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På dagens  arrangement  er vi på tur  med  Gadens  Stemmer  for  at høre  om 
hjemløshed i København. Vi møder Steen - vores guide på turen - på Jarmers 
Plads i indre København. Steen viser sig at være en dygtig fortæller, og hans 
til tider barske beretninger fra det virkelige liv, er et ærligt indblik i hverdagen 
for de mange hjemløse, der bor på gaden i København.

Steens fortælling er om et liv på gaden, et menneskeligt kollaps og om at rejse 
sig igen. At blive hjemløs er en ulykke, der kan ramme os alle, fortæller Steen.

Steen  havde , som så mange  andre , en normal  tilværelse  med job, indtil  han 
som pensionist endte som hjemløs, fordi han gennemgik en menneskelig 
krise. 

På byvandringen gennem Ørstedsparken og indre København tog Steen os 
med gennem sine år som hjemløs og fortalte både om de steder, som 
hjælper hjemløse, og om hvordan byen og hverdagen fungerer for dem, som 
bor aller nærmest gadeplanet.

På byvandringen var vi forbi værestedet "Hugs and Food" og "Projekt UDENFOR  ",
der er to af de organisationer, der gør en stor indsats for at hjælpe de hjemløse 
med et gratis måltid mad og med at gøre opmærksom på gruppen af hjemløse 
borgere, der lever et isoleret liv på gaden.



Vi mødtes til netværk og is, mens vi ventede på Steen fra Gadens Stemmer. Steen mødte os ved 
Ørstedsparken, som var et stop på byvandringen. 



Steen fortalte sin historie om, hvordan han endte på gaden og om, hvordan en en ganske almindelig 
mand kan komme ud for ting, der kan vende op og ned på tilværelsen.



I Turensegade ligger Projekt UDENFOR, der bl.a. har locker 
rooms til hjemløse, hvor de kan opbevare deres egendele og 
personlige papirer.



Mange hjemløse søger ly for natten i Ørstedsparken, men når mørket falder på, skal man 
være på vagt. Steen fortalte om frygten for vold og tyveri, som mange hjemløse er udsat for.



"Hugs & Food" i Nansensgade er et privat værested, bl.a. støttet af Vor Frue Kirke og laver dagligt et gratis måltid mad til hjemløse. 
Steen forklarede, hvor stor betydning et værested har som åndehul i en hverdag på gaden.



Steen har oplevet lidt af hvert fra risten ved 
Rundetårn, hvor han boede en tid.

Som afslutning på byvandringen fortalte Steen, hvordan han i løbet af sine år på gaden har oplevet lidt af 
hvert, men i høj grad også en medmenneskelighed, som han aldrig glemmer.



TAK FOR I DAG




