle møde på 

misbrugscentret 2 gange dagligt. Han har pludselig fået sin frihed tilbage 

og et nyt liv tager form. 
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Sidste år lærte vi en skøn ung mand på 24 år at kende. Han var 

hjemløs og boede i en park i København (på billedet ses hans 

daværende ”bolig”). 

 

I begyndelsen af 2021 fik han, efter mange samtaler med 

kommunen, hvor TC Taastrup-Klippen var med som bisidder, 

endelig bevilget en døgnbehandling til Rehabiliteringscenter 

Betesda i Midtjylland. Han har været i behandling i hele 2021 og 

er nu helt ude af misbrug. 

 

Primo 2022 starter han enkeltfag på VUC i Herning, da han ønsker at læse 

HF fra august 2022. Han er fortsat bosat på rehabiliteringscentret, men 

har planer om at flytte i egen lejlighed i sommeren 2022. 

 

 

 

 

I foråret 2019 fik vi kontakt til en anden ung hjemløs mand på 24 år. Han 

boede i et telt i en grusgrav og var stofmisbruger. Frem til september 2020 

var han i behandling på Rehabiliteringscenter Betesda og er nu stoffri og 

bosat i Jylland i egen lejlighed. Han startede uddannelse til smed i 

begyndelsen af 2021 og det går rigtig godt. Han er et år inde i sin 

uddannelse og får gode karakterer og har sat sig det mål, at han vil være 

den bedste i sin klasse. På billedet ses en pizzaovn som han selv har 

bygget/svejset og som han i øvrigt fik et 10 tal for! Vi har fortsat god 

kontakt til denne unge mand og besøger ham jævnligt i Jylland. Vi tror 

nemlig på, at det er vigtigt at tilbyde et netværk også efter en 

døgnbehandling. 

 

 

Dette er blot nogle enkelte beretninger om mennesker, som har fået hjælp gennem TC Taastrup-

Klippens arbejde i 2021.  

 

Alle de mennesker vi kommer i kontakt med, giver vi omsorg og tilbyder støtte. Gennem en bred vifte 

af aktiviteter og tilbud, motiveres mange til at komme i behandling og således komme ud af deres 

misbrug og/eller prostitution, hjemløshed og ikke mindst ensomhed. For dem som aldrig kommer i 

behandling, tilbyder vi fortsat venskab og netværk. 
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C. VÆRESTEDET I TAASTRUP 

Ultimo 2020 tog vi kontakt til Reden på Vesterbro om et 

samarbejde, da vi ønskede at gøre endnu mere for at hjælpe 

kvinderne på gaden. Vi tilbød Reden at åbne værestedet i Taastrup 

hver mandag kl. 13-15 og tilbød at hente og bringe kvinderne. Vi 

blev enige om at starte op i januar 2021, men pga. Covid-19 

situationen måtte vi vente til begyndelsen af august måned med at 

søsætte dette nye tiltag på værestedet, som vi kalder ”Relax”. Hver 

mandag tager 2 medarbejdere fra TC Taastrup-Klippen ind til Reden 

og møder kvinderne derinde ca. 1 time før vi kører afsted til 

Taastrup.  

På værestedet hygger vi sammen med kaffe og kage og nogle gange serveres lidt frokost. Vi har grillet, 

spillet banko, pyntet værestedet op til jul, lavet kreative ting mm. Vi har også været på ture ud af 

huset f.eks. på stranden, spillet minigolf og til Jul i Tivoli. På den måde får kvinderne en tiltrængt pause 

langt væk fra deres hektiske liv på Vesterbro. De får øjnene op for, at der findes en verden udenfor 

Vesterbro og nogle af kvinderne begynder at drømme om et liv uden misbrug. Vi har hver uge besøg af 

kvinder fra Reden, men også kvinder fra lokalområdet kommer og er med i fællesskabet. ”Relax” er 

målrettet kvinder, men mænd er også velkomne. En særlig tak til Velliv Foreningen som støtter dette 

projekt. 

 

Tirsdag formiddag har værestedet åbent for personlige samtaler/rådgivning. Det kan f.eks. være hjælp 

til at søge kontanthjælp eller anden kontakt til kommunen. Eller det 

kan være hjælp til at sætte sig mål for at komme ud af misbrug, for 

dem som ønsker dette. Det kan også være samtale om/hjælp til, 

hvordan man kommer ud af hjemløshed og meget andet. For de 

gæster som har behov for psykologhjælp, har vi et samarbejde med 

aut. psykolog Vibeke Frederiksen fra ”Reflektionsrummet”.  

 

Hver torsdag har vi fællesskabsaften på værestedet med spisning. Vi serverer et lækkert måltid 

hjemmelavet mad, dækker et pænt bord og sidder og spiser sammen som en familie. Mange af vores 

gæster har ingen/ringe kontakt til deres familie og vi gør derfor meget ud af, at skabe en god 

familiemæssig atmosfære på værestedet. Her er der plads til alle! Vores motto er: ”Kom som du er”! 
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Søndag formiddag har vi ofte mødtes og spist brunch. Bagefter er vi 

taget i kirke sammen med de gæster, som havde lyst til det. I de 

perioder hvor Covid-19 holdt kirkerne lukket har vi streamet 

gudstjeneste online og set den sammen på værestedet. 

 

 

På værestedet har vi forskellige aktiviteter. Vi spiller f.eks. 

banko, pakkeleg, kongespil i haven, bordfodbold, minigolf, film-

aften og meget andet. Vi har også ”syng-med” aftener, som 

plejer at være et stort hit.  

Vi har arrangeret ture ud af huset. F.eks. bowlingture, gåtur i 

skoven eller ved stranden, fisketur, Tivolitur, fodboldkamp, 

cykeltur, sommerhustur og mm. Det giver vores gæster mulighed for at få nogle skønne og sjove 

oplevelser i et godt og trygt fællesskab. 

 

 

 

 

 

I april og juni måned var værestedet vaccinationssted, så de af vores gæster som ønskede det, kunne 

blive vaccineret mod Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan følge TC Taastrup-Klippen på Facebook, Instagram og 

www.tctaastrup-klippen.dk 
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Cykelholdet 

På værestedet har vi også et cykelhold som træner mange uger året rundt. I sommeren 2021 var 

nogle stykker fra cykelholdet i sommerhus på 

Bornholm for at cykle Bornholm rundt.  

De cyklede Bornholm Rundt, 104 km, på 1 dag 

og alle deltagere gennemførte og fik en 

velfortjent medalje. Det var en stor personlig 

sejr for de deltagende. Der var selvfølgelig også 

plads til en masse anden hygge på turen. F.eks. 

badetur i Opalsøen, gåtur ved Hammershus, is ved Gudhjem havn, en masse lækker mad og et 

fantastisk fællesskab. 

I det daglige udgår cykelholdets træning fra værestedet i Taastrup og alle som har mod på det er 

velkomne. I juni måned arrangerede vi for 2. gang vores helt eget cykelløb ”Tour de TC”. Der var 15 

deltagere og alle gennemførte ruten på 26 km. Det blev fejret med medaljer og burgere til alle. Vi 

havde en skøn dag i det pragtfulde solskinsvejr. Lokalavisen i Taastrup bragte denne artikel fra dagen: 

https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/cykelture-giver-nye-venskaber-for-saarbare-borgere/  

 

I september måned deltog vi i cykelløbet ”Tour de Vest” Alle deltagere gennemført ruten på 27 km og 

bagefter hyggede vi os på Sallies Diner, og fik tanket de tabte kalorier (så rigeligt) på igen       

 

Åbningstider på værestedet 

- Mandag kl. 13-15  

- Tirsdag kl. 10-12 (individuelle samtaler) 

- Torsdag kl. 18-21  

- Søndag kl. 10 (efter aftale) 
 

Telefonisk rådgivning mandag-fredag kl. 8-16 (og efter behov) 

https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/cykelture-giver-nye-venskaber-for-saarbare-borgere/
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D. GADEPLANSARBEJDET 

TC Taastrup-Klippen har et opsøgende gadeplansarbejde 

der 5-6 gange om ugen, (i perioder med høj Covid smitte 

dog færre gange), besøger hjemløse og misbrugere m.fl. 

på kendte hænge-ud steder på Vesterbro i København 

(f.eks. ved fixe-rummene H17 og Skyen, Reden, Café 

Dugnad og området omkring Istedgade), i Albertslund 

Centrum og ved misbrugscentret KABS i Hvidovre.  

 

Hver eneste uge har gadeplansteamet kontakt til mange 
socialt udsatte mennesker i Storkøbenhavn på de 
forskellige lokationer vi besøger på Vesterbro i København, 
i Hvidovre og i Albertslund. 

I 2021 har gadeplansteamet haft kontakt til minimum 
150 forskellige 
udsatte 
mennesker.  

På vores tur rundt uddeler vi f.eks. kaffe/varm kakao og en 
sandwich/kage, samt visitkort og invitationer vedr. TC 
Taastrup-Klippens sociale arbejde. Vores teams bærer en 
uniform i form af jakker og t-shirts med navnet TC Taastrup-
Klippen således, at vi er synlige både for kunder til 
prostituerede samt for alle i vores målgruppe.  Men for os 
handler det ikke blot om at servere gratis mad og skænke en 
kop kaffe. For os handler det om at skabe gode relationer og igennem nærværende samtaler, at 
opmuntre den udsatte til et sundere, gladere og mere indholdsrigt liv uden misbrug.  

De mennesker som vi møder på gaden, inviterer vi til fællesskabsaftener på værestedet i Taastrup. Det 
giver den udsatte et tiltrængt pusterum, væk fra gadens stress 
og jag og nye sunde relationer opstår. Vi har haft succes med at 
invitere udsatte mennesker med til værestedet i Taastrup. Vi 
henter dem på f.eks. Vesterbro og i Hvidovre og kører dem ud til 
fællesskabsaftener i Taastrup og sørger for at de bliver 
transporteret tilbage igen.   

Vi oplever at mange mennesker finder ud af, at der findes en 
helt anden verden udenfor f.eks. Vesterbro og de bliver 
motiveret til et nyt liv uden misbrug.  TC Taastrup-Klippen 
hjælper disse mennesker hele vejen, fra vi møder dem på gaden, 

til de kommer i værestedet, og vi er der før, under og efter en evt. behandling. Disse skønne 
mennesker bliver vores venner. De mennesker som aldrig kommer i behandling, tilbyder vi fortsat 
venskab og netværk. 
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E. OPLEVELSER MED VORES GÆSTER 

I 2021 var vi igen i sommerhus på Bornholm med nogle af vores 

gæster. Vi var også afsted i 2020 og da det var et stort hit, gentog vi 

succesen i juni 2021, dog med nogle andre gæster denne gang. Et af 

formålene med denne tur var at cykle Bornholm rundt - 104 km på en 

dag! Alle vores gæster (og medarbejdere) gennemførte cykelturen og 

det var en helt igennem fantastisk tur på solskinsøen, som ud over 

cykling indeholdt god mad 

og store is, udspring i 

Opalsøen, besøg på 

Hammershus og mm.  

 

 

 

Vi har også været ude og spille både bowling og minigolf 

sammen med vores gæster af værestedet. Disse ture giver 

anledning til en masse grin og et godt fællesskab. 

 

 

Vi har været på tur til Ishøj strand, hvor vi hyggede med kaffe og 

kage og nød at få blæst i håret og sand mellem tæerne. En enkelt 

modig gæst kastede sig ud i bølgerne i det kolde (efterårs) vand.  

Vi har også gået ture i skoven. Disse ture ud i naturen giver 

anledning til mange gode snakke mellem vores venner og 

medarbejderne i TC Taastrup-Klippen. 

 

I august måned deltog vi på TC Danmarks landsstævne i Jylland. 7 

gæster fra TC Taastrup-Klippen samt 6 medarbejdere deltog på 

landsstævnet. I alt var der omkring 120 deltagere tilmeldt på 

stævnet. TC Danmarks landsstævne er en god blanding af 

undervisning, socialt samvær og en hel masse hygge. Der er 

program for både voksne, teenagere og børn. En af dagene tog vi en 

tur til Vesterhavet, og gik en smuk tur langs stranden. En af vores 

gæster fra værestedet deltog sammen med hans kæreste og deres 2 

teenagebørn og de hyggede sig og havde en rigtig god og indholdsrig ferie.  
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På landsstævnet fejrede vi mennesker som har gennemgået 

rehabiliteringsprogrammet på Betesda og som er helt ude af 

misbrug. På billedet ses Steen (i midten), som er en af vores 

tidligere gæster på værestedet.  

Lokalavisen i Taastrup bragte i 2021 en artikel om Steen. Den 

kan du læse her: https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-

kommune/se-den-store-forvandling-steen-ville-havet-vaeret-

doed-af-druk-men-saa-fik-han-hjaelp/  

2021 blev også året hvor Steen blev genforenet med sin mor og søster efter 12 års adskillelse. 

 

I september måned var vi i biografen med værestedet og se 

Ternet Ninja 2. En af vores gæster fortalte, at hun ikke havde 

været i biografen siden hun så ”Midt om natten”, så det var 

nogle år siden! 

 

Vi var også til fodboldkamp på Brøndby 

stadion. Der blev heppet intenst på 

hjemmeholdet (vi har jo trods alt adresse på Vestegnen      )  

 

 

I oktober var vi i sommerhus i det skønne Odsherred sammen 

med nogle af vores venner fra værestedet. Det var nogle gode 

dage og vi havde et skønt fællesskab. Der blev gået lange ture og 

spist god mad. Og vi nød det udendørs spabad og udsigten over 

Sejrøbugten.  

 

 

 

I december måned var vi en tur i Tivoli i København 

Det var en dejlig dag og vi nød den smukke have, alle 

lysene og julepynten og ikke mindst fællesskabet. Pizzaen 

på den italienske restaurant i Tivoli var også et stort hit. 

                                                                          

https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/se-den-store-forvandling-steen-ville-havet-vaeret-doed-af-druk-men-saa-fik-han-hjaelp/
https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/se-den-store-forvandling-steen-ville-havet-vaeret-doed-af-druk-men-saa-fik-han-hjaelp/
https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/se-den-store-forvandling-steen-ville-havet-vaeret-doed-af-druk-men-saa-fik-han-hjaelp/
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F. UNDERVISNING, KURSER MV. 

2-3 gange om året holder vi medarbejdersamlinger i TC Taastrup-Klippen. 
Ved disse samlinger booker vi foredragsholdere til at undervise os.  

I 2021 har vi haft besøg af Søren Kokkenborg, leder af rehabiliteringscenter 
Betesda. Søren er uddannet advokat og har mange års erfaring i arbejdet 
med misbrugere og er altid inspirerende og lærerig at lytte til. 

 

I april måned havde vi besøg af aut. psykolog Vibeke 
Frederiksen fra Reflektionsrummet, som underviste os i 
emnet ”Skyld og skam”.  

Rikke Andersen, pædagog og medarbejder på et 
rehabiliteringscenter - og tidligere stofmisbruger, delte sin 
personlige historie og erfaringer. 

Det var virkelig spændende og brugbar undervisning fra dem 
begge to. 

 

 

I oktober deltog en medarbejder fra TC Taastrup-Klippen i en konference 
arrangeret af foreningen Anti-dote. Emnet var: ”Stop overdosis 
dødsfald”. Vi lærte hvordan man ved hjælp af en næsespray med 
modgiften Naloxone, kan være med til at redde liv, hvis et menneske har 
fået en overdosis. Vi fik førstehjælpskit med Naloxone med hjem, så 
disse befinder sig nu både på vores værested og hos vores 
gadeplansmedarbejdere.  

 

 

I november måned var alle ledere fra Teen Challenge Europa samlet til 
en konference hos Teen Challenge i Lissabon, Portugal. Det er altid 
inspirerende og lærerigt at høre, hvordan arbejdet udføres i andre 
lande og godt at have fællesskab med andre mennesker der, ligesom 
os, brænder for arbejdet med misbrugere/socialt udsatte mennesker.  
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G. TAK TIL VORES STØTTER OG SAMARBEJDSPARTNERE 

TC Taastrup-Klippen ønsker at takke for den flotte økonomiske opbakning vi modtog i løbet af 2021. 

Tusind tak til de PRIVATE FONDE som støtter TC Taastrup-Klippens arbejde. Ethvert bidrag gør en 

kolossal forskel for os og giver os mulighed for at fortsætte arbejdet 

med at hjælpe misbrugere, hjemløse, prostituerede og andre udsatte 

mennesker i Storkøbenhavn. 

En stor tak skal også lyde til de OFFENTLIGE PULJER ; Socialstyrelsens 

PUF-pulje samt §18-puljen fra henholdsvis København og Høje-Taastrup 

Kommuner.  

Vi ønsker også at takke de mange KIRKER, som har støttet vores arbejde via indsamlinger i 2021. Jeres 

støtte er med til at forvandle liv! 

Og, ikke mindst, en særlig tak til alle vores PRIVATE GIVERE og SPONSORER, som er med til at gøre en 

forskel ved at støtte TC Taastrup-Klippens arbejde. Tak for jeres trofaste støtte til vores arbejde! 

I november måned inviterede vi vores trofaste støtter til en Takke-fest på værestedet i Taastrup. Det 

var en fantastisk god aften, hvor nogle af vores tidligere gæster fra værestedet fortalte om den 

livsforvandlende betydning som TC Taastrup-Klippens arbejde har haft på deres liv. 

En stor tak skal også lyde til alle vores SAMARBEJDSPARTNERE, som støtter os på forskellig vis: 

KVICKLY, TAASTRUP                                           REDEN PÅ VESTERBRO 

OPTIMAL REVISION                      KEJSERINDENS GRYDER 

MISBRUGSCENTRET KABS I HVIDOVRE          NÆRPOLITIET ”DIN BETJENT”, VESTERBRO 

BETESDA REHABILITERING              HEDEHUSENE HUMANITÆNERE ARBEJDSGRUPPE 

CITYKIRKEN I TAASTRUP              EFTERSKOLEN ALTERNA 

KØBENHAVNS FRIKIRKE              UNDGÅ MADSPILD, ALBERTSLUND 

DEN STORE MALER   COPENHAGEN COMMUNITY CHURCH       
  

ABMANO MARKETING & WEBSUPPORT      APOSTOLSK KIRKE, HILLERØD     

ROSKILDE BAPTISKKIRKE   FRISØR STEEN, TAASTRUP                          

REFLEKTIONSRUMMET, PSYK. VIBEKE FREDERIKSEN  
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TC Taastrup-Klippens netværk 

TC Taastrup-Klippen er en arbejdsgren under den selvejende institution TC Sjælland. Vi er medlem af 

Teen Challenge Danmark og en del af Teen Challenge International som arbejder målrettet med at 

hjælpe mennesker ud af misbrug. Teen Challenge er et forum, hvor man hvert år mødes, udveksler 

erfaringer og tilbyder undervisning. F.eks. ved TC Danmark medarbejdersamlinger, Landsstævne og 

ved TC Europakonference. 

TC Taastrup-Klippen er medlem af Landsforeningen for væresteder (LVS). Vi har et godt samarbejde 

med mange af de aktører, som vores målgruppe kommer i kontakt med f.eks. Projekt Udenfor i 

København, Reden på Vesterbro, kommuner og misbrugscentre, Politi & Kriminalforsorgen, 

sundhedsmyndigheder, behandlingssteder, andre frivillige organisationer osv.  

 

TC Sjællands (herunder Taastrup-Klippen) bestyrelse består af: 

Læge, Jan Hollensen (formand) 

Advokat, Søren Kokkenborg 

Pensioneret præst, Johannes Fuchs 

Adm. medarbejder, Ingeborg Von Moos 

Maler, Arne Jørgensen  

Projektleder, Niels Graversen 

Socialrådgiver, Gitte Jakobsen (indtrådt marts 2021) 

 

Daglig leder, TC Taastrup-Klippen:  

Har du spørgsmål til årsberetningen eller ønsker du at høre mere om TC 

Taastrup-Klippens sociale arbejde, er du altid velkommen til at kontakte 

daglig leder, Jesper Fuchs: 

Jesper Fuchs 

Ahornvej 3, 2630 Taastrup 

Tlf. 2681 2181     Mail: jefu@tctaastrup-klippen.dk 

 

 

 


