2016 har været et travlt år for Gadespejlene.
Vi har åbnet 3 nye foreninger og er nu oppe på 7 lokalforeninger med over 50 frivillige.
Jeg vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår, og sige stor tak for jeres indsats med de unge, som
har så stor glæde og udbytte af at mødes med jer.
Her har i en lille status fra hver enkelt afdeling på året der gik…

Roskilde afdeling ”De ældste”
Roskilde afdeling er den største kommune vi har afdeling i, og det mærker vi tydeligt på den løbende store
tilgang af unge.
I 2016 har vi styrket vores samarbejde med UngeGuiden, der nu er en fast gæst på vores netværksmøder, og
det har resulteret i en løbende tilgang af unge henvist fra UngeGuiden.
Stor tak til Lars Kruse for samarbejdet, og naturligvis stor tak til Ole Hansen der utrætteligt er vores støtte nu
på 7 år.
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I sommer tog Gadespejlene initiativ til deltagelse på Roskilde Festival i samarbejde med INSP, Social Psykiatrien og
JUMP. Det blev et dejligt besøg hvor ca. 70 deltagere deltog i Roskildes vigtigste kulturbegivenhed.

I Roskilde har vi et super samarbejde med en række andre organisationer, og er godt kendt af alle forvaltninger
i kommunen. Det betyder samtidigt at vi løbende modtager henvendelser fra kvalificerede voksne der ønsker
at deltage i vores arbejde.

Holbæk afdeling ”De sejeste”
2016 har været et turbulent år for Holbæk afdelingen.
Ved årsskiftet trak hele bestyrelsen sig, og afdelingen skulle genfinde sig selv.
I foråret blev en ny bestyrelse sammensat og vi igangsatte rekruttering af nye frivillige.
Resultatet blev en endnu stærkere forening med super kompetente frivillige mentorer.
Og en flot nominering til HomePrisen.
Stor tak til SSP Jeppe for samarbejdet, og velkommen til Kaj.
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Lejre afdeling ”De hyggeligste”
Lejre er den eneste afdeling der afholder deres foreningsmøder med havudsigt og hjemmebagte boller.
Det gir’ en ganske særlig hyggelig stemning i dejlig sammenhæng til det meningsfyldte arbejde.
I Lejre har der været en stigende tilgang af unge sidst på året. Foreningen er blevet kendt i kommune pga.
utrætteligt arbejde med at gøre opmærksom på foreningens eksistens.
I august tog Lejre afd. Initiativ til fælles undervisnings aften med Roskilde afd. Det var en dejlig aften hvor vi
blev klogere på vores arbejdet som mentorer.
2017 byder på rekruttering af flere frivillige for at kunne imødekomme efterspørgslen fra de unge.

Dejlig undervisningsaften med Nina Wehlast Presskorn-Thygesen

Allerød afdeling ”De vedholdende”
Afdelingen blev etableret i januar 2016, og haft en stille start da tilgangen af unge var begrænset.
De frivillige knokler dog ufortrødent videre og bruger mange ressourcer på at gøre opmærksom på sig selv
overfor dels kommunens forvaltninger og de unge i kommunen.
Vi ser frem til at 2017 bliver gennembruddet med tilgang af både unge og frivillige.
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Brøndby afdeling ”De nyeste”
Her i december holdt vi første foreningsmøde for den nyeste afdeling af Gadespejlene i Brøndby.
Spændende at komme til Storkøbenhavn hvor rekrutteringen af
frivillige er gået virkeligt godt, og vi har måtte lave venteliste for de
mange der gerne ville være med.
Stor indsats fra Brøndby kommunes side, der virkelig har budt
Gadespejlene velkommen.
Stor tak til Rikke Stougaard der yder en stor indsats for at vi blive en succes.

Frederikssund afdeling ”Den lille nye”
I januar 2017 går vi i gang med opstart afdeling i Frederikssund. Jeg glæder mig over at Iris (Lejre) vil hjælpe
med opstarten af denne afdeling.
Vi har allerede fået en dejlig modtagelse af Frederikssund Kommune og vi glæder os meget til at samarbejde
med Keziban Bilal Aydin.

Lolland afdeling
Det har været virkeligt vanskeligt at rekrutterer frivillige til afdelingen på Lolland.
Afdelingen er sat på standby.

Samarbejdet med Fonden for Socialt Ansvar
2016 har budt på et tættere samarbejde i Fonden for Socialt Ansvar.
Vi har deltaget i netværksarrangementer, og er med i arbejdet med at
afholdelse af en stor konference i foråret 2017 for kommuner m.fl.
Jeg er sikker på et styrket samarbejde i 2017, med kontorfælleskab,
Folkemøde, og sikkert andre spændende aktiviteter.
Tak til alle i Fonden for at skabe et sted for en lille organisation til udvikling, sparring og samvær.
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Tak til vores bidragsydere
Tak til Samsung for støtten de seneste 2 år.
Tak for de super gode film der præsenterer vores indsats på fineste vis.
Tak til Lauritzen Fonden der stadig hjælper det er vi rigtigt glade for.
Og tak til alle kommunerne både dem vi samarbejder med, og dem vi drøfter samarbejde med. Dejligt at
kommunerne nu selv henvender sig om oprettelse af afdelinger af Gadespejlene.

Mange kærlige hilsener

Søren Munk
Stifter og Direktør
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