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INTERCITYMØDE
søndag den 19. september 1999
kl. 12 .. 16
Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2,
København

Til fordel for
GADERUMMET - "REGNBUEN'
Arrangeret af Distriktet

i samarbejde med Inner Wheel klubberne
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Gaderummet - "Regnbuen"
Nørrebrogade 56
Gaderummet - "Regnbuen" er et værested for unge mellem 18 og 25 år,
som ikke har et sted at bo, og som ikke kan søge hjælp 0& støtte i den for
dem ofte svære hverdag. Værestedet er beliggende på 4. sa(hV9rfra der er
adgang til uopvarmede tagrum, hvor de unge mennesker "bor' og overnatter under uværdige forhold. Antallet af beboere varierer. Nøbtit af en
uge kommer der ca. 100 unge, og ca.lS,overnatter.
Stedets daglige leder er,psykolog Kalle Birck-Madsen, som oplyser, at det
vigtigste for de unge er at have et fast tilholdssted, hvorfra de kan blive
rustet til på længere sigt at leve selvstændigt i samfundet. Der er tale om
almindelige danske unge, som kommer fra hjem uden opsyn, alkoholiserede forældre, eller på anden måde unge fra hjem, som ikke magter at
tage sig af deres børn.
De fleste af de unge er aldrig savnet af nogen, og mange lider af psykiske
problemer. De er for raske til behandling på en psykiatrisk afdeling og er
gået tabt i distriktspsykiatrien. De fleste kunne, forudsat de fik den
fornødne hjælp, trives i egen bolig med noget opsyn.
Der søges om hjælp fra forskellige offentlige puljer, Tips & Lotto m.fl.,
men det er svært af !li budgettet på ca 350.000 kr. til at hænge sammen,
idet mere end 1/3 går til husleje og varme. De største udgiftsposter i øvrigt
er forplejning, kaffe, alctiviteter, telefon, aviser, renholdelse og vedligeholdelse, el og gas m.m.
De økonomiske ressourcer er knappe, og det er nødvendigt at spare på alt.
Selv mindre bidrag vil være meget velkomne, og det er vigtigt, at der
kommer fokus på Gaderummet - "Regnbuen".

PROGRAM
klokken

programpunkt

12.00
12.15

Ankomst
Velkomst og sang, "Dagen i dag ..."
v/pastdistriktspræsident, Mette Fog, København Inoer Wheel

12.30

Præsentation af Gaderummet - "Regnbuen"
vI psykolog Kalle Birck-Madsen

13 .00

Frokost
Under frokosten vil der blive solgt lodder til lotteri

14.55

3 minutter
vI Birte Drescher, København Inner Wheel

15.00

Underholdning
vI skoespiller Tabitha Vinten, Ib Frendø, Ole Gottfred,
Ann Hjorth, Morten Rose, Ole Ernst, Isa Holm - og
kgl. balletdanser Kristine Rose Andersen

15.50

Dagens digt
vI distriktssekretær Kirsten Kann, Hillerod Ioner Wheel

15.55

Afslutning og sang
vI pastdistriktspræsidenl, Mette Fog, København !nner Wheel

16.00

Slut

