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Værestedet

TC Taastrup
Man må starte et sted !

… der er medlem af Teen Challenge Danmark,
arbejder med hjemløse, misbrugere og
mennesker med livskontrollerende problemer

Jeg ville gennemføre…
og det gjorde jeg !!

Sommer er eksamenstid og der kæmpes for
at opnå gode karakterer for fremtiden.
Men karakter er også andet - og mere end tal, på de mange
slags eksamensbeviser. Karakter er nemlig den personlige
identitet - der på godt og ondt afgør, hvordan vi klarer de
udfordringer, der møder os gennem livet som mennesker.
Mange ting i vores opvækst former den styrke og svaghed,
som er vores startopstilling på turen gennem livet.
En god start er ingen garanti for et godt resultat, ligesom en
uheldig start kan vendes til en sejr, når muligheder gribes.
For 4. gang har TC Taastrup deltaget i den årlige cykeltur
Sjælsø Rundt, som er blevet et højdepunkt i de mange ting
der foregår igennem året. Begejstrede vidnesbyrd fra de
mange af vores gæster, der har deltaget gennem årene,
fortæller om den lille revolution i selvværd og nye tanker
om fremtidige mål, der gjorde ”Touren” til startpunkt for
en ny tid. En deltager sagde: ”Hvis ikke vi var sammen, var
jeg stået af for længst”. Fællesskabet, oplevelsen af lige værd og succes er dét, som løfter en misbruger op, således
at muligheden en kort stund gribes og en rejse mod frihed
og genoprettelse kan starte. Denne rejse begynder altid
med - i fællesskab, at skabe plads for nye tankemønstre.







Tanker former dine holdninger
Holdninger former dine ord
Ord former dine handlinger
Handlinger former dine vaner
Vaner former din karakter

Jeg hedder Simon og kom første gang i TC Taastrup i 2018.
Medarbejderne fejrede min 53-års fødselsdag. Det var en
rar følelse, at de ville fejre mig. Jeg mødte TC Taastrup et
sted jeg kommer dagligt. Jeg blev inviteret med til Sjælsø
Rundt 2019. Vi skulle cykle 33 km. Jeg var lidt nervøs for
om jeg ville kunne klare det. Jeg blev hentet om morgenen
og der var jeg hundesyg, men jeg ville afsted. Vi kørte
direkte til Hørsholm, og på vejen fik vi lidt at spise. Men jeg
var så syg at jeg brækkede mig på vejen derop. Nå, men
løbet blev skudt i gang. Efter 8 km brækkede jeg mig igen,
og det gentog sig 8 gange under løbet, også på et tidspunkt
mens jeg sad på cyklen, men jeg VILLE gennemføre og det
gjorde jeg ! Det var en fed følelse at krydse målstregen.

 Karakter former dit liv

Stor TAK til alle der støtter vores arbejde !

Jeg havde for en gang skyld gennemført noget jeg havde sat
som et mål… det er mange år siden det sidst er sket. Det
var fed tur, og det var dejlige mennesker jeg var sammen
med. Jeg vil begynde at træne sammen med TC Taastrup,
så det ikke er så hårdt næste år. (Simon: Ikke rigtige navn)

TC´s mand i Albertslund
Arne, som er frivillig medarbejder i TC Taastrup, er det
meste af året i Albertslund Centret en gang om ugen, - En
flot og trofast indsats i det vigtige opsøgende arbejde.
Dette har ført til mange venskaber, mange gode snakke,
bønner og gode grin, hjemmebesøg hos flere af vennerne,
samt praktisk hjælp med manglende bolig, et misbrug eller
andet, der gør livet svært. Men også alvorlige og sørgelige
oplevelser, som når man skal til begravelse, fordi nogle af
vennerne er døde, ofte som følge af et langt liv i misbrug.

Ruth ser rigtigt godt ud og fortæller glad, at hun nu er gået
på ”vandvognen”. Mit sidste spørgsmål til mine to venner
lyder: ”Hvad mener I om at TC Taastrup er et kristent
værested”?
Ruth og Espen er enige om at det er helt ok – også fordi
man har lov til at komme og være som man er.
Ruth fortæller at hendes mor var kristen og at Ruth kunne
mærke en indre ro hos moderen og fortæller stolt om,
hvordan moderen hjalp mennesker omkring hende.
En hyggelig eftermiddag er ved at være slut, men
venskabet og de gode stunder sammen vil fortsætte.

Brian fik en god dag !

Arne har spurgt et par af vennerne, Ruth og Espen ( ikke
rigtige navne) hvad de mener om TC Taastrup. Vi mødes
over en burger og en cola hvor Espen på 52 år starter med
at fortælle: ”Jeg oplever det rigtigt hyggeligt og dejligt, at
der kommer et menneske fra TC, der kan lide at snakke
med én og som kan komme ind på livet af mig.”
Espen anbefaler faktisk ofte TC Taastrup til andre og
opfordrer dem til at tage ud på værestedet fordi;
”Det er bare hyggeligt og dejligt at mødes med nye, rare
mennesker også ude på værestedet i Taastrup.”
Derfor var mit næste spørgsmål, ”Hvad er grunden til at du
gør dette”? ”Jeg gør det for at de kan få noget nyt ind i
deres tilværelse, i stedet for bare at sidde hjemme og
være ensomme, så har vi et fristed derude sammen med
en masse gode mennesker.”
”Hvad mener du med fristed, Espen”? spørger jeg videre.
”Man kommer lidt væk fra ”virkeligheden” og mødes med
nogen, der vil én. Det kunne være fedt, hvis man kunne
tage væk sammen i længere tid på lejr eller sådan noget”,
foreslår Espen og Ruth tilføjer; ”Folk kan rigtig godt lide at
du kommer og at du har kakao med, samt at du henter
folk med ud til værestedet. Vi er flere der godt kan se at
det vil gavne at tage med til værestedet i stedet for at gå
ensomme hjem efter at have siddet på torvet.”
”Da jeg for noget tid siden var alvorlig syg og indlagt på
Hvidovre hospital blev jeg overrasket og meget glad fordi
du besøgte mig,” fortsætter Ruth… Og der skete noget
mere ved det besøg, Fordi før jeg gik, fik jeg lov til at bede
om at Jesus måtte gribe ind i Ruth´s liv med helbredelse og
fylde hende med sin fred. ”Hvad skete der, Ruth”?
”Da du bad for mig og lagde hænderne på mig mærkede
jeg en varme strømme igennem mig.
”I dag er jeg rask og har det godt”, fortsætter Ruth.

Brian fortæller her lidt om sin oplevelse af turen.
Jeg er hjemløs, og blev derfor anbefalet af en af mine
venner at komme i TC Taastrup, og det har jeg gjort i ca. 2
mdr. Jeg har været med i kirke mange gange og jeg har
endda fortalt min historie i en kirke. Det var rart at sætte
ord på mit liv.
Jeg tilmeldte mig Sjælsø Rundt fordi jeg ville udfordre mig,
og have en god dag. Hvis jeg ikke skulle cykle turen med TC,
så skulle jeg bare have sovet hele dagen. Jeg var lidt
spændt inden løbet, det er jo mange km. Under løbet gik
det super godt. Jeg nød den flotte natur, det er der slet ikke
på samme måde der hvor jeg kommer. Hvis TC Taastrup
deltager i Sjælsø Rundt igen næste år, vil jeg klart deltage.
(Brian: Ikke rigtige navn)

I TC Taastrup glæder vi os allerede til endnu en dejlig tur
Sjælsø Rundt 2020, sammen med gamle og nye venner

Steen del 2.

Hvad med dit forhold til Gud?
Jeg arbejder med det, - om jeg tror på Ham eller ej, men jeg
er glad for at komme i kirke hver søndag og om onsdagen i
frokostgruppen, som er i kirken. Jeg blev en dag spurgt om
jeg ville bede, og så bad jeg, for jeg tror der er nogen der
lytter. For vi er jo blevet skabt af én på et tidspunkt.
Hvad tænker du, du skal i fremtiden?
Jeg har ikke planlagt min fremtid som sådan. Jeg tager én
dag ad gangen, men jeg er faldet rigtig godt til i Blåhøj.
Jeg er ikke længere hjemløs, som jeg tidligere har været, og
jeg er glad for min lejlighed, og det er dejligt at have noget
at komme hjem til.

Jeg skal vise ham Jesper at jeg godt kan !!
Kærlig hilsen Lisa

Vi skrev om Steen tilbage i 2016. Steen blev mødt på gaden
i Taastrup, hjemløs og i et stort menneskeligt forfald.
Vi har spurgt Steen om hans liv og hvad han laver nu?
Jeg er på Betesda 4 dage om ugen. Jeg arbejder frivilligt,
det vil sige, jeg hjælper Jan der er pedel. Jeg hjælper der
hvor der er behov, så som at fælde træer, ordne have osv.
Jeg er glad for at kunne hjælpe, og det hjælper mig til ikke
kun at sidde derhjemme og sumpe. Jeg vil ikke falde tilbage
i den gamle trummerum.
Jeg kan godt lide at være en del af Betesda. Jeg har også
nogle samtaler, med en medarbejder der hedder Rikke.
Det er godt at kunne få snakket med personalet om de
forskellige ting og få hjælp til f.eks. breve fra kommunen,
som man ikke forstår.
Jeg kæmper stadig med min fortid, men jeg er kommet
ovenpå igen. Vi har lagt en klar plan for, hvordan jeg
kommer tilbage på sporet igen, for jeg vil godt bevise at jeg
kan stoppe med at drikke. Jeg er glad for at være på
Betesda. Det giver mig noget at stå op til, og jeg synes det
er hyggeligt at have fællesskab. Uden for Betesda har jeg
også fået nogle relationer. Jeg snakker med og besøger en
del fra kirken, og jeg kan rigtig godt lide at hjælpe dem, der
har brug for hjælp. F.eks. skal jeg snart hjælpe en med at
fælde en masse træer, det glæder jeg mig til.

HEDEHUSENE HUMANITÆRE
ARBEJDSGRUPPE

STOR TAK
for jeres trofaste støtte til TC Taastrup

Jeg har kendt til TC Taastrup i ca. et år. Jeg kommer nu
trofast. Jeg mødte en medarbejder et sted hvor jeg
kommer dagligt. Jeg kommer trofast i kirke, fordi jeg er
blevet kristen. Jeg kan godt lide fællesskabet i TC Taastrup,
fordi det er dejligt at snakke med mennesker der er clean.
Vi laver alle mulige ting som jeg godt kan lide.
Jeg måtte ikke deltage til Sjælsø rundt, men ville så gerne,
det var jeg lidt sur og øv over. Men Jesper sagde jeg ikke
kunne klare det, fordi jeg har en dårlig hofte. Men jeg skal
vise ham, for på fredag skal jeg med ud at cykle. Turen går
fra TC Taastrup til Ishøj strand, hvor jeg er blevet lovet en
kæmpe is.

Jeg skal vise ham Jesper at jeg godt kan!! Jeg var i Tivoli
med en medarbejder, imens de andre cyklede og så spiste
vi sammen med holdet bagefter. Men næste år vil jeg med
til løbet.
(Lisa: Ikke rigtige navn)

TC – Kun for kvinder

TC Taastrup
on tour
Rigtige venner kan ej købes !
En stor tak til de mange forsamlinger rundt omkring, ikke
kun her i landet, men også i Malmø, som har inviteret os til
et besøg og afsat tid i programmet til at høre om, hvad vi er
og hvad vi gør i Taastrup og på Vestegnen. TC Taastrup
arbejder udfra en model, som har været anvendt i over 50
år og har vundet international anerkendelse, på grund af
bemærkelsesværdige resul tater i rehabiliteringen.
En vigtig del af denne model er; Jesus - og vi har en
målsætning om at bringe budskabet om håb til enhver
misbruger gennem oplevelse af accept, ligeværd,
fællesskab og evangeliets livsforvandlende kraft, så de
derigennem finder vejen til varig frihed fra misbrug og
afhængighed.
I et arbejde hvor nøden og behovene omkring os,kun bliver
større for hvert år der går, har vi bare så meget brug for de
”rigtige venner”. STOR TAK til jer alle sammen for den
varme og interesse vi er blevet mødt med. I, og alle andre
skal vide, at det gør en kæmpe forskel for medarbejdere og
vores gæster, at vi må komme og TAK til alle, som giver
støtte til arbejdet.
Tak til Jakob Viftrup fra Københavns Frikirke, som skriver:
”I løbet af foråret 2019 har vi fået en god kontakt til TC
Taastrup… Vi er meget begejstret for at mærke det hjerte
for mennesker, som TC kommer med. Den stærke tro på at
evangeliet kan forvandle selv de mest udsatte, smitter os
som kirke og de mange historier gør stort indtryk.
Vi har brug den puls og det hjerteslag ind i vores kirke…”
Vi kommer gerne igen ! og vi kommer gerne ud nye
steder – Bare kontakt Jesper for en aftale.
Mange TAK til vores nye sponsor i 2019; optimal revision
og mange TAK til alle dem, der bliver ved år efter år !

Medarbejderne I TC Taastrup har længe haft et ønske om
at gøre noget særligt for vores kvindelige gæster.
Før jul startede Anne på det nye TC – Kun for Kvinder.
Der har siden været åbent et par gange om måneden.
Vi mødes onsdag formiddag på Ahornvej til hygge med
forskellige kreative ting; såsom at strikke, lave julepynt,
arbejde med perler samt klippe i karton. Vi får talt hyggeligt
sammen, og der kan være en fortrolighed og tryghed
tilstede - hjulpet godt på vej af, at vi kun er kvinder.
Som altid i TC Taastrup, tager vi tid til en lille andagt og
sidst, men ikke mindst ! - hvad er en hyggedag uden at
spise en dejlig frokost sammen.

Værestedet TC Taastrup har åbent
hver torsdag aften fra 18-21.
Samtale og rådgivning hver
tirsdag fra 10- 12
Adresse: Ahornvej 3 2630 Taastrup.
Lige ved Taastrup station.
Daglig leder Jesper Fuchs kan kontaktes
på tlf. 26812181 eller på mail adressen:
tctaastrup@gmail.com
Du kan støtte TC Taastrup på konto nr.:
2275 - 0729900311
Følg TC Taastrup på
Facebook
eller www.tctaastrup.dk

