
Værestedet Perronen 29. oktober 2019

Den nye “Pind” er landet!  
Efter lang tids venten 
på byggetilladelser mv 
er det endelig lykkes. 
Perronens nye 
opholdssted til 
brugerne er landet!

Vi har købt en pavillon 
hos Bohus, som har 
givet en god pris. 

Pavillonen ankom torsdag den 24. oktober. Den blev løftet 
ind over muren med en kran. Nu skal den sættes i stand og 
indrettes til brugerne. En stor del af arbejdet skal udføres i 
fællesskab mellem brugere og frivillige. Det ser alle frem til. 
Pavillonen er finansieret af en bevilling fra Oak Foundation. 
Desuden har Østifterne doneret 50.000 kr. til etablering af 
toiletter og en af Perronens medlemmer og støtter Aase Eybye 
har doneret et nyt køleskab og et nyt TV. Alt i alt bliver det 
en kæmpe forbedring i forhold til den eksisterende “Pind”, 
som er for lille og uegnet til ophold.

Spændende foredrag om Svanevig Hospice
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00 er der foredrag om 
Svanevig Hospice i “Det Gamle Gasværk”. 

Læge og formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice, 
Birgitte Anthonsen fortæller den spændende historie om 
etableringen Svanevig Hospice. 

Birgitte Anthonsen fortæller om Svanevigs mål og visioner og 
ønskerne til den fremtidige udvikling. Svanevig Hospice har 
om mål at sikre omsorg og livskvalitet til mennesker ved livets 
afslutning samt til deres pårørende.
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Julemarkedet 2019 

Du kan få en bod på Perronens 
julemarked “Jul i Det Gamle 
Gasværk” lørdag den 30. 
november.  

Det koster kun 75 kr. inkl. bord.  

Her kan du sælge julepynt, 
julegaver, julegodter eller andre 
juleting.  

Som sidste jul bliver der hyggelig 
julemarkedsstemning i 
Brandmuseets udstillingshal, i 
togvognene og på udendørs-
arealerne. Vi sørger også for at 
man kan købe julemad og -drikke.  

Ring til Stina på tlf. 25 18 06 03 
hvis du er interesseret i en bod. 

NYHEDSBREV 
 PERRONEN | Foreningen for socialt udsatte | Nyhedsbrev nr. 10

Kontakt til 
Perronen: 
Forretningsfører  
Jens Henriksen  
tlf. 22 93 03 34 

Socialrådgiver                     
Stina Ebbe                                 
tlf. 25 18 06 03
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Billetter til arrangementet koster 75 kr. og kan købes på 
Værestedet Perronens hjemmeside (www.perron4800.dk) 
eller på Facebook profilen. 

“Det Gamle Gasværk”  er navnet på samarbejdet 
mellem Perronen og Nykøbing F. Brandmuseum om fælles 
arrangementer som julemarked, sommerfest og forskellige 
kulturelle arrangementer. Overskuddet går til Perronens 
socialt udsatte og til drift og udvikling af museets 
aktiviteter. 

Som nævnt andetssteds holder vi julemarked lørdag den 30. november 2019 og næste års 
sommerfest er planlagt til lørdag den 4. juli 2020. Andre arrangementer er ligeledes i støbe-skeen:

Tirsdag den 7. januar 2020 fortæller journalist og foredragsholder Hans Jørgen Møller om “50 
fotografier du bør kende”. Du kender sikkert de ikoniske billeder og Hans Jørgen fortæller de 
spændende og underholdende historier bag.

Tirsdag den 3. marts 2020 kommer apoteker Ole Lystrup Iversen forbi og fortæller sin personlige 
historie om sit liv med Parkinson “En gave pakket grimt ind og uden byttemærke”.

Vi arbejder på flere arrangementer i starten af 2020.

Stor bevågenhed om Perronen 

Perronen oplever stigende interesse udefra. Uddannelsessteder, andre institutioner, foreninger m.v. 
kommer på besøg eller efterlyser oplæg fra Perronen. Perronen bliver ofte omtalt i aviser og fagblade 
og forskellige forskere ønsker at inddrage Perronen i deres arbejde. Senest har Perronen bidraget til en 
undersøgelse af social eksklusion og ønsker til social deltagelse foretaget af  “VIVE - Det Nationale 
Forsknings- og analyse center for Velfærd”. Især Perronens indsats for inddragelse af socialt udsatte i 
nye fællesskaber fandt VIVE særdeles interessant. Perronens bidrag til undersøgelsen er også 
(anonymt) blevet nævnt i andre sammenhænge.

Social eksklusion og social deltagelse 

Det nævnte forskningsprojektet - støttet af MaryFonden og TrygFonden - konkluderer bl.a.:

• Ensomhed er et fællestræk for undersøgelsens deltagere. For mange er der stor skam forbundet med 
at opleve, at man står ude for fællessskabet - og langt de fleste deltagere ønsker sig en hverdag hvor 
de bidrager til fællesskabet og oplever, at der er brug for det, de er og kan. Derfor er der brug for 
meningsfyldte aktiviteter, hvor de kan møde andre mennesker.

• …En del af deltagerne vil gerne bidrage, men deres overskud og fremmøde kan svinge, og de kan 
derfor være nervøse for, om de bliver accepteret med det de kan. Her kan organisationer og 
foreninger tænke i at etablere fleksible roller og opgaver, som også udsatte borgere kan påtage sig.
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• …Også for de mest udsatte deltagerer betyder sociale væresteder meget, og de efterlyser flere 
aktiviteter på værestederne, der bringer dem i kontakt med lokalsamfundet. Her spiller 
civilsamfundets organisationer en afgørende rolle.

• Meningsfuld beskæftigelse er de fleste deltageres største ønske, og de har mange ideer til, hvad de 
gerne vil lave. Hvis de kan understøttes til at realiserer bare nogle af disse ideer, vil det formentlig 
højne chancerne for, at de finder en plads i fællesskabet. Der er derfor behov for fortsat at udvikle 
nye tilbud og indsatser, som kan hjælpe borgerne i arbejde - herunder styrke samskabelsen på tværs 
af beskæftigelsessystemet, det sociale system og civilsamfundet. 

Citater fra “Bag om Fællesskabsmålingen. - Fortællinger om social eksklusion og ønsker til social deltagelse”, VIVE, 
august 2019. Rapporten kan findes på vive.dk

Værkstedsprojekt / projekt Arkaden 

Med en bevilling på 175.000 kr. fra Socialstyrelsen har Perronen 
fået mulighed for at ansætte Jens Kjelgaard som projektleder. 
Jens er tømrer og indehaver af Kjelgaard design og har desuden 
stor pædagogisk erfaring. Med ansættelsen af Jens har Perronen 
fået mulighed for en væsentlig styrkelse af indsatsen for at 
inddrage brugerne i meningsfuld beskæftigelse tilpasset deres 
muligheder. 

Jens har i fællesskab med frivillige og brugere allerede opbygget 
en ny værkstedsfunktion indrettet i Perronens garageanlæg og de første produktioner, udført af 
brugere, er færdige. Jens løser også andre håndværksmæssige opgaver på Perronen, hvor brugerne i 
fællesskab med et hold af dygtige frivillige tager ansvar for vedligeholdelse og forbedring af Perronens 
faciliteter.

En af de helt store opgave i den kommende tid bliver færdiggørelse og indretning af den nye “Pind”. 
Perronen har et helt hold af meget dygtige frivillige, der repræsenterer stort set alle håndværksfag. De 
kommer i fællesskab med Jens og de brugere, der skal benytte “Pinden”, til at stå for opgaven med at 
planlægge, færdiggøre og indrette “Pinden”. 

Perronens socialtrådgiver Stina sætter også tid af til - sammen med frivillige - at engagerer brugerne i 
nye aktiviteter. Det drejer sig om mere kreative produktioner, som f.eks. kan afsættes på det 
kommende julemarked, og som henvender sig de brugere som ikke er interesseret i de større 
håndværksmæssige opgaver.

Vi vil arbejde på at få flere etableret endnu flere 
aktiviteter, som brugerne kan bidrage til og som 
samtidig kan skabe indtægter for Perronen. Håbet er 
at vi kan få opbygget er Arkade af aktiviteter som kan 
skabe tilstrækkelige indtægter til at 
projekterlederfunktionen kan fastholdes og dermed  
giver brugerne mulighed for at deltage i nye positive 
fællesskaber og opgaver som de kan påtage sig.
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Den nyrenoverede café kan snart indvies! 
Dygtige håndværkere arbejder intenst på 
færdiggørelse af Perronens nye køkken og 
spiseområde. 

Guldborgsund Kommune har bevilget 
500.000 kr. til projektet, som betyder at 
brugerne nu får ordentlig plads og gode 
forhold. De frivillige, der dagligt laver 
morgenmad og varm middagsmad, får også 
mere plads og langt bedre arbejdsvilkår. 

Caféen er det centrale omdrejningspunkt i Perronens omsorgstilbud og med færdiggørelsen af 
projektet får Værestedet et stort kvalitetsløft. Samtidig kan alle arbejdsmiljøkrav og krav til 
fødevaresikkerhed nu overholdes uden problemer.

Projektet er forud for tidsplanen og forventes afsluttet i første halvdel af november. Vi har haft et godt 
samarbejde med Guldborgsund Kommunes Teknik & Miljøafdeling, der har gennemført projektet 
med stor dygtighed. 
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/ 
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