
Værestedet Perronen 18. december 2019

Caféen 
er åben!  
Hjertet i Perronen 
er caféen, hvor der 
dagligt serveres 
morgenmad og et 
varmt måltid til 
middag. Her er der 
altid nogen at få en sludder med. 

Med bevilling fra Guldborgsund Kommune er caféens køkken 
og spisestue renoveret og fremstår nu med god plads, lys og 
venlig. Og ikke mindst lever den helt op til kravene fra 
fødevarestyrelsen og arbejdsmiljømyndighederne. Vi løb ind i 
lidt forsinkelser og ekstra omkostninger i den sidste fase af 
ombygningen, men nåede lige netop at være klar til at åbne 
dørene til “Jul i Det Gamle Gasværk” den 30. november.

Både brugere og de frivillige i køkkenet er meget glade for 
den nye café. Nogle af brugerene har sammen med frivillige 
medvirket til at færdiggøre spisestuen!

Aktive fællesskaber
Som vi skrev om i sidste nummer vil vi gerne i endnu højere 
grad inddrage brugerne i meningsfuld beskæftigelse i nye 
postive fællesskaber bl.a. med Perronens frivillige. Som nævnt 
har brugerne arbejdet med på færdiggørelse af spisestuen, de 
er aktive i planlægning og 
indretning af den nye “pind” 
og har de har medvirket til 
produktion er nogle af de ting 
Perronen solgte på det netop 
overståede julemarked. Bl.a. 
de ting som kan ses på 
billederne på denne side.
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Julemarkedet 2019- 
sommerfest 2020 

Perronens julemarked “Jul i Det 
Gamle Gasværk” lørdag den 30. 
november blev igen i år en stor 
succes med mange gæster, godt 
vejr og fint salg. Vi takker alle som 
bidrog og deltog! 

Næste store arrangement bliver 
den årlige sommerfest. Datoen 
er fastlagt til lørdag den 4. juli 
2020. Vi er igang med 
planlægningen sammen med 
Brandmuseet. Sæt roligt kryds i 
kalenderen - det bliver endnu 
større end i år!  
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Kontakt til 
Perronen: 
Forretningsfører  
Jens Henriksen  
tlf. 22 93 03 34 

Socialrådgiver 
Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03
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50 fotografier du bør kende!
Det Gamle Gasværk / Værestedet Perronen præsenterer 

foredragsholder og journalist Hans Jørgen Møller,  
der tager dig med på en spændende rejse i tid og billeder -  

en kavalkade af verdens- og Danmarkshistorie 

"Hilmar Baunsgaard med en håndbajer på en trappesten. 
Kennedys formodede morder Lee Harvey Oswald, der 
bliver skudt i politiets varetægt. Dronning 
Margrethe, der styrter på trapperne i Rebild 
Bakker." 

Du kender billederne, og foredragsholder 
og journalist Hans Jørgen Møller fortæller 
de spændende og underholdende historier 
bag. Hans Jørgen er bl.a. tidligere forstander 
på Højskolen Marielyst.

Tirsdag den 7. januar 2020 kl 19.00
Det Gamle Gasværk, Vendersgade 6-8,  
Nykøbing F.

Billetter 75 kr. (+gebyr).  

Køb på Billetlugen.dk eller her 

Overskuddet går til Perronens arbejde.
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Har du lyst til at være frivillig - eller kender du nogen? 

Vi mangler et par frivillige i vores nyrenoverede café.  
Vi laver mad til og får en hyggesnak med de socialt udsatte, som bruger Perronen.   
Du kommer til at gøre en forskel - og du får et rart fælleskab 
med andre frivillige. 

Ku’ det være noget for dig, så ring og hør nærmere: 
Jens tlf. 22 93 03 34 
eller  
Stina tlf. 25 18 06 03 

http://www.perron4800.dk
https://www.eventim-light.com/dk/a/5d8b748930810600017e0834/
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Arbejdet med “Pinden” 
skrider frem
Den 24. oktober ankom en 
brugt pavillon til Perronen. 
Arbejdet med at ombygge og 
indrette pavillonen til et nyt og 
væsentligt bedre opholdssted 
for brugerne end det nuværende skur er i fuld gang.

En del af arbejdet er udført af håndværkere udefra, men resten 
klares af stedets frivillige og brugere i fællesskab. 

“Pinden” er brugernes eget sted. De er selv med til at planlægge 
og udføre indretningen, og de skal selv stå for rengøring mv.

I modsætning til den 
gamle “Pind” er den 
nye aflukket og med 
varme, toilet og 
håndvask og med 
meget bedre plads. 

Pinden forventes klar 
til ibrugtagning i uge 3, 

hvor brugerne kan rykke ind og gøre den sidste del af 
indretningen færdig. 

Vi glæder os til at fremvise resultater for offentligheden og ikke 
mindst for donorerne, som har det gjort det muligt!

Byviceværter med socialt frikort
Perronen har hjulpet flere brugere med at få et Socialt Frikort. 
Ordningen gælder for de mest udsatte borgere og betyder at 
man kan tjene op til 20.000 kr. om året skattefrit uden træk i 
sociale ydelser. Desuden er der nu indgået aftale med Teknik & 
Miljø, Guldborgsund Kommune om at brugere fra Perronen 
kan få beskæftigelse i kommunens byvicevært-ordning og der 
arbejde med vedligeholdelse af by-miljøet. 

Perronen hjælper den enkelte - ofte sårbare - bruger i gang i 
samarbejde med de faste byviceværter, og Perronen står for det 
praktiske i forbindelse med honoreringen af den enkelte nye 
byvicevært efter reglerne om socialt frikort. Den første 
byvicevært starter 14. januar 2020.
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/ 

Juleaften og 
julefrokost 

Traditionen tro arrangerer 
Perronen igen i år en hyggelig 
juleaften for stedets brugere og  
fredag den 27. december holdes 
den årlige julefrokost. 

Det er frivillige fra Perronen, der 
står for arrangementerne. 

Økonomi i balance… 

I 2017 fik Perronen påbud fra 
Arbejdstilsynet med krav om, at 
der altid skal være mindst 2 
ansatte til stede. Det har udløst 
ekstra vikarudgifter, som vi ikke 
har kunnet tjene ind, og dermed 
medført en gæld til 
Guldborgsund Kommune.  

I 2019 er alle vikarudgifter derfor 
sløjfet og vi holder lukket på 
torsdage og i ferier. Økonomien 
er nu i balance igen og vi håber 
sammen med kommunen at 
kunne finde en hensigtsmæssig 
løsning på den resterende gæld. 
Det vil også betyde, at vi kan 
genåbne på torsdage. 

Generalforsamling 
2020 

Generalforsamling i “PERRONEN – 
Foreningen for socialt udsatte”, der 
driver værestedet, holdes tirsdag 
den 24. marts kl. 19.00 i 
Vendersgade 8. 

God jul og godt 
nytår! 

Værestedet Perronen ønsker alle 
brugere, frivillige, medlemmer, 
sponsorer, støtter og alle andre en 
rigtig god jul og et godt nytår!

https://www.facebook.com/Perronen4800/
https://www.facebook.com/Perronen4800/
http://www.perron4800.dk
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