
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

TC Taastrup - Klippen 

 

TC Taastrup - Klippen   Ahornvej 3   2630 Taastrup 

 

 … der er medlem af Teen Challenge Danmark, 

     arbejder med hjemløse, misbrugere og  

     mennesker med livskontrollerende problemer 

 

                             GENFORENING 
 

Fejringen af 100 året for genforeningen i 1920,  sammen 
med fejringen af 75 året for befrielsen i 1945, har igen 
mindet om store begivenheder, som har haft afgørende 
indvirkning på mange menneskers liv. 
Vi har hørt om smerten hos de mange, der oplevede tider 
med tab, tvang og adskillelse, men også om håb og glæden 
ved nye tider, på trods af det, der aldrig bliver som før.  
I Danmark kan vi glæde os over de mange gode kræfter, der 
har vundet over bitterhed og had. Det har placeret os, som 
et forbillede for resten af verden, i løsningen af de reelle 
problemer, der skaber langvarige konflikter og kampe, i 
mange andre lande. 
I arbejdet med misbrugere, ser vi samme virkelighed i 
konkrete oplevelser, men på det helt personlige plan. 
Fortid og smertelige begivenheder, der førte til nederlag, 
tab og adskillelse, kan overvindes og vendes til håb og 
glæde i nye tider og endog genforening, når hjælpen 
rækkes i rette tid til mennesker, der har givet op.  
Vi glæder os over – igen, at kunne bringe flere beretninger 
om håb, nyt liv og genforening, her i nyhedsbrevet. 

                 Hvad udad tabes, skal indad vindes! 
Dette kendte motto blev formuleret af digteren H.P. Holst i 
1872, kort efter Danmarks store tab i krigen 1864 og bidrog 
til at flytte fokus fra fortidens tab, til visionære handlinger. 
2020 er året, hvor TC Taastrup, på trods af Corona, har 
taget nye udfordringer op og er fusioneret med Klippen på 
Vesterbro. En tid er forbi; noget bliver ikke som før, men 
visionen om at bringe budskabet om håb til alle 
misbrugere, lever stærkt og skaber nye initiativer, f. eks 
ansættelse af ny fuldtids medarbejder.  
Antallet af værdifulde mennesker, der bliver fanget ind i  
misbrug er konstant stigende i verden omkring os og der er 
brug for al den hjælp vi kan få, i arbejdet for at nå ud med 
budskabet om håb for et nyt liv. 

     STOR TAK til alle der støtter TC Taastrup - Klippen 

  
   
    
    
 
             
 
 

Jeg vil ikke være misbruger 
resten af mit liv  

 

Jeg har skrevet lidt om mig selv i sidste nyhedsbrev.  
Jeg er nu 51 år gammel. 
Jeg har været på antabus siden starten af marts, med 
enkelte stop på vejen, men så antabus dagen efter igen.  

I min nedtrapning af heroin, ramte jeg muren. Jeg kom til 
kort i mit liv. Tingene begyndte at skride for mig i en 
periode på 3 uger. Jeg mødte Jesper på misbrugscentret en 
dag og begyndte at græde. 
Jeg var helt færdig, jeg havde brug for hjælp!! 

Vi opsøgte misbrugscentret, og jeg fortalte at jeg gerne ville 
i døgnbehandling. Jeg er nødt til at gøre noget ved mit liv. 
Jeg vil ikke være misbruger resten af mit liv, så nu skal der 
ske noget. 
Det er vigtigt for mig at komme på Rehabiliteringscenter 
Betesda fordi jeg er kristen. Jeg har lært meget i det kristne 
fællesskab i TC Taastrup-Klippen og derfor vil jeg fortsætte i 
dette fællesskab under og efter min døgnbehandling.  

Status på min situation er, at  
jeg i skrivende stund afventer 
 svar fra min kommune på min 
ansøgning om døgnbehandling. 
Jeg kan mærke, jeg har fået  
det så meget bedre efter jeg  
er stoppet med at drikke øl og 
gået over til Cola   …Virkelig! 
Forleden tæskede jeg Jesper i  
bowling - Hvordan skal det så  
ikke gå, når jeg er fri af heroin. 
Jeg har trænet meget med TC  
på vores cykler. Det har været  
godt for mig at få rørt mig, og  
så har jeg nydt fællesskabet.  

 
 

TC Taastrup - Klippen er igennem Teen Challenge Danmark, en del af Teen Challenge International -  
et verdensomspændende arbejde for misbrugere og kriminelle med omkring 1.400 centre i 125 lande.  
 TC Taastrup- Klippen arbejder udfra en kristen funderet model, som har været anvendt i over 50 år  

og har vundet international anerkendelse, på grund af bemærkelsesværdige resultater i rehabiliteringen. 

 
             
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeg fik et håb. Kunne det også ske for mig? 
Jeg hedder Finn og jeg er 46 år gammel og glødende 
Brøndby fan. Jeg sagde engang til Jesper, at jeg havde 
indstillet mig på at dø som narkoman, men siden mødet 
med medarbejderne fra Teen Challenge er der sket noget i 
mit liv. Jesper fortæller tit om den første gang han kom på 
det misbrugscenter, hvor jeg kommer 2 gange daglig for at 
få min heroin. Jeg kan huske at Jesper snakkede med mig 
der. Vi har ofte talt sammen, men der skulle gå over 3 år før 
jeg var med en torsdag aften til fællesskabsaften på 
værestedet i Taastrup. Faktisk tog jeg med i kirke, før jeg 
satte mine ben på værestedet, og så lukkede Corona alt 
ned ugen efter - Det var rigtigt øv. Lidt om mig selv. Jeg er 
nok det man vil kalde en matematisk nørd. Jeg er vild med 
BBC Wild i fjernsynet, sport og National Geografic og elsker 
min telefon. Jeg har haft en god barndom men fik de 
forkerte venner i en tidlig alder der røg hash og begyndte 
selv at ryge hash som 11-årig og begyndte på heroin for 12 
år siden. På et tidspunkt blev jeg meget syg, og jeg blev 
henvist til Statsheroin. Det gjorde mig stabil, for nu fik jeg 
den heroin gratis, som jeg syntes, jeg havde brug for. Men 
tiden gik, og jeg blev nok lullet ind i, at dette bare skulle 
være mit liv indtil jeg skulle dø. Den første gang jeg var med 
i Kirke syntes jeg, det var anderledes end den form for kirke 
jeg ellers har prøvet. Da Corona lukkede alt ned, begyndte 
jeg at hænge ud sammen med Jesper. Jeg deltog i 
cykeltræningen. Den første gang var jeg seriøst ved at dø af 
udmattelse. Men min søn blev inviteret med til Sjælsø 
Rundt, og det gav mig et mål. Jeg var nødt til at få trænet 
og nødt til at holde mig til fællesskabet. Vi begyndte at 
åbne værestedet om søndagen for at streame 
gudstjenester på fjernsynet. En søndag hørte vi en 
prædiken om, at komme stærkere ud på den anden side, 
eller komme stærkere ud af vores kriser. Den ramte mig, 
jeg fik et håb. Kunne det også ske for mig? 
Ham der talte i kirken sagde, at man kunne give sit liv til 
Jesus, eller lukke Jesus indenfor, og det gjorde jeg den 
formiddag. Jeg fik en bibel, og det er sjovt for jeg kan huske 
mange af historierne fra min skoletid, fordi jeg havde en 
rigtig god religionslærer. Nu kommer jeg i kirke hver søndag 
og kommer også på værestedet om torsdagen. For nogle 
torsdage siden havde jeg 3 ørreder med, som jeg tilberedte 
over bål, ligesom i ”Nak og æd”. Det var dejligt at kunne 
gøre dette. Det smagte vildt godt. Sjælsø rundt blev 
desværre aflyst pga. Corona.  
I stedet kørte vi fra værestedet  
vores eget cykelløb som vi kaldte  
”Tour de TC”. Jeg kørte 27 km 
den dag og min søn var med. 
Jeg er i dag på nedtrapning af  
heroin. Jeg er fast besluttet på 
at komme stærkere ud af min 
krise! Efter vi havde cyklet 
 ”Tour de TC” fik vi alle en 
medalje. Sådan en havde jeg 
aldrig fået før. Som markering, 
 når jeg er faldet 10 streger i heroin, får jeg nu en medalje 
hver gang fra TC  

 

Vores ven her er i live og svømmer ofte 
mod strømmen   Af Jesper Fuchs     
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om en ung hjemløs mand 
som kontaktede os for at få hjælp. Vi ”efterlod ham” efter 
at han havde været på Betesda i 2 1/2 mdr.   

Når jeg her 8 måneder senere gør status, så er der sket 
meget. En klog mand sagde engang at ”kun døde fisk flyder 
med strømmen”. Ham vores ven her er i live og svømmer 
ofte mod strømmen. Vi fejrede at han var clean og stabil 
med en gang Gokart i Herning. Det var mega sjovt. Møder I 
ham, så spørg ham, hvem der vandt.  
Han deltog på en sommerhustur til Bornholm, sammen 
med en anden af vores andre drenge samt Tage som er 
medarbejder. Målet var ren råhygge, men også at cykle de 
104 km rundt om øen. Da der var cyklet 97 km, satte han 
sig ned og sagde; ” Hvis jeg var en bil, ville alle 
advarselslamper lyse”. Jeg stod og så på ham. Han var helt 
færdig, men med fornyet kraft og lidt at drikke, satte han 
sig op på cyklen igen og fortsatte de sidste 7 km, og vi 
fejrede sejren med en medaljeoverrækkelse som var Tour 
de France værdig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Taastrup har fået lavet cykeltøj med vores sponsorer på. 
Dette for at kunne skaffe penge til et kørekort til denne 
unge mand. I slutningen af august bestod han først 
teoriprøven er dernæst køreprøven i første forsøg.  
SÅ FLOT!!  
Prisen for at forblive clean er ofte at flytte væk fra det 
gamle miljø og venner. Dette har han valgt at gøre, og han 
har fået en dejlig lejlighed i Brande. Som bonus har han fået 
job hos en smed. 
Når vi tør kalde vores venner for venner, så mener vi det! 
Det er ikke bare en talemåde, og også i dette forløb har det 
været en afgørende faktor at vi har været med i processen 
både før, under og efter behandlingen på Betesda. 
 

     Stor tak til HILTI for støtten til TC Taastrup - Klippen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme vision, men på en ny måde     Af Jesper Fuchs    Daglig leder TC Taastrup - Klippen   

 
Kære læsere.   På mange måder ændrede Covid-19 mange ting i vores samfund. Spørgsmålet er om alting nogensinde 
bliver som før igen. Spørgsmålet er måske også, om vi altid ønsker, at alting bliver som før Covid-19 igen? 
 

For en af vores drenges vedkommende medførte nedlukningen af samfundet, på så mange måder, et ønske om at; ”Jeg 
skal stærkere ud på den anden side”!  Læs hans beretning, (”Jeg fik et håb. Kunne det også ske for mig”), her i bladet.  
 

For Kontaktcenter Klippen og TC Taastrups vedkommende bliver tingene heller ikke som før. Pr.  den 1. maj fusionerede 
Kontaktcenter Klippen med TC Taastrup.  Det har betydet, at der er sket ændringer i måden vi møder mennesker på, og 
hvor vi møder dem henne. For Klippens vedkommende betyder det, at værestedet i Lille Colbjørnsgade lukker ned og 
bliver i stedet slået sammen med værestedet i Taastrup. Det opsøgende arbejde i Klippen bliver mere målrettet mod 
misbrugerne på Istedgade. Visionen er at møde mennesker på og omkring Istedgade og invitere dem ud på værestedet til 
fællesskabsaftener i Taastrup. På den måde kommer de væk fra gadens stress og jag og vi kan få nogle gode timer 
sammen, hvor nye relationer kan vokse frem.  
Visionen om at købe en minibus/ camper og have mobilt værested netop på Istedgade lever stadig i bedste velgående. 
Men Covid-19 har sat projektet lidt på standby.  
For nogle torsdage siden snakkede jeg med en mand, jeg altid møder når jeg er på gaden i Istedgade. Jeg inviterede ham 
med på værestedet i Taastrup. Han spurgte mig, hvorfor jeg lukkede værestedet Klippen og rendte rundt på gaden. 
Jeg svarede ham; ”Havde vi siddet i værestedet på Vesterbro, så havde du formentlig kun været til stede i 15 min, 
hvorefter du var gået igen, fordi der er stoffer lige uden for døren. Men i aften er du med på værestedet i 5 timer, hvor vi 
kan snakke sammen, og du tænker på alt andet end stoffer”. - ”Det er godt set Jesper ”, svarede han.  
 

Hver tirsdag i aftentimerne er TC Taastrup- Klippens gadeteams at finde på Istedgade. Jeg er desuden derinde 2 gange om 
ugen i dagtimerne, ofte sammen med vores nye fastansatte medarbejder, som bliver præsenteret her i bladet.  
 

Jeg tror ikke på, vi kan redde hele Vesterbro. Jeg tror ikke på, at vi skal dele vores tid med så mange mennesker som 
overhovedet muligt. Jeg tror på kvalitet, i vores relationer med mennesker, frem for kvantitet. Når jeg ser tilbage på mine 
16 år i Teen Challenge, så kan jeg se én alt overskyggende  
”mangelvare” hos vores målgruppe. Og det er en god ven,  
man kan stole på. En god ven, der er den samme torsdag  
aften på værestedet, der er den samme søndag formiddag i  
kirken og som er den samme onsdag, når vi er sammen på  
vores cykelture. Det handler om troværdighed, det handler 
om gennemsigtighed, det handler om, at vi som 
 medarbejdere, efter bedste evne, lever det ud vi hører om 
 søndagen, når vi er i kirke. Sådan fremstår vi ægte, og vi  
opnår at få taleret ind i menneskers liv, vi får lov at plante  
HÅB ind i håbløsheden, vi formår at være LYS i mørket.  
Vi lykkedes med, at hjælpe mennesker til  

       …et helt nyt liv i frihed!  
 

 
   

                  
 
 

 

 

 

TC Taastrup - Klippen ønsker at være aktivt til 

stede, som brobyggere og tænde håb og vilje til 
et helt nyt liv. 
 

 Et nyt liv kommer ikke af sig selv… 

At lægge grunden til et nyt livsmønster for 
personer med livskontrollerende 
misbrugsproblemer, kræver individuel hjælp og 
støtte for at lykkes.  
 

Det kræver at vi er til stede, der hvor 
misbrugerne færdes til daglig med: 

 Opsøgende arbejde i København og omegn. 

 Fleksibilitet med evt. effektiv ”førstehjælp”.  

 Kontakt og relationer til miljøer og personer. 

 Én og flerdagsture med friluftsaktiviteter. 

 Størst mulig uafhængighed af tid og sted. 

 

    

Vi glæder os så meget til, at drømmen om en camper/bus bliver virkelighed 

Tak til enhver der vil støtte denne del af det opsøgende arbejde 



TC Taastrup – Klippen  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 mailadressen:  

       tctaastrup@gmail.com 

                           Konto nr. 3409 – 0707546 

                          Mobile Pay: 799203                        

                         Følg TC Taastrup - Klippen  

                                     på Facebook 

                          eller www.tctaastrup.dk 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hedehusene  

Humanitære 

arbejdsgruppe 

  Bornholm, Bornholm, Bornholm 

Jeg hedder Benjamin. Jeg har kendt til TC i 2 år.  
Jeg blev spurgt om jeg ville med til Bornholm for at cykle 
øen rundt, og var ikke et sekund i tvivl. Jeg har trænet 
meget med medarbejderne fra TC, så jeg vidste jeg nok 
skulle klare de 104 km. På færgen fra Ystad mod Bornholm 
gik jeg ned i stavnen på færgen for at tænke. Jeg var så 
taknemmelig for at få dette tilbud og skulle lige forholde 
mig til at jeg skulle på ferie med 3 af mine venner fra TC. 
Jeg plejer ikke sådan at tage på ferie, og den sidste tur jeg 
var på var for 15 år siden. Men denne tur vidste jeg ville 
være anderledes, for på denne tur skulle jeg være sammen 
med venner, som jeg skulle hygge mig med. Huset vi boede 
i lå i Bølshavn, lige ud til Østersøen. Fantastisk sted. Efter 
ganske kort tid faldt jeg til ro, og kunne bare slappe af og 
nyde turen. På selve løbsdagen var jeg nervøs. Kunne jeg 
virkeligt klare den? Kom der overraskelser på turen?  
Men da vi var i gang, kørte det bare som smurt. Vi sang  
”Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejligste ferieø” 
og vi havde det bare hyggeligt.  
Dagene fløj afsted og vi hyggede  
os bare så meget. Oven i det hele 
spiste vi på røgeriet i Gudhjem.  
Det var fantastisk!! En aften  
kørte vi til Opalsøen og sprang 
 i vandet. Der var 7 meter ned, 
det var så vildt!!! En anden aften 
spiste vi friskfanget havørred,  
som Tage havde fanget samme  
morgen. Den smagte så godt.  

Jeg var imponeret over den  
anden gæst, der var med på turen. Han havde slet ikke 
trænet så meget som mig, men han klarede at cykle øen 
rundt og var fantastisk dejlig at være sammen med.   
Tak for en god tur !!!                                    Benjamin.  

 

Ny medarbejder i TC Taastrup – 
Klippen 
Mit navn er Sanne Fuchs og som efternavnet måske 
afslører, så kender jeg Jesper Fuchs ret godt. Har faktisk 
været gift med Jesper i 27 år   

Lidt om min baggrund.  
Jeg er uddannet kontor- 
assistent hos Politiet og  
har i en del år arbejdet som 
a-kasse og kundekonsulent 
i Krifa. I de seneste 4 ½ år  
har jeg været ansat som  
administrativ supporter i  
finansafdelingen hos Hilti DK. 

Pr. den 1. oktober starter  
jeg som administrativ 
medarbejder/fundraiser/gadeplansmedarbejder (og hvad 
der ellers er brug for) i TC Taastrup-Klippen og jeg glæder 
mig helt vildt! 

Fusionen mellem TC Taastrup og Klippen har bevirket, at 
arbejdsmængden er blevet større og det er ikke længere 
muligt for Jesper, at nå det hele. Det er et stort trosskridt 
for både Jesper og jeg, at jeg nu har opsagt mit arbejde og 
starter i TC Taastrup - Klippen, men vi tror på, at dette er 
den rigtige beslutning. Vi brænder begge for arbejdet med 
socialt udsatte mennesker og ønsker at se arbejdet udvikle 
sig fortsat. Vi ønsker at se mennesker få et nyt liv! Glæder 
mig så meget til at blive en del af dette arbejde på fuldtid 
og er i forventning til, hvad Gud vil gøre af fantastiske ting 
for alle vores venner i TC Taastrup – Klippen. 

 


