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 D 
a du bad mig tænke over, 
hvilken ting på mit arbejde jeg 
er mest glad for, tænkte jeg med 
det samme på tekanden – og 
lakridsteen, som jeg holder 

meget af. Vi har altid kaffe og te på kanden 
i Nattjenesten. Vi tilbyder brugerne nogle 
måltider i løbet af natten. Vores brugere får 
jo ofte ikke ret mange ordentlige måltider. 
Men det vigtigste er, at kaffekopperne eller 
tekanden er en konkret ting, vi kan samles om. 
Det er nemmere at sætte sig ned og bare være 
der, når man har den der tekande og et par 
kopper stående på bordet.”

Else Lindhardt er frivillighedskoordinator 
i Kirkens Korshærs Nattjeneste – et tilbud til 
alle, der har behov for et sted at være om nat-
ten. Hun smiler og undskylder, at det nok er 
en smule klichépræget at udpege en tekande 

som symbol på det, hun holder mest af på sit 
arbejde: de stille stunder og stærke samtaler, 
som opstår mellem ansatte og brugere eller 
mellem frivillige og brugere i Nattjenesten.

”Det er de der glimt, hvor man ser noget 
andet i et menneske end det, man umid-
delbart lægger mærke til. Det, vi forsøger at 
gøre i Kirkens Korshær og her i Nattjenesten, 
er jo at møde alle som medmennesker, ikke 
som alkoholikere, narkomaner eller psykisk 
syge. Vi tilbyder et fristed, hvor de kan få lov 
at slappe af, få en madras at sove på, spille 
Ludo eller varme sig ved en kop kaffe eller 
en samtale med et menneske, som ikke har 
planer eller projekter med dem, men bare er 
der som menneske.”

Nattjenesten er åben hverdagsnætter fra 
midnat til kl. 14 næste dag og fra midnat til kl. 
8 om morgenen i weekenden. Hver nat er der 
to frivillige og to lønnede på vagt, som tager 
imod brugerne og tilbyder dem kaffe, te, saft 
og et par enkle måltider af rugbrødsmadder, 

havregrød eller lignende. Brugerne kan også 
få et bad, og der er to soverum med i alt 20 
madrasser samt fire senge, som brugere med 
særlige behov kan få lov at overnatte i.

De fleste brugere er alkoholikere, narkomaner 
eller psykisk syge, og mange har både et 
misbrug og lider af psykisk sygdom. Andre er 
hjemløse. Mange har grønlandsk eller østeuro-
pæisk baggrund, ligesom et stigende antal unge 
mænd med indvandrer- og flygtningebaggrund 
benytter sig af Nattjenestens tilbud.

”Vi gør meget ud af at være et tilbud til 
dem, som ikke har andre steder at gå hen. 
Så det er på mange måder hårde skæbner og 
mennesker, som virkelig har et hårdt liv, der 
kommer her. Det kan selvfølgelig være hårdt 
for de frivillige at blive konfronteret med, for 
mange har måske aldrig oplevet en psykotisk 
person før eller har ikke set, hvor dårligt en 
narkoman kan have det. Men det, de fleste 
frivillige oplever stærkest, er, at de med tiden 
ændrer syn på brugerne. Første gang de 
åbner døren og byder én indenfor, ser de en 
alkoholiker. Et par uger senere er det Bjarne, 
de lukker ind. De har fået øje på mennesket 
bag alkoholikeren,” siger Else Lindhardt 
og tilføjer: ”Det er altid mit budskab til de 
frivillige, når jeg har dem til samtale første 
gang: Du kommer til at udvikle dig af at være 
her, uanset om du vil eller ej. Og vi kræver, 
at du er parat til det. til gengæld skal du ikke 
have projekter eller planer med brugerne. Det 
har alle andre, men det har vi ikke,” siger hun.

”De frivillige kan have et stærkt behov for 
at føle sig nyttige, men det må de gøre ved 
at være fuldt til stede, mens de er her, eller 
ved at lave frivilligt arbejde andre steder 
også. De skal være her for brugernes skyld, 
og det betyder, at de skal have fokus på det 
centrale: at være her og lade brugernes behov 
for stilhed, samtale eller et spil Ludo være 
afgørende.”

Nattjenesten baserer sit arbejde på nøgle-
ordene omsorg, nærvær og varme, og det er 
derigennem organisationen viser sit kristne 
grundlag, forklarer Else Lindhardt. ”Vi mis-
sionerer eller forkynder ikke. Vi åbner døren 
for dem, der banker på. Det er vores næste, 
vi lukker ind, og møder ham eller hende med 
det udgangspunkt, at vi alle er skabt i Guds 
billede,” siger Else Lindhardt. 

”Det kan de fleste frivillige sagtens forstå. 
Men det kan være sværere for dem at omsætte 
det i praksis. Der er nok en tendens til, at 
vi har svært ved at acceptere stilstand, og 
vi synes hele tiden, at vi skal gøre noget. Vi 
skal se resultater og udrette noget konkret. 
Mange frivillige kommer samtidig med et 
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For frivillighedskoordinator Else Lindhardt er det største 
dilemma i det daglige arbejde, at hun skal lære de frivillige, at det 

kan være mere værd at lytte end at lægge planer for fremtiden 
for en alkoholiker, narkoman eller hjemløs.

Asterisk indleder en ny serie om 
dilemmaer i det daglige arbejde. I 

hvert nummer af Asterisk kan du møde 
en person, der arbejder som praktiker 

inden for det pædagogiske felt, og som 
fortæller om de dilemmaer, hun eller 

han møder i sit daglige arbejde.
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stort ønske om at hjælpe og gøre godt, og 
det kan nemt kamme over. Nogle frivillige 
knytter sig særligt til en bestemt bruger og 
vil gerne på café med vedkommende, tage 
med til møder med kommunen osv. Nogle 
vil gerne overvære begravelser for brugerne, 
men det beder vi dem om at lade være med. 
Brugerens familie aner måske ikke, at de kom 
her, og tænk så, hvis der dukker 60 frivillige 
op til begravelsen. Jeg advarer dem imod at 
engagere sig i brugerne uden for bygningen 
her, for jeg ved, hvor nemt de kan blive ædt 
op,” siger Else Lindhardt.

Af samme grund må de frivillige kun have 
mellem to og fire nattevagter om måneden. 
Det forklarer hun dem allerede under den 
indledende samtale, der som regel varer 1½ 
time. Her forsøger Else Lindhardt at vur-
dere, om den person, som har meldt sig som 
frivillig, er rustet til arbejdet. ”Vedkommende 
skal have nogle ressourcer, være rummelig og 
parat til at udvikle sig. Desuden er jeg nødt 
til at få afklaret, om en frivillig selv har haft 
problemer med misbrug eller psykisk sygdom. 
Det behøver ikke at være noget problem, men 
den frivillige skal være rimeligt afklaret. Er 

man blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling 
for 1½ måned siden, vil jeg typisk anbefale 
vedkommende at komme igen om noget tid 
og i mellemtiden eventuelt være frivillig i vores 
genbrugsbutik eller syværksted,” siger hun. 

Desuden taler hun løbende med de frivillige 
om de situationer, de oplever på deres vagter, 
og hver morgen evaluerer den ansatte og de 
frivillige nattens forløb. Ofte kan der være 
små ting, som Else Lindhardt forsøger at gøre 
den frivillige opmærksom på. Her benytter 
hun sig af sin pædagogiske uddannelse til at 
forklare tingene tydeligt, men nænsomt, og 
anvise alternative handlemuligheder: ”De 
ansatte fungerer som rollemodeller. Når jeg 
har en nattevagt, prøver jeg at vise, hvordan 
man med kropssprog og stemmeføring kan 
dæmpe en konflikt. Jeg taler også med de 
frivillige om, at de ikke altid skal gøre en 
masse. Hvis der er en konflikt i den ene ende 
af rummet, kan deres vigtigste funktion være 
at blive siddende og spille trivial Pursuit med 
de andre brugere.”

Et vigtigt princip er, at Nattjenesten er 
’behandlingsfri zone’, hvilket betyder, at 
hverken ansatte eller frivillige må tilbyde 
terapi eller indlede en samtale med spørgsmål 
som ’tror du ikke, at du skulle prøve at 
komme i behandling for dit misbrug?’. 
Spørger brugerne os om det, kan vi vejlede 
og henvise til en rådgivning, et kommunalt 
tilbud eller psykiatrisk afdeling. Men det er 
ikke os, der skal tage initiativet,” understrege 
Else Lindhardt.

Det kan være svært for nogle af de frivillige, 
især i begyndelsen, forklarer hun. ”Nogle 
gange siger de til mig. ’Jeg sidder jo bare her 
og drikker kaffe. Det føles forkert ikke at 
gøre noget’. Så siger jeg til dem. ’Hvis en af 
brugerne siger tak for en god nat, når hun 
siger farvel til dig, giver det mening. Så har det 
betydning, at du sad her og drak kaffe – eller 
lakridste. Så enkelt er det.” 

ElSE lINdHARdT
Frivillighedskoordinator i Kirkens Korshærs Nattjene-
ste i Aarhus, hvor hun har ansvar for at rekruttere, 
uddanne og vejlede de frivillige. Der er omkring 60 
frivillige, som har meget forskellig uddannelsesmæs-
sig og social baggrund. De yngste er i begyndelsen 
af 20’erne, den ældste 71 år.

Uddannet bygningsmaler og siden uddannet 
pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Aarhus, 
hvor hun skrev speciale om prostituerede kvinders 
forhold.  Hun etablerede kort efter Reden i Aarhus 
– i samarbejde med Reden i København – som var 
det første værested og rådgivningscenter for 
prostituerede i Aarhus.

læs mere: www.kkaarhus.dk/pages/arbejds-
grene/nattjenesten.php

2011 ER 
ÅRET FOR 
FRIVIllIGT 
ARbEJDE
- - - - - - - - - - - - - - - 
EU har udpeget 2011 til 
’Det Europæiske År for 
Frivilligt Arbejde’.

læs mere:
www.frivillighed2011.dk

http://europa.eu/
volunteering

”Det er altid mit budskab til 
de frivillige, når jeg har dem 
til samtale første gang: Du 
kommer til at udvikle dig af 
at være her, uanset om du vil 
eller ej. Og vi kræver, at du 
er parat til det. Til gengæld 
skal du ikke have projekter 
eller planer med brugerne. 
Det har alle andre, men det 
har vi ikke.”
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