
Invitation 
Åbent hus / indvielse 
fredag den 11. september kl. 13 - 15
Værestedet Perronen inviterer foreningens medlemmer, 
politikkere og medarbejdere fra Guldborgsund 
Kommune, samarbejdspartnere, støtter og andre til 
åbent hus fredag den 11. september 2020 kl. 13 - 15.

På dagen foretages den 
“officielle”indvielse af Perronens 
nye opholds-pavillion, “Pinden”.

Samme dag holder vi åbent hus i 
den nyrenoverede café, der nu har 
et nyt og velfungerende køkken 
og en ny, stor, lys og venlig 
spisestue. Caféen er Perronens 
omdrejningspunkt og den helt 
nødvendige renovering er til stor 
glæde for både brugere og 
frivillige.

Vi håber, at du kommer forbi Perronen, 
Vendersgade 8, Nykøbing F. den 11. september! 

Brugerne har bestemt, at der serveres røde 
pølser, øl og vand. Mon ikke caféen også har noget 
godt på menuen. 

På gensyn!
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“Pinden” 

“Pinden” er brugernes eget 
opholdssted, hvor de kan være 
med deres hunde og også drikke 
en øl. Den gamle “Pind” var alt for 
lille, uhygiejnisk, kold og alt i alt 
uegnet til formålet.  

Med finansiering fra fonden ‘OAK 
Foundation’ og en stor indsats fra 
Perronens frivillige har vi kunnet 
bygge en ny og langt bedre “Pind”. 
Også ‘Foreningen Østifterne’ og 
private donorer har ydet store 
bidrag til den nye “Pind”, som 
brugerne er meget glade for. 

Caféen 

Værestedets café er Perronens 
‘hjerte’, hvor der hver dag serveres 
morgenmad og et varmt 
middagsmåltid. Det er også her 
brugere og frivillige får den daglige 
hyggesnak. 

Spisestuen blev dog for trang til det 
øgede antal brugere og køkkenet 
var forældet og uhensigtmæssigt 
indrettet for de frivillige, som laver 
maden. Med bevilling fra 
Guldborgsund Kommune er hele 
caféen nyrenoveret og en truende 
lukning af køkkenet undgået. 

Vi har nu en velfungerende café, 
som alle er glade for.

Kontakt til Perronen: 

Forretningsfører  
Jens Henriksen tlf. 22 93 03 34 
Socialrådgiver 
Stina Ebbe tlf. 25 18 06 03
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