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 Årsberetning TC Taastrup-Klippen 2020 
..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 i dag af: 

 

1) Værestedet i Taastrup - hvor vi har åbent 3 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 2020 har vi haft besøg af ca. 40 

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

misbrugscentret KABS i Hvidovre og i Albertslund Centrum. I løbet af 2020 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 2020 

C. Værestedet i Taastrup 

D. Gadeplansarbejdet 

E. Oplevelser med vores gæster 

F. Undervisning og foredrag 

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 80 % mænd og 20 % kvinder. 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 langt bedre livskvalitet uden misbrug og hjemløshed. 

TC Taastrup-Klippen driver et værested i Taastrup for ovenstående målgruppe. Værestedet har åbent 
3 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 (ved Mændenes Hjem på Istedgade, 
Reden, ved stofindtagelsesstederne ”Skyen” og ”H17”), 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 arbejdet i 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.  

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.  

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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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. 

 

Et nyt tiltag i 2021 er, at vi starter et projekt i samarbejde med Reden fra Vesterbro, som primært vil 
være målrettet kvinderne fra Vesterbro. Vi kalder det 
”Relax” og idéen er, at invitere kvinderne ud til værestedet 
hver mandag i tidsrummet fra kl. 13-15 (hvor Reden holder 
lukket) og tilbyde dem en pause fra det hårde liv på gaden. 
Vi vil hente kvinderne fra Vesterbro og køre dem til 
Taastrup, hvor vi vil hygge sammen i værestedet med lidt 
frokost, boller/kage eller lign. og dyrke nye relationer.  

 

Vi ønsker med vores liv at være en kontrast til deres liv og 
vise kvinderne, at der findes en anden måde at leve livet på. 
Vi starter op første gang den 18. januar 2021.  

 

 

 

Og sidst, med ikke mindst, vil vi i 2021 (og fremover), 
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 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. 
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B. MENNESKER DER MODTOG STØTTE I 2020 
 

Året 2020 har, for TC Taastrup-Klippen, været et spændende men udfordrende år pga. Covid-19 

situationen, som i perioder har ”spændt ben” for vores normale aktiviteter. Det har 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. Når vi ser tilbage på året, 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. 

 

 

I foråret 2019 fik vi kontakt til en ung hjemløs mand på 24 år. Han boede i et telt i en grusgrav og var 

stofmisbruger. Han havde mistet sin kontanthjælp, da han ikke magtede at overholde de regler for 

samtaler som kommunen forlagte. Vi tog med ham som bisidder til samtaler på kommunen, så han fik 

kontanthjælpen tilbage. Gennem flere måneders målrettet relations arbejde, blev manden motiveret 

til at starte samtaler på et misbrugscenter og i oktober måned blev han bevilget en døgnbehandling. 

Frem til september 2020 var han i behandling på Rehabiliteringscenter Betesda i Jylland og nu er han 

stoffri og i dag er han bosat i Jylland i egen lejlighed, ikke langt fra rehabiliteringscentret og han har 

fået arbejde. Han starter uddannelse til smed i starten af 2021. I sommeren 2020 

kørte TC Taastrup-Klippen cykelløbet ”Tour de TC”, (du kan læse 

mere om det senere i beretningen) og samlede ind til et kørekort til 

den unge mand, for at øge hans jobmuligheder. Han bestod både 

teori- og køreprøve i første forsøg. Den unge mand var med TC 

Taastrup-Klippen på sommerhustur på Bornholm i juni, hvor han 

cyklede Bornholm rundt (104 km) på 1 dag! Det var en kæmpe sejr 

og et løft til selvtilliden. På billedet ses medaljen, som han fik af TC 

Taastrup-Klippen. 

 

I slutningen af året modtog vi denne besked fra den unge mands mor: 

”TC Taastrup- Klippen - Her møder man nogle af Danmarks "superhelte”. Helte der vælger at møde 

andre mennesker - møde dem lige der, hvor de er i deres liv og ofte svære liv. Jeg har som pårørende 

haft den glæde at lære disse superhelte at kende. Og hvilken glæde det har givet mig og ikke mindst 

min søn som stod i en svær tid og ikke vidste hvilken vej han skulle gå. Det er svært som pårørende at 

se det menneske man elsker gå i en helt forkert retning i livet og ikke selv vide eller have det der skulle 

til for hjælpe. Men heldigvis blev et telefonopkald til TC Taastrup-Klippen et vendepunkt i min og min 

søns liv. Fra dag et har TC været en forstående ven og hjælper og det på alle måder. En god snak og en 

kop kaffe kan gøre undere og give en lige det ekstra for at holde en ellers svær hverdag ud. Og 

efterhånden bliver snak til handlinger og drømmen om en anden retning i livet bliver til virkelighed. Der 

er ofte store udfordringer i, at skulle bede om hjælp og så skulle møde det offentlige med deres 

Du kan læse mere om vores arbejde på www.tctaastrup-klippen.dk 

og på Facebook TC Taastrup-Klippen 

 

http://www./
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regelsæt og lange sagsbehandling af ens sag/liv. Her har jeg oplevet at TC havde overskud og 

optimisme til at tage med til møder og det alle steder i Danmark. Fantastisk at opleve at blive bakket 

op og blive betragtet som ven, det formår de i TC. Tusind tak for jer fantastiske superhelte. I gør en 

forskel ikke bare i den ene i møder på gaden, men for alle dem som pårørende der bekymret ser til 

deres søn, datter, mor, far, moster, onkel eller ven har det så svært i livet, at de ikke selv formår at se 

vejen frem. Jeg kan i dag glæde mig over min søn har fundet en vej har bolig og job og ikke mindst 

gode venner for TC har været med hele vejen her til og jeg ved de fortsat vil være der.  

En taknemmelig mor”  

 

I starten af 2020 begyndte en mand at komme trofast på værestedet. Vi havde lært ham at kende 

gennem det opsøgende arbejde ved misbrugscentret KABS i Hvidovre. Han fik statsstøttet heroin på 

misbrugscentret 2 gange om dagen og havde været i misbrug af hash og andre stoffer igennem mange 

år. I juni måned arrangerede TC Taastrup-Klippen cykelløbet ”Tour de TC”, som erstatning for Sjælsø 

Rundt som var aflyst (et cykelløb vi normalt deltager i). Manden fik mulighed for at invitere sin 14-

årige søn med til dette cykelløb. Sønnen har i mange år boet hos en plejefamilie. Manden fortalte os, 

at cykelløbet var den største oplevelse, som han og sønnen har haft sammen nogensinde. Efter denne 

oplevelse blev manden motiveret til at gøre noget aktivt ved sit liv og sit misbrug. Han fortalte os, at 

han faktisk havde accepteret, at han skulle dø som narkoman, 

men nu skulle det være anderledes!  

I skrivende stund har manden nedtrappet 2/3-dele af sit 

heroinforbrug og han er blevet frivillig medarbejder i en kirke i 

Taastrup. For hver gang han har nedtrappet heroinen, har vi 

markeret ham med en medalje. Han kommer trofast i 

værestedet. 

 

 

 

I sensommeren fik vi kontakt til en anden ung mand på blot 24 år. Manden er hjemløs og bor under en 

presenning i en park i København. Han er misbruger og får 

statsstøttet heroin. Han har ingen indtægt ud over de flasker, 

han kan finde på gaden. Manden kommer nu trofast i 

værestedet og er blevet en del af vores TC-familie. Han 

ønsker et liv uden hjemløshed og misbrug og ønsker en varig 

forandring i sit liv. Han har brug for massiv støtte til dette, 

både i forhold til kontakten til kommunen, misbrugscenteret 

og andre offentlige instanser, men også til at mestre livet 

generelt. Han har brug for en ven, som ikke svigter ham – og 

her kommer vi på banen!  

Medarbejderne fra TC Taastrup-Klippen er blevet hans venner og TC Taastrup-Klippen er i gang med at 

hjælpe ham med, at få bevilget en døgnbehandling, så han kan starte et nyt liv uden hjemløshed og 

misbrug. Juleaften fejrede han sammen med nogle af TC Taastrup-Klippens medarbejdere i deres 

private hjem.  
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En anden mand, som vi kan fortælle om, har vi kendt i et par år. Som følge 

af TC Taastrup-Klippens målrettede motivationsarbejde, tog han i 2020 en 

beslutning om, at han ikke længere ville være alkoholiker og misbruger. 

Han er nu nedtrappet til under halvdelen af sine lægeordinerede stoffer. 

Et nyt liv spirer frem!  

 

 

I slutningen af 2019 fik vi kontakt til en mand, som var i massivt misbrug 

af hårde stoffer og var hjemløs. 

Han var meget syg og havde desperat brug for hjælp. TC 

Taastrup-Klippen tog med ham, som bisidder til samtaler på 

kommunen og herefter fik han et værelse på herberget 

Skansegården.  Vi hjalp ham efterfølgende med at få en 

bevilling til døgnbehandling og i januar 2020 kørte vi ham 

afsted til behandling i Jylland. Han har været i behandling i hele 

2020 og har det godt. Han er på nuværende tidspunkt i gang 

med et udslusningsforløb. Målet er at komme i egen bolig. 

 

 

Vi kan også fortælle om en anden mand, som havde trukket sig 

fuldstændig fra omverdenen. Han havde været misbruger det meste af 

sit voksne liv og havde, bogstavelig talt, siddet i sin seng i 7 år. Han 

kom kun ud af sin lejlighed en gang om ugen for at handle.  Han havde 

mange forskellige psykiske diagnoser og havde det meget svært. Vi fik 

kontakt til manden og han begyndte at komme lidt i værestedet og vi 

tog på mange hjemmebesøg hos ham. Han begyndte at cykle med på 

TC Taastrup-Klippens cykelhold og kom på den måde ud i naturen. I 

dag er han flyttet i en ny lejlighed i en anden by, har fået et nyt 

netværk, har købt en racercykel, som han bruger flittigt og under 

Corona-krisen har han trofast handlet ind hver uge, for et ældre 

ægtepar i byen, som han bor i. Han er nedtrappet over halvdelen af sin 

nervemedicin og har ikke længere et misbrug af hash og alkohol. 

 

I efteråret 2020 mødte vi en mand 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. I december 

måned besøgte han os på værestedet i Taastrup sammen med sin kone og de fik julegodter og mad 

samt julegaver til børnene. Han er nu godt i gang med nedtrapning og holder sig langt væk fra 

Istedgade og omegn. Han vil begynde at komme fast i værestedet i det nye år, fordi han ønsker et 

sundt fællesskab og gode relationer. 

I september måned blev vi kontaktet af en desperat mor. Hendes søn var misbruger og havde det 
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meget svært. Hun spurgte om TC Taastrup-Klippen kunne hjælpe ham. 

Vi tog på hjemmebesøg hos manden den næste dag og han har siden da kommet trofast i værestedet 

2 gange om ugen. Vi har været med som bisidder ved samtaler med kommunen, da manden gerne vil i 

døgnbehandling og i december måned fik han en bevilling til dette. Han starter således i 

døgnbehandling i januar 2021 og er på vej mod et helt nyt liv uden misbrug. Vi kører ham til 

behandlingsstedet så snart han får en plads og vi har allerede planlagt at besøge ham jævnligt, mens 

han er i behandling. Og vi er der også for ham, når han er færdig med behandlingen. Det er nemlig 

yderst vigtigt, at vores venner får et nyt stærkt og sundt netværk som står klart til at tage imod, når 

behandlingen er færdig. Derfor er TC Taastrup-Klippen altid til stede både før, under og efter en evt. 

behandling. 

 

 

Dette er blot nogle enkelte beretninger om 

mennesker som har fået hjælp gennem TC 

Taastrup-Klippen i 2020. Der er endnu flere 

gode historier. 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. 

 

 

 

Åbningstider på værestedet 

- Mandag kl. 13-15 (fra januar 2021) 

- Tirsdag kl. 10-12 for samtaler 

- Torsdag kl. 18-21 som værested 

- Søndag formiddag til brunch (efter aftale) 
 

Telefonisk rådgivning alle ugens dage kl. 8-16 
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C. VÆRESTEDET I TAASTRUP 

Endnu et spændende år er gået med at række ud til socialt udsatte mennesker i Storkøbenhavn. I 

værestedet i Taastrup har vi haft besøg af ca. 40 gæster i løbet af 2020. De fleste af vores gæster er 

stofmisbrugere, men vi har også haft besøg af mennesker med andre former for misbrug eller 

livskontrollerende problemer. 

Grundet Covid-19, var vi nødsaget til at lukke værestedet i et par 

måneder i foråret og igen midt i december måned. For at 

fastholde kontakten til vores gæster, intensiverede vi i stedet 

det relations baserede arbejde 

yderligere og har ofte mødtes en-til-en 

eller i mindre grupper, i de perioder, hvor 

værestedet var lukket. Vi har også holdt åbent i 

værestedet et par gange via Zoom. Vi har kørt rundt med varm mad til alle 

og så har vi spist sammen og spillet banko mv. via Zoom. Det har faktisk 

fungeret overraskende godt som en alternativ måde at være sammen på, 

hver for sig. 

Resten af året har værestedet haft åbent 3 gang om ugen. Dog har vi, (igen 

pga. Covid-19 restriktioner), måtte begrænse antallet af mennesker i 

værestedet til max. 13 personer - 10 gæster og 3 medarbejdere. Vi delte derfor medarbejderne op i 2 

forskellige hold, så vi på den måde, kunne få plads til flest mulige gæster.  

Vores gæster har skulle tilmelde sig besøg på værestedet. Dette for at undgå, at 

ingen gik forgæves og det har fungeret godt. Det har betydet, at nogle gæster 

ikke har kunnet besøge værestedet hver uge. Men vi har, som tidligere nævnt, i 

stedet mødtes med vores gæster en-til-en eller i mindre grupper, så ingen 

gæster er blevet forsømt/glemt. At vi ikke har været så mange gæster i 

værestedet har blot gjort samværet og samtalerne endnu mere intensivt og 

nærværende. 

I værestedet har vi lavet mange forskellige ting. Vi har 

spillet banko, holdt fødselsdag for gæsterne, spillet Wii, kongespil i haven, 

spillet golf, grillet, holdt andagt og mm.  

Vi har også, i begyndelsen af 2020, haft åbent hver anden onsdag på 

værestedet i ”Kun for kvinder”, hvor der bl.a. har været hygget med 

forskellige kreative aktiviteter og ture ud af huset. Dette projekt blev dog, af 

forskellige årsager, nedlagt senere på året. Der skal lyde en stor tak til den 

frivillige leder af dette arbejde, som har ydet en kæmpe indsats. 
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D. GADEPLANSARBEJDET 

TC Taastrup-Klippen har et opsøgende gadeplansarbejde der 6 

gange om ugen besøger hjemløse og misbrugere m.fl. på kendte 

hænge-ud steder på Vesterbro i København ved fixe-rummene 

H17 og Skyen, Reden og Mændenes Hjem på 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 5 
forskellige lokationer vi besøger på Vesterbro i København, i 
Hvidovre og i Albertslund. 

I 2020 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 nyhedsbreve 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. 

I 2020 har vi startet nye teams på Vesterbro i København som hver uge 
besøger de mest belastede stofmisbrugere i området omkring 
Istedgade/Halmtorvet/Kødbyen. Vi har haft succes med at invitere disse 
udsatte mennesker med i værestedet i Taastrup. Vi henter dem på 
Vesterbro og kører dem ud til fællesskabsaftener i Taastrup og sørger 

for at de bliver transporteret tilbage til byen igen.   

Vi oplever at mange mennesker finder ud af, at der findes en helt anden verden udenfor 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!  
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E. OPLEVELSER MED VORES GÆSTER 

I juni måned tog 2 af TC Taastrup-Klippens medarbejdere 

sammen med nogle af vores gæster 

i sommerhus på Bornholm. Et af 

formålene med denne tur var at 

cykle Bornholm rundt med vores 

gæster - 104 km på en dag! Alle 

vores gæster (og medarbejdere) 

gennemførte cykelturen og det var 

en helt igennem fantastisk tur på solskinsøen, hvor der også blev badet, fisket, spist røgede sild og is 

på havnen i Gudhjem.  

           

Vi har i løbet af 2020 været på flere fisketure 

sammen med vores venner i TC Taastrup-Klippen. 

På sådanne ture oplever vi ofte at få nogle 

rigtig gode snakke og håbet om et liv uden misbrug, 

synes at komme tættere på.  

    

 

 

I TC Taastrup-Klippen har vi et cykelhold som træner de fleste uger året rundt, når vejret tillader det. 

At komme ud i naturen er godt for både krop og sjæl og motion er sundt for os alle. Hvert år siden 

2015 har vi deltaget i cykelløbet Sjælsø Rundt, men da Covid-19 aflyste dette løb i 2020 arrangerede vi 

i stedet vores eget cykelløb, som vi kaldte ”Tour de TC”. Ruten var på 25 km og i alt 14 personer deltog 

i cykelløbet. Samtlige deltagere gennemførte og alle fik en medalje. Det var 

en stor succes!  

Flere firmaer fra hele landet 

sponsorerede penge til cykelløbet, så vi 

kunne give et kørekort til en ung mand, 

som var i behandling for stofmisbrug. Et 

kørekort ville åbne for flere 

jobmuligheder efter endt behandling. I 

dag er den samme unge mand helt ude 

af sit misbrug, i egen lejlighed, har fået kørekort og er i fast arbejde. 
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I TC Taastrup-Klippen har vi fokus på at komme 

ud i naturen, da mange af vores gæster ofte ikke 

kommer ud af byen. En skøn dag i efteråret var 

vi en tur i Camp Adventure og oppe i skovtårnet.  

På sådanne ture får vi mange gode snakke og 

tillid, fortrolighed og venskaber opstår.  

      

 

 

Vi har også været ude at bowle og spille minigolf nogle 

gange. Det er altid en stor succes og sådanne aktiviteter er 

med til at styrke 

fællesskabet.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

     

2 gange om året udgiver vi et NYHEDSBREV, i et oplæg på ca. 300 stk. Nyhedsbrevene findes på 

vores nye hjemmeside www.tctaastrup-klippen.dk og her kan du læse endnu mere om, hvad vi 

oplever i TC Taastrup-Klippen. 

 

http://www.tctaastrup-klippen.dk/
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F. UNDERVISNING OG FOREDRAG 

I 2020 har vi holdt foredrag på skoler, kommuner, i 
kirker mm. Vi har fortalt om vores arbejde og de 
resultater, vi oplever. 

Vi har inviteret nogle af vores gæster med til 
relevante foredrag, som kan skabe nyt håb. At høre 
hvad en tidligere misbruger selv har oplevet, har en 
meget stor virkning. 

I 2020 var vi bl.a. på besøg på Efterskolen Alterna, 

hvor vi fortalte om vores arbejde. To af vores venner 

fra værestedet/gaden var også med og fortalte om deres liv. Det gjorde stort indtryk på de unge 

mennesker! 

 

2-3 gange om året holder vi medarbejdersamlinger i TC Taastrup-Klippen. Ved 
disse samlinger booker vi foredragsholdere til at undervise os. I 2020 har vi haft 
besøg af Søren Kokkenborg, leder af rehabiliteringscenter Betesda. Søren har 
mange års erfaring i arbejdet med misbrugere og er altid inspirerende og lærerig 
at lytte til. 

 

I oktober måned havde vi besøg af aut. psykolog Vibeke Frederiksen fra 
Reflektionsrummet, som underviste os om, hvad det er som motiverer mennesker til 
en varig forandring. Det var virkelig spændende og brugbar undervisning. 

 

 

 

I november måned skulle alle ledere fra Teen Challenge Europa havde 
været samlet til en konference hos Teen Challenge i Bukarest, 
Rumænien. Men Covid-19 forhindrede desværre dette.  Vi holdt i 
stedet konferencen online med 2 dages Zoom møder, hvor vi delte 
viden og erfaringer med hinanden. 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 2020. 

Tusind tak til de PRIVATE FONDE der 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 2020. Jeres støtte er med til at 

forvandle liv! 

Og en særlig tak til alle vores PRIVATE GIVERE, som med større 

eller mindre beløb er med til at gøre en forskel ved at støtte TC 

Taastrup-Klippens arbejde. 

Og sidst, men ikke mindst, stor tak til alle vores SAMARBEJDSPARTNERE, som støtter os på forskellig 

vis: 

KVICKLY, TAASTRUP                                           REDEN PÅ VESTERBRO 

RØDE KORS I ISHØJ                REFLEKTIONSRUMMET, PSYKOLOG VIBEKE FREDERIKSEN 

MISBRUGSCENTRET KABS I HVIDOVRE          NÆRPOLITIET ”DIN BETJENT”, VESTERBRO 

BETESDA REHABILITERING              HEDEHUSENE HUMANITÆNERE ARBEJDSGRUPPE 

CITYKIRKEN I TAASTRUP              EFTERSKOLEN ALTERNA 

KØBENHAVNS FRIKIRKE              UNDGÅ MADSPILD, ALBERTSLUND 

GENBRUGSBUTIKKEN CIRKELINES ÆSKE       DEN STORE MALER 

OPTIMAL REVISION              RESTAURANT ØRESUND 

ABMANO MARKETING & WEBSUPPORT      COPENHAGEN COMMUNITY CHURCH 

WANT 2 BOWL, TAASTRUP                             ROSKILDE BAPTISKKIRKE 

FRISØR STEEN, TAASTRUP                               KEJSERINDENS GRYDER 
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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 Sjælland (herunder Taastrup-Klippens) 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 

 

Daglig leder, TC Taastrup-Klippen:  

Har du spørgsmål til årsberetningen eller ønsker du at høre mere om TC Taastrup-Klippens sociale 

arbejde, så 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 

 

 

 


