Fakta om Silkeborg Krisecenter
Silkeborg Krisecenter rundede i november 2011 sit 30 års jubilæum som et sted, hvor kvinder anonymt kan henvende
sig, når de ønsker hjælp og støtte til at komme ud af et forhold fyldt med fysisk eller psykisk vold.
Fra starten har huset været båret oppe af entusiastiske græsrødder og en hær af kvinder, som har meldt sig som
frivillige aften- og nattevagter.
Krisecenteret har siden 1981 været beliggende i ejendommen på Grønnegade 14. Huset blev ved overtagelsen sat i
stand ved frivilliges indsats – og tæpper, gardiner og møbler fik man rundt omkring.
I dag – adskillige ombygninger og renoveringer senere – fremstår huset hyggeligt og indbydende. Silkeborg Krisecenter
er en selvejende institution med drifts- og samarbejdsaftale med Silkeborg kommune. Der er ansat en daglig leder og
uddannet personale til at tage sig af kvinderne og deres børn kl. 8.00-20.00 alle ugens dage.
Det er dog stadigvæk de frivilliges indsats og hjælpen fra kvinde til kvinde, der løfter og bærer Silkeborg Krisecenter
om aftenen og natten.
Der er i dag tilknyttet ca. 70 frivillige kvinder til Silkeborg Krisecenter.

Nye frivillige
Vi kan altid bruge flere frivillige, så hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt os for uforpligtende og
uddybende samtale på tlf. 8970 3500 eller krisecenter@silkeborg.dk.

Herunder lidt af de rosende ord, der er sagt gennem de seneste år omkring de frivillige tilknyttet Silkeborg
Krisecenter…

Bestyrelsesformanden udtaler;
”I dag er centeret blevet professionaliseret med ansatte medarbejdere, men de frivillige er stadig vigtige og en af
grundende til, at vi kan have et døgnbemandet krisecenter.”

Politikeren udtaler;
”Jeg er dybt imponeret over, at I magter det og jeg ved, at I investerer en stor del af jer selv i dette frivillige arbejde.
Samfundet ville have store problemer uden jer. Og det arbejde I udfører, vil der nok desværre være brug for mange år
fremover.”

Politimanden udtaler;
”Godt, vi har dem! Vi er utroligt glade for krisecenteret. Nu ved vi, at vi altid kan henvise kvinderne til Grønnegade, og
det letter os en hel del, at vi har sådan et kvalificeret sted i byen”.

Voldsramt kvinde udtaler;
”Nu vil jeg gå i seng… Godnat og tak fordi I passer på mig”

Frivillige udtaler;
”Som frivillig møder man ikke kvinderne som professionel sagsbehandler, men menneske til menneske, og det giver en
helt speciel form for nærvær og fortrolighed.”
”Man oplever at kunne gøre en forskel for en række kvinder og børn og være med til at hjælpe dem videre i livet. Det er
meget meningsfyldt – og jeg har lært meget og fået så meget igen, både af kvinderne selv og gennem samarbejdet
med andre frivillige.”
”Den smule af ens fritid, som jeg investerer i kvinderne og børnene, kommer 10-fold igen med hjertevarmende
oplevelser.”

Fra avisartikel om voldsramt kvinde;
Hun bliver i Silkeborg og føler sig både rørt og taknemmelig over den måde, hun og især hendes børn er blevet
modtaget på. Ikke mindst af de frivillige hjælpere. ”Mine børn er allerede blevet meget glade for flere af dem og
spørger ’Hvornår kommer de frivillige?’, ’kommer de ikke snart?’” fortæller hun og tilføjer: ”Og jeg har haft mange
gode samtaler med dem. De lytter på sådan en fordomsfri og rummelig måde.”

