
Kommunens projekt sluttede efter endt projekt- 
periode i 2012 med, at vi vandt den Kriminalpræ-
ventive Pris 2015, og efterfølgende etablerede vi 
os som lokal frivillig forening og døbte foreningen, 
Gadespejlene – Mentorer for unge.

Efter et år som lokal frivillig forening i Roskilde, 
med mange vellykkede mentor forløb med unge, fik 
jeg den ide, at der var unge i andre kommuner der 
kunne få samme glæde af vores metodevalg og ind-
sats, og kontakte min ven Jan Christensen, social-
chef i Holbæk Kommune.

Han var meget interesseret i det vi lavede i Gade-
spejlene i Roskilde, og ville gerne have en afdeling 
i Holbæk Kommune. Vi indgik en samarbejdsaftale 
og Gadespejlene Holbæk afdeling var en realitet.

Startskuddet var samtidig affyret til oprettelse af 
lokale foreninger af Gadespejlene – Mentorer for 
unge, i Lejre Kommune, Allerød Kommune, Lolland 
Kommune, Brøndby Kommune, Frederikssund Kom-
mune, Helsingør Kommune og senest Københavns 
Kommune.

En stor tak til Jan for tilliden og startskuddet.

Hvad er det vi gør i Gadespejlene 
– Mentorer for unge?
Helt enkelt kan det formuleres, at vi i Gadespejlene 
har skabt rammerne til, at ressourcestærke voksne 
kan få lov til at gøre en forskel for andre forældres 
unge.

Nødvendige rammer, som jeg med egne dyrt køb-
te erfaringer fra vores selvbestaltede køkkenbords 
ungdomsklub, gang på gang kom i klemme med for-
ældre om. Min kone og jeg undrede os tit over den 
reaktion vi fik fra de forældre hvis unge vi hjalp, at 
de langt fra syntes godt om vores indblanding, nog-
le forældre blev ligefrem sure på os. 

Jeg har for længst indset nødvendigheden i, at have 
en ramme og et simpelt regelsæt, så forældre trygt 
kan give andre voksne det privilegiet at møde og 
tale med deres unge.

Udover rammerne og reglerne, så vælger vi samti-
digt at rekrutterer frivillige, der ikke kun har lysten 
til at hjælpe men også evnen. Det sikre vi med en 
fintmasket rekrutteringsproces, der til forveksling 
ligner det fra det lønnede arbejdsmarked med an-
søgninger og interviews.

Vigtigst af alt søger vi frivillige med livserfaring (40 
år+), som vi finder er den bedste uddannelse man 
kan få. Har de frivillige erfaringer med at arbejde 
med mennesker er det dejligt, men ikke et krav. Lige- 
som et afsluttet arbejdsliv sagtens kan forlænges 
med frivilligt arbejde i Gadespejlene.

Vi bruger samtidigt meget tid på oplæring, videns-
deling og taler om alt, der kan være svært i mødet  
med unge. Deres virkelighed kan være plaget af 
mistrivsel, ensomhed, psykisk sygdom, kriminalitet, 
misbrug, og nogle gange en kombination af flere.

Vi sikre samtidig en homogenitet hos de frivillige, 
i det meningsfulde voksne fællesskab der opstår i 
foreningen, med månedlige foreningsmøder, som-
merfester og andre arrangementer, vi hygger os i 
arbejdet med den gode sag.

Værdien for de unge

”MIN MENTOR 
ER DEN ENESTE 
JEG HAR FORTALT 
DET HELE TIL” 
En rammende udtagelse vi ofte høre fra de unge vi 
hjælper, og et godt eksempel på mange unges liv, 
hvor de voksne der skal hjælpe, kun får fragmenter 
at den unges liv, men ikke hele billedet. Der opstår 
således en forhindring for udvikling, når den ufortal-
te 'sten i skoen' er den, der i virkeligheden begræn-
ser den unge i at tage det næste skridt på livets vej.

I Gadespejlene er vores metodevalg, samtale i et fri-
villigt møde med 100% fortrolighed. Et supplement 
til det lønnede, rapporterende og cirkulære styrede 
møde, de unge kender fra pædagoger, lærere sags-
behandlere m.fl. 

Ikke som protest mod det kommunale metode valg, 
men i stor respekt for, at hvis vi gør begge dele, så 
kan vi hjælpe endnu flere unge endnu bedre.

Mit fromme juleønske er, at jeg med Gadespejlene 
kan få lov til at hjælpe endnu flere unge i Danmark, 
endnu bedre.

Du skal være så velkommen til at være med, hvis du 
nu har fået et frivilligt frø i dit hoved.

Af Søren Munk, stifter og direktør 
af frivillig foreningen Gadespejlene 
– Mentorer for unge

En dejlig forårsaften i 2010 i villaen i Himmelev, 
hvor jeg sædvanen tro sad ved computeren og læ-
ste mails og lavede meget vigtige forretninger, kom 
min søde kone Gitte ind med et udklip fra Roskilde 
Avis hvor kommunen søgte frivillige mentorer til 
at hjælpe unge mennesker der var kommet på kant 
med ordensmagten med ordene;

”… ER DETTE IKKE LIGE NOGET FOR DIG, 
DU ER JO SÅ GO’ TIL UNGE MENNESKER”

En hidtil usagt anderkendelse, af én hos mig ube-
vidst kompetence, der ikke alene var en anderken-
delse af min måde at hjælpe vores egne børn på når 
de havde behov for det, men også de mange unge 
der kom i vores hjem. Især de unge der havde det 
svært fik en særlig opmærksomhed, og ofte en seng 
at sove i når der var behov for det, i kortere og læn-
gere perioder.

Vi opfattede ikke vores åbne hjem som noget sær-
ligt, var der pludseligt tre mere til aftensmaden, og 
det var der tit, så kørte Gitte op og hentede 3 kote-
letter mere, og var der emner der brændte på hos de 
unge så trak opholdet ved spisebordet ud i lang tid.

Min kone og jeg tænkte, at sådan gør vel alle for- 
ældre, men fandt efterhånden ud af, at det ikke  
helt forholdt sig sådan, en dag spurgte vores søn 
Frederik;

”HVORDAN KAN DET VÆRE AT JEG IKKE 
KOMMER ANDRE STEDER, HVOR DET ER 
LIGESOM HJEMME HOS OS?

Et spørgsmål han aldrig fik svar på, af den simple 
grund at vi ikke kendte svaret.

Avisudklippet lå de efterfølgende dage og lyste op 
skrivebordet og havde i den grad sået et frø i mit 
hoved, godt gødet og vandet af min kones ander-
kendelse. Jeg kunne da altid gå med til informa- 
tionsmøde, det kunne der vel ikke ske noget ved.

Det møde ændrede på alle mine forestillinger om et 
meningsfyldt arbejdsliv.

Jeg var solgt og meldte mig totalt klar til mit første 
frivilligjob i mit liv. Må jeg på forhånd advare dig 
som læser om at frivilligt arbejde kan være stærkt 
vanedannende.

FRIVILLIGT SOCIALT 
ARBEJDE, ER STÆRKT 
VANEDANNENDE!
Frivillig foreningen Gadespejlene – Mentorer for unge 
startede som lokalt projekt i Roskilde Kommune, 
nu har 9 kommuner glæde af initiativet og indsatsen.
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▼ Frivilligt solialt arbejde, er stærkt vanedannende!


