
SUNDHOLM8

Her lever Amager

FORENINGSHUSET





”Da vi begyndte Områdeløftet i Sundholmskvarteret var det med en vision: ”I vores kvarter føler alle sig som 
en ressource, og alle har noget at komme med”. Men hvor skulle man gå hen? Det naturlige og oplagte svar 
blev Sundholmsvej 8. Med Sundholmsvej 8 fik vi omsat visionens ord til handling og virkelighed. Vi ønskede 
at skabe et hus, som favnede hele kvarteret og med plads til alle. Det er mere end lykkedes, og det er en daglig 
glæde at følge med i husets liv og se, hvordan usædvanlige møder og nye relationer hele tiden udvikler sig.” 
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Ideen til foreningshuset blev til i 2014, da 
Områdeløft Sundholm gik ind i sidste pro-
jektår. Mange lokale beboere var ligesom jeg 
med i arbejdet, og huset på Sundholmsvej 
8 var blevet et lokalt knudepunkt. Den 
daværende leder af  Områdeløft, Øystein 
Leonardsen, satte initiativet i gang og in-
viterede mig og andre engagerede beboere 
med til tegnebrættet. Også husets øvrige 
aktører, Amager Vest Lokaludvalg og Am-
agerbro Helhedsplan, var med. Da Friv-
illigcenter Amager blev en del af  initiativ-
gruppen tog det fart. Frivilligcentret havde 
nemlig kontakterne til rigtig mange lokale 
foreninger og vidste, hvad der skulle til for at 
skabe et levende foreningshus.

Jeg må nogle gange knibe mig i armen, når 
jeg tænker på, hvor hurtigt det er gået. Så 
snart foreningen var dannet myldrede det 
ind med en mangfoldighed af  fællesskaber, 
der sukkede efter plads til udfoldelse. Om-
rådeløft havde investeret midler til det første 
år og med deres hjælp lykkedes det at opnå 
en driftsaftale med kommunen. 

LEDER

Af
Formand Frank Jensen

Ifølge aftalen skulle vi have mindst 300 ak-
tiviteter om året, men knapt var blækket tørt, 
før vi i 2015 mere end fordoblede det antal. 
I årene 2015-2018 har 80+ organisationer 
lavet over 3.000 borgeraktiviteter. Det synes 
jeg faktisk, at vi kan være rigtig stolte af.

I dag mødes alle slags folk fra Amager i 
foreningshuset, og det er i høj grad med til at 
skabe sammenhæng, deltagelse og inklusion 
i en bydel, som er under hastig demografisk 
udvikling. Men pladsen er blevet trang. De 
eksisterende 2 etager kan ikke rumme flere 
aktiviteter, og vi håber, at kommunens poli-
tikere kan se, at den tomme og noget rampo-
nerede 2. sal skal i spil.

Magasinet her giver dig et kig ind bag faca-
den hos os i nr. 8. Det er udgivet i anledning 
af  foreningshusets 5-årsdag og på vores øn-
skeliste står en ekstra etage. Men, kære læser, 
jeg håber mest at dette magasin giver dig lyst 
til at blive en del af  vores voksende fælles-
skab. Du er i hvert fald hjerteligt velkom-
men!



9

STATISTIK

Antal frivillige aktiviteter pr. År

Antal frivillige aktiviteter pr. År ved indragelse af  2. Sal

Målsætning for frivillige aktiviteter pr. År
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BYDELSMØDRENE AMAGER 
Kontakt: bydelsmodreamager@gmail.com 
eller læs mere på www.bydelsmor.dk

Bydelsm
or  Sana W

aheed
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KVINDER BYGGER BRO TIL SAMFUNDET

Bydelsmødrene Amager er frivillige kvinder med anden etnisk baggrund end 
dansk, der hjælper andre kvinder som er isolerede i samfundet.

Der er ca. 28 uddannede bydelsmødre, og 
de holder til i foreningshuset Sundholm 8. 
Bydelsmødrene laver opsøgende arbejde i 
lokalområdet for at finde de kvinder, som 
kommunen ikke kan nå. ”Vi bruger vores eget 
sprog, vores modersmål. Vi bygger bro og viser vej, så 
de kommer ud af  isolationen og bliver en del af  sam-
fundet”. Sådan fortæller bestyrelsesmedlem 
Sana Waheed, der kommer fra Pakistan og 
har været Bydelsmor i 3½ år. Opgaverne 
for bydelsmødrene kan være vidt forskellige. 
Det kan være vejledning til kvinder som le-
ver i et dårligt ægteskab, eller det kan være 
hjælp til at læse et brev fra kommunen, fordi 
man ikke forstår dansk endnu. En stor del af  
opgaven går også ud på at sprede viden om 
det danske samfund. Eksempelvis at forklare 
kvinderne, hvor vigtigt det er at være en del 
af  sine børns skolegang. 

En gang om måneden mødes Bydelsmød- 
rene i foreningshuset for at udveksle erfar- 
inger omkring de kvinder, som de har

hjulpet. Hjælpen er anonym, så man sætter 
ikke navn på kvinderne. Men man deler de 
positive historier, hvor man har hjulpet en 
kvinde ud af  en svær situation eller fortæller 
om en situation, hvor man selv var lidt i tvivl 
om, hvad man skulle have gjort. 

Månedsmøderne bruges også til at planlæg-
ge aktiviteter. Bydelsmødrene holder både 
interne og åbne arrangementer. Der har 
været foredrag med en psykolog om bør-
neopdragelse, oplæg om at tale for mange 
mennesker og en debataften om social kon-
trol. Der er også holdt eidfest, som var åben 
for alle beboere på Amager og julefest for 
mere end 60 personer. I efteråret starter 
Madklubben Amager op for ældre, som er 
isolerede. For foreningen har det således stor 
betydning, at de kan bruge huset. ”Vi er meget 
taknemmelige for at kunne bruge huset. Andre afde-
linger af  Bydelsmødrene er helt fortabt, for de kan 
ikke finde lokaler til at holde deres møder. Vi kender 
også alle i huset.”, siger Sana. 

Af
Bo Johnsen
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Københavns Fødevarefællesskab Amager, der er en af  9 lokalafdelinger, kom-
mer fast hver onsdag i ”dagligstuen”. Her pakker poser de med økologisk frugt 
og grønt fra lokale landmænd. Poserne bliver afhentet af  de 30-40 medlemmer 
mellem kl. 16 og 19. Poserne bestilles og betales elektronisk.

arbejde end gennemsnittet.“ -men mange med-
lemmer er også en aktiv del af  det sociale fællesskab 
der er, både om onsdagene, og til de 4-5 årlige fæl-
lesspisninger der også er en del af  aktiviteterne”

De har begge været medlemmer i 8-9 år 
og er glade for at Kbh, Fødevarefællessk-
ab Amager de seneste fem år har haft fast 
base i Sundholm 8, hvor åbenhed og ansvar 
læner sig glimrende op deres egne princip-
per. Fødevarefællesskabet er altid til stede 
ved Sundholm 8`s arbejdsdage for medlem-
mer og ser frem til at være en aktiv del af  
det løbende arbejde i den grøntsags, urte- og 
blomsterhave, der er under etablering.

Vi afslutter interviewet med i fællesskab at 
finde et ledigt lokale til de 8-10 nye inter-
esserede, der via hjemmesiden har meldt 
sig til intromødet, som Jens også står for, i 
denne lune forårsaften i april.

Den onsdag i starten af  april, hvor vi kom 
forbi, var der blandt andet kartofler, beder, 
og svampe i posen og som tegn på, at vin-
teren har sluppet sig greb over landet. Også 
friske ramsløg fra den sjællandske muld så 
indbydende op fra posen. Det er nemlig et 
af  de principper, der ligger bag fællesska-
bet, at varerne er produceret så lokalt som 
muligt. Et par andre kriterier er, at de er 
sæsonbaseret og leveret af  landmand på 
baggrund af  en fair og direkte handel. 

Et andet væsentligt princip, der ligger helt 
i foreningshusets ånd, er, at grundlaget er 
et frivilligt arbejde, hvor medlemmerne 
forpligter sig til 3 timers arbejde om måned-
en med pakning og uddeling: “De frivillige er 
helt afgørende for at det kan løbe økonomisk rundt”, 
lyder det samstemmene fra Astrid Arge og 
Jens Bruun Hansen, der som medlemmer af  
butiksgruppen lægger en del mere energi og

Af
Niels Christian Balling Andersen

LOKALE GRØNTSAGER OG FÆLLESSKAB
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KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB AMAGER
Hver onsdag i Dagligstuen fra kl. 12.00- 19.30

www.kbhff.dk eller Facebook
Kontakt: amager@kbhff.dk
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NÆSTEHJÆLPERNE
Hver tirsdag i Dagligstuen fra kl. 13-17.
Fællesspisning med 30-40 deltager hver måned
facebook: Næstehjælperne - Amager
www.naestehjaelperne.org
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Siden kontanthjælpsreformens blev indført, 
er antallet af  fattige vokset og vokset i Dan-
mark. Foreningen Næstehjælperne blev hur-
tigt Forum for aktioner og praktisk hjælp til 
de ramte Borgere og har i dag over 20.000 
medlemmer over hele landet.

Amagerafdelingen med 1500 medlemmer 
fordeler deres aktiviteter over hele øen og 
har haft fast base i Foreningshuset siden 
2016 med tirsdagscafé, fællesspisning, tøjde-
pot og maduddeling som kerneopgaver.

”Det har været rystende at møde forældre, der sender 
deres børn sultne i seng eller holder dem hjemme fra 
skole, fordi der ikke er noget til madpakker i køle-
skabet”, siger bestyrelsesmedlem Katrine 
Lützhøft, mens hun liner op til tirsdagens 
café. Her dukker 10-20 medlemmer op for 
at være sammen, planlægge aktioner mod 
fattigdommen og for at udveksle ideer og 
netværk til indsamling af  gratis mad og tøj 
til de reformramte familier. ”Vi er rigtig glade

HJERTERUM ER DET VIGTIGSTE

Af
Niels Christian Balling Andersen

Men der er også mad, tøj og fællesspisning, når Næstehjælperne Amager slår 
dørene op i foreningshusets dagligstue, hver tirsdag fra kl. 13 til 17.

for at være her i huset, men mangler plads til vores 
tøjdepot og håber på at låne et lokale med handi-
capadgang her på Sundholm, som vi kan indrette 
som butik”  

Det er nemlig ikke kun børnefamilier og 
voksne borgere som er reformramte, men  
der er også er stor del ældre gangbesværede 
der kommer for at få hjælp til mad i maven 
og tøj på kroppen. Medlemmerne nås først 
og fremmest via facebook, og det er her og 
i cafeen, man udveksler kontakter til butik-
ker med gode madtilbud eller gratis dona-
tioner til uddeling. Det er helt afgørende at 
de kan være her uden at betale husleje, for 
alt er gratis og man betaler ikke kontingent 
til foreningen, og alle er frivillige. Alt finan-
sieres via private gaver, den beskedne kom-
munale §18-pulje til frivilligt socialt arbejde
suppleret med puljemidler fra Amager Vest 
Lokaludvalg. Puljestøtten er opnået med 
hjælp fra Frivilligcenter Amager.
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SUNDHED & SENIORER

ADHD Foreningen: Tilbyder aktiviteter og arrangementer for børn, voksne og pårørende berørt af  
ADHD.
Autisme- og Aspergerforeningen: Erfaringsudveksling og støtte hver anden tirsdag i for-
eningshuset.
Landsforeningen for Pårørende til Stof- og Alkoholafhængighed (LPSA): Fokuserer 
på pårørendes behov for støtte. Tilbyder gruppeforløb en gang om ugen i huset.
Patientforeningen Lungekræft: Rådgiver patienter og pårørende. Afholder åbne møder.
Senior IT Amager: Tilbyder gratis holdundervisning på onsdage og gratis IT-hjælp på torsdage.
Stressforeningen: Støtter, rådgiver, formidler viden, danner netværk baseret på hjælp til selvhjælp.

BØRN, UNGE & FORÆLDRE

Aktive Piger: Ugentlige aktiviteter i huset for piger med anden etnisk baggrund end dansk.
Bydelsmødrene Amager: Hjælper udsatte mødre og familier. Mødes en gang om måneden for at 
udveksle erfaringer. Derudover oplæg og aktiviteter ud af  huset.
Fædregruppen Amagerbro: En gruppe af  fædre, der ønsker at gøre en positiv forskel for unge fra 
eget lokalområde gennem dialog og positiv voksenkontakt.
Kidz & Girlz United: En mangfoldig børneforening, hvor børn fra alle baggrunde kan mødes om fælles 
interesser. Foreningen afholder større fællesarrangementer i huset.
Multikulturel Kvindeklub Amager: Oplysning og erfaringsudveksling om, hvordan man begår 
sig arbejds- og kulturmæssigt i Danmark.
Mødrehjælpen Amager: Rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

SOCIALE INDSATSER OG SAMVÆRSTILBUD

Dansk Folkehjælp: Tilbyder gratis anonym økonomisk rådgivning en gang om ugen.
Frivilligcenter Amager: Administrator af  foreningshuset og har til formål at støtte og udvikle friv-
illigheden på Amager gennem konsulentbistand, faglig sparring, kurser, rekruttering af  frivillige og udvik-
lingsprojekter.
Hyltebjerggård: Aktivitets- og frivilligcenter med fokus på kulturelle aktiviteter.
Næstehjælperne Amager: Giver fællesskab og støtte til mennesker, som er ramt af  sociale reformer. 
Ugentlig café-tilbud, tøjdepot for mindre bemidlede og åbne arrangementer.
Nåleøjets Venner: Fællesskab for tidligere stofmisbrugere, som mødes en gang om ugen.

AKTIVITETSOVERSIGT



17

LÆS MERE OM FORENINGSAKTIVITETER PÅ
 www.frivil l igcenteramager.dk

BY, BOLIG OG MILJØ

Amagerbro Helhedsplan : Har sekretariat i huset og arbejder for at udvikle og gøre lokale boligom-
råder til et endnu bedre sted at bo.
Amager Pileforening : Høster og sorterer pil fra egen pilemark og fletter sammen en gang om måneden 
i foreningshuset.
Amager Vest Lokaludvalg: Har sekretariat i huset og er bindeled mellem borgere i lokalområdet og 
Københavns Kommune. Afholder desuden åbne møder, debatter og arrangementer.
Foreningen Byhaven på Sundholm: Giver lokale beboere mulighed for at dyrke grønne fælles-
skaber midt i byen.
Københavns Fødevarefællesskab: Har fokus på økologiske, velsmagende, lokalt producerede og 
bæredygtige fødevarer. Uddeling en gang om ugen. Åbne fællesspisninger.
5 Boligorganisationer: A/B Hallandsgade 3-5A, A/B Kornblomsten, B/F Brigadegården, B/F 
Sundholm Syd, VIBO Afd. 114 bruger huset til beboerdemokratiske arrangementer.

KULTUR & POLITIK

Avalak: Organisationen af  grønlandske studerende i Danmark.
Dansk Vietnamesisk Forening: Arbejder for samarbejde og forståelse mellem Danmark og Viet-
nam, Cambodia og Laos.
De Knækkede Blomster: Socialt bevidst protestkor, som øver i huset en gang om ugen.
Liv i Sundby: Tilbyder kulturelle arrangementer og oplæg 4-5 gange om året for alle aldersgrupper i 
lokalområdet Sundby.
Niels Brock og Amagerbro Helhedsplan: Tilbyder gratis ugentlig undervisning for beboere i 
lokalområdet som vil forbedre deres mundtlige og skriftlige dansk.
6 politiske organisationer: Alternativet Amager, Amager Mod Unionen, Enhedslisten Amager 
Vest, Kommunistisk Parti Amager, SF Amager og Socialdemokratiet 2. kreds benytter huset til deres politiske 
arbejde og arrangementer.
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FLEXRUM DER KAN TÅLE BØRNEFINGRE 
&

 UNGDOMMENS VILDE KREATIVITET
:-) 

#slipfantasienløs

VI VIL:

• Inddrage borgere og foreninger i indretning og funktionalitet.
• Skabe fleksible rum til mangeartede aktiviteter.
• Have særligt fokus på inklusion af  unge.
• Forbedre adgangsforhold i huset, så alle borgere kan benytte faciliteterne.
• Skabe en øget synergi, samarbejde og egenindtægt ved at udvide kontorfæl-

lesskabet. 
• Tage lokalerne i brug i januar 2021 og have en ny driftsaftale med kommu-

nen på plads.
• Have mindst 300 ekstra borgeraktiviteter om året pr. 2022.

DRØMMEN OM 2.SAL
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High Five - Sammen om AmagerAmagerbro Helhedsplan

Selvstændige & Freelancere Amager Vest Lokaludvalg

Frivilligcenter Amager

KONTORFÆLLESSKAB

SUNDHOLM
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Alle organisationer og selvstændige i kontorfællesskabet er også medlem-
mer og bidrager til foreningshusets bredere fællesskab. De deler gladelig 
faciliteter, viden og netværk med husets øvrige brugere. I kontorfællesska-
bet tager alle også selv fat på fælles arbejdsdage og tager et dagligt ansvar 
for at få hverdagen og driften af  huset til at fungere.

Samtidig arbejder alle i kontorfællesskabet med borgerinddragelse og civil-
samfund fra forskellige indgangsvinkler. Kombinationen af  foreningshus 
og kontorfællesskab skaber en gensidig merværdi for både foreninger og 
borgere, og for de aktører, som har huset som arbejdsplads. Foreninger og 
borgere oplever at kunne få hjælp, at blive mødt med tillid og at få ansvar. 
Kontorfællesskabet oplever omvendt et levende hus, hvor trådene ud til 
lokalbefolkningen er mange, og hvor de mange frivillige aktiviteter er med 
til at understøtte borgerinddragelsen og lokaldemokratiet.

”Amagerbro Helhedsplan er meget glade for 
at have base i foreningshuset, primært af  tre 
grunde. Dels har vi let adgang til mange af  
de frivillige netværk og foreninger vi gerne vil 
samarbejde med, da de også har foreningshuset 
som base. Dels giver det mulighed for daglig og 
spontan sparring med de andre lejere i huset, 
der også arbejder med frivillighed og område-
baseret indsats. Endelig er det simpelthen skønt 
at være lejer i hus med god mulighed for at sam-
le også større grupper af  mennesker hos ”os 
selv” fx i Salen eller i husets dejlige have - det 
er langt fra alle boligsociale helhedsplaner, der 
har den mulighed.”

- Sekretariatsleder Mikkel Josephsen
  Amagerbro Helhedsplan

“Foreningshuset er med alle dets forskellige 
brugere, foreninger og organisationer både et 
vigtigt mødested og en uvurderlig kilde til vi-
den om lokalområdet og dets borgere. Det er 
også et sted, hvor det lokale demokrati kan 
udfolde sig, og kontakterne fra Foreningshuset 
gør os både opmærksomme på lokale poten-
tialer og problemstillinger samt potentielle 
samarbejdsprojekter. Derfor er Foreningshuset 
en meget vigtig brik i lokaludvalgets arbejde 
med at understøtte lokaldemokratiet.”

- Formand André Just Vedgren
  Amager Vest Lokaludvalg
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Frivillige tilbyder gratis økonomisk rådgivning i foreningshuset.

FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN!

Af
Bo Johnsen

Hver torsdag tilbyder Dansk Folkehjælp 
økonomisk rådgivning på første sal i foren-
ingshuset. Tilbuddet henvender sig til alle, 
som er havnet i en uholdbar økonomisk situ-
ation. Man kan få hjælp til at få overblik over 
sin økonomiske situation, hjælp til at lave et 
budget eller gældsoversigt og hjælp til at tage 
kontakt til banken, SKAT og kreditorer.  
 
Et rådgivningsforløb kan variere fra få til 
flere samtaler. Det tager typisk 1-3 måned-
er, nogle gange længere. Forløbet er gratis, 
uvildigt og fortroligt.

Lige nu er der tilknyttet 4 frivillige økonom-
iske rådgivere i alderen 25 til 35 år. De fri-
villige er enten studerende eller har fuldtid-
sarbejde. De har alle erhvervserfaring inden 
for området og har kendskab til gældende   

lovgivning. ”Vi snakker samme sprog som kreditor 
og har mere styr mulighederne for borgeren i forhold 
til at få ændret vilkårene for betaling”, fortæller Jo-
siah Sarquah, der selv har været økonomisk 
rådgiver i et halvt år.

De økonomiske rådgivere hjælper således 
både med de akutte behov, men giver også 
hjælp til hvordan borgerne kan holde styr på 
økonomien i fremtiden.

For de frivillige er den økonomiske rådg-
ivning en mulighed for at få erfaring til 
CV’et og holde sin viden ved lige, men ikke 
mindst er det en mulighed for at hjælpe ud-
satte familier. 
”Man hjælper andre i nød. Det er en belønning i sig 
selv”, slutter Josiah Sarquah.
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DANSK FOLKEHJÆLP
Læs mere på www.folkehjaelp.dk

Kontakt den økonomiske rådgivning på tlf. 70 220 230
e-mail: post@folkehjaelp.dk
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SAMVÆR, SMÅKAGER & SIKKERHEDSHULLER

Frivillige hjælper ældre gennem IT-junglen.

Af
Bo Johnsen

Hver onsdag og torsdag flytter Senior IT 
Amager ind i foreningshusets lokaler. Her 
kan ældre borgere få hjælp til en lang række 
emner såsom E-Boks, IT-sikkerhed, billed-
behandling, netbank, e-mail, sociale medier, 
brug af  smartphones og meget andet. Hver 
uge benytter ca. 30 ældre sig af  tilbuddet, og 
Senior IT Amager har tilknyttet 7 frivillige, 
der alle selv er seniorer. 

Onsdag er der faste hold både formiddag og 
eftermiddag. Holdene er godt fyldt op med 
både mænd og kvinder, og man overvejer 
at udvide med flere hold. Der kræves ingen 
særlige forudsætninger for at deltage, og 
det er ofte deltagerne selv, som er med til 
at foreslå emner til undervisningen. Torsdag 
kl. 10-13 er der her-og-nu hjælp, hvor man 
kan komme forbi ”fra gaden”, hvis man 
har brug for IT-hjælp. Her kan man også 
medbringe sin computer, hvis den skal have 
førstehjælp. ”For mange er økonomien lidt klemt, 
så man køber ikke bare en nymaskine”, fortæller

Frederik Baadsmand, som har været frivillig 
hjælpevejleder og underviser i fire år.

Der er altid småkager og kaffe på kanden, 
og det sociale samvær har i det hele taget 
stor betydning. Mange af  deltagerne har 
gået på holdene i flere år. Det er blevet en 
god anledning til at komme ud og møde an-
dre. ”Jeg tror at størsteparten af  dem, som bliver ved 
med at gå her, kommer fordi det er hyggeligt. Det er i 
høj grad et fællesskab. Og så kan man samtidig lære 
noget”, siger Birgit Offt, som har været fri- 
villig hjælpevejleder i syv år. Senior IT Am-
ager holder også sommerfest og julefrokost 
i foreningshuset for at styrke sammenholdet 
og den gode stemning.

Derudover laver Senior IT Amager åbne 
arrangementer i foreningshuset. Senest har 
en lektor fra IT Universitet holdt oplæg om 
overvågning på nettet, og Nykredit Bank 
har holdt oplæg om sikkerhed på nettet.



25

SENIOR IT AMAGER
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N
æstform

and  M
ette Bjerregaard Kirk

STRESSFORENINGEN
Medlemsskab af  Stressforeningen koster 200 kr. 
om året og giver bl.a. adgang til rådgivning og 
stresstest. Læs mere om foreningens tilbud på 
www.stressforeningen.dk
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MINDRE STRESS, MERE LIV

Stressforeningen har base i foreningshuset Sundholm 8 
og er udelukkende drevet af  frivillige, som ønsker at udbrede

viden om stress og tilbyde støtte til stressramte. 

Foreningen tilbyder hjælp både før man går 
ned med stress, mens man har stresssygdom-
men og også bagefter, når man skal op igen 
og ud på arbejdsmarkedet eller tilbage til 
studiet. De får henvendelser fra mennesker 
i alle aldre og af  begge køn.
Derfor har Stressforeningen også forskellige 
tilbud, som man kan benytte sig af. De har 
brevkasse for stressramte, hvor man kan få 
information om forebyggelse, symptomer 
og behandlingsmuligheder. De har et online 
forum for stressramte, hvor man kan dele er-
faringer. De arrangerer også walk and talk-
ture i naturen på Amager, hvor man kan 
møde andre i samme situation og få løftet 
humøret. 
Stressforeningen har også et særligt ung-til-
ung projekt og har bl.a. holdt temaaften for 
unge om ”Stressfrit studieliv” i foreningshu-
set. Her var der oplæg med en studerende, 
som selv har prøvet at gå ned med stress og
en psykolog, der fortalte om hvordan man

kan få struktur på sit studieliv og modvirke 
stress. Derudover har foreningen flere in-
itiativer i støbeskeen. Der opstartes net-
værksgrupper for stressramte i efteråret, og 
foreningen har indgået et samarbejde med 
Københavns Kommune og Friluftsrådet. 
På Amager er det ca. 10 frivillige og en 
frivillig bestyrelse, som arbejder for at sta-
ble både aktiviteter, rådgivning og kommu-
nikation på benene. Næsten alle de aktive 
i Stressforeningen har selv prøvet at have 
stress.
”Det er vigtigt for en lille forening som vores, som er 
100% frivillig, at man har en base”, siger Mette 
Bjerregaard Kirk, der er næstformand i fore-
ningen. Hun peger samtidig på, at synergien 
i huset bidrager positivt til foreningens arbe-
jde. ”Der har været mulighed for løbende dialog og 
sparring med Frivilligcenter Amager, som har kontor 
i huset. Derudover kommer man ind under huden på, 
hvad der ellers foregår på Amager”, udtaler hun.

Af
Bo Johnsen



KONTAKT
+45 31 72 55 49

Kontoret er åbent tirsdag-torsdag kl. 9-15
kontor@sundholm8.dk

bestyrelsen@sundholm8.dk
www.sundholm8.dk


