HeadOn
HeadOn er en organisation grundlagt af bl.a. Torben Bohnhardt, tidligere rocker, for at hjælpe unge, der
gerne vil ud af en bande eller er på kanten af loven, med at komme sikkert ud af de kriminelle miljøer, de
befinder sig i. Som Torben selv siger: ”Jeg startede med at lave HeadOn, fordi jeg selv har siddet fast i
systemet hele livet, og de har ikke kunnet hjælpe mig videre.” Hos HeadOn hjælpes de unge ikke kun med
at komme væk fra farlige situationer, men de hjælpes også med at komme i gang med uddannelse og
arbejde for at bygge sig selv en stabil fremtid og kunne bidrage til det danske samfund.
HeadOns medlemmer kommer fra mange forskellige baggrunde, men om det er pædagogisk, akademisk
eller social, har de alle sammen tilfælles, at de har trodset odds, vaner og sociale skel for nu som forening
at kunne hjælpe andre. De har også den fordel, at mange af dem selv har været i de samme slags kriminelle
situationer som de unge, de arbejder med, og derfor har de en unik forståelse for, hvordan man kan ende
på kanten af loven og kender problemerne og frygten, der følger med. Dette skaber en speciel tryghed hos
HeadOn, hvor både medlemmerne og de unge mennesker møder hinanden med gensidig respekt og
arbejder ud fra, at alle skridt i den rigtige retning er en succes.
Men desværre er HeadOn nu lukningstruet på grund af manglende midler, og derfor har glarmesteren V.R.
Glas ApS fra Brabrand valgt at støtte dem i år til deres årlige værkstedsfest. V.R. Glas ApS’ Værkstedsfest
2016 bliver holdt i år på lørdag den 17. september 2016 på J.P. Larsens Vej 17B, 8220 Brabrand, hvor der
bliver fejret med livemusik, kunstudstilling, gæstetalere og støtteauktion, og overskuddet går ubeskåret til
HeadOn for at støtte dem i deres arbejde med samfundets fortabte unge.

