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Corona krisen 
Den smitsomme Covid-19 virus har også påvirket Perronen, 
som blev lukket den 12. marts for at begrænse smitterisikoen. 
Stina og Jens har dog løbende været i telefonisk kontakt med 
brugerne og hjulpet ved behov.  Ensomhed og ordentlig mad 
har nok været de største problemer. 

Mandag den 27. april åbnede vi for “take-
away”, hvor brugerne hver dag ved 
middagstid kan købe en godt, varmt måltid 
mad. Med støtte fra en række 
virksomheder og overvældende mange 
indbetalinger fra private kan Perronen her 
i starten tilbyde maden gratis. En stor, stor 
tak til alle der har doneret! 

Når myndighederne tillader det åbner Perronen igen. Der lagt 
en plan for en trinvis genåbning, som kan sættes i værk så 
snart det bliver tilladt. 

Vi lægger afgørende vægt, at det sker sikkert og uden risiko 
for hverken brugere eller frivillige. Kravene til hygiejne vil 
blive skærpet og alle krav til afstand mv vil blive overholdt. 
Forholdene udenfor vil såvidt muligt blive indrettet så ophold 
først og fremmest kan ske udendørs, hvor smitterisikoen er 
mindst.

Klavs stopper 
som formand 
Ved den kommende 
generalforsamling trækker Klavs 
Lauritsen sig som formand for 
Perronen. Læs interviewet med Klavs 
sidst i nyhedsbrevet
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Generalforsamling 
den 26. maj 2020 

På grund af Corona-krisen måtte 
den planlagt generalforsamling 
den 24. marts aflyses. 
Generalforsamlingen holdes i 
stedet tirsdag den 26. maj 2020 
kl. 19.00 i Vendersgade 8, hvis 
forholdene på det tidspunkt tillader 
det. 

Lidt statistik fra 
2019 

I gennemsnit besøgte 46 personer 
Perronen i løbet af en uge i 2019. I 
løbet af hele året har 115 for-
skellige personer brugt Perronens 
tilbud. Næsten 3 fjerdedele var 
mænd og gennemsnitsalderen var 
47,6 år. Tilfredsheden med Per-
ronens tilbud er høj. På en tilfreds-
hedsskala fra 1 – 5 giver brugerne 
Perronen 4,6.  

Flertallet af brugerne er mis-
brugere, mange er enlige med 
store udfordringer. Den social-
faglige indsats har især handlet om 
kommunikation med det offentlige, 
hjælp til økonomiske problemer, 
boligproblemer og fysisk og 
psykisk helbred.  

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

Socialrådgiver 
Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03
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Den nye “Pind” er blevet 
færdig  
Den nybyggede pavillon, der er brugernes “eget” opholdssted, 
blev færdig stort set samtidig med at Perronen måtte lukke. 

Resultatet er blevet meget fint og alle glæder sig til at den ny 
“Pind” forhåbentlig snart kan tages i brug. Når det bliver 
muligt vil vi også inviterer til indvielse / åbent hus.

Nye gårdmiljøer og flytning af togvogne
I forbindelse med bygningen er den nye “Pind” er den gamle 
“pind” blevet revet ned. Det giver mulighed for indretning af 
et hyggeligt gårdmiljø tæt ved spisestuen. Der er indkøbt 
belægningssten til etablering af en terrasse og arbejdet kan 
forhåbentlig snart gå igang.

Desuden er den ene af Perronens gamle 
togvogne efterhånden i så dårlig stand, at den er vanskelig og 
kostbar at vedligeholde. Planen er derfor at afhænde den 
dårligste vogn og flytte den anden vogn til en placeringen i det 
ene hjørne af matriklen i forlængelse af garageanlægget. 
Vognen kan bruges som café vogn med et yderligere hyggeligt 
terrasseområde. 

Med denne løsning skabes samtidig større plads til fremtidige 
sommerfester, koncerter og andre udendørs arrangementer.

Planerne kan gennemføres uden ekstra omkostninger for 
Perronen. 
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Sommerfest 3. juli 
2021 

Som så mange andre 
arrangementer har vi desværre 
været nødt til at aflyse den 
planlagte sommerfest 4. juli 2020. 
Vi var sammen med Brandmuseet 
langt fremme med planlægning, 
indgåelse aftaler, ansøgninger 
om støtte mv.  

Vi satser i stedet på en kæmpe 
sommerfest lørdag den 3. juli 
2021! 

Økonomi i 
balance… 

Perronen er kommet ud af 2019 
med et overskud på godt 60.000 
kr. Det skyldes både reduktion af 
udgifterne og engangsindtægter. 
Økonomien er altså igen i 
balance efter et par år med 
underskud. Underskud opstået 
som følge af øgede udgifter til 
vikarer pga myndighedskrav.  

Fastholdelsen af den økonomiske 
balance kræver fortsat reduktion 
af åbningstiderne eller øgede 
indtægter. Ledelsen arbejder på 
at finde løsninger. 

Mange nye frivillige 

I midten af februar holdt vi åbent 
hus / informationsmøde for at få 
nye frivillige. Det blev en stor 
succes med mange gæster, der 
bl.a. så vores nye køkken og 
spisestue. Efterfølgende er der 
startet 10 nye frivillige i køkkenet 
og i værkstedet.  

Perronen har nu et fantastisk hold 
af frivillige.  

På grund af corona krisen måtte vi 
lukke kort efter de nye frivillige 
startede. Alle glæder sig nu til at 
komme igang igen.
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Klavs stopper som formand 
- men bliver på Perronen!

Klavs Lauritzen har meddelt, at han ikke genopstiller som formand for 
“Værestedet Perronen – foreningen for socialt udsatte” når 
foreningen holder sin næste generalforsamling. Klavs har været med 

fra starten i 1997 og var en af stifterne. Under hans formandskab er værestedet 
vokset til et anerkendt og værdsat sted for socialt udsatte og hjemløse. Et 
værested med 2 fuldtidsansatte og 30 frivillige, som sørger for hjælp og omsorg 
for nogle af de mennesker, der har allermest behov. 

Der er opnået en driftsaftale og et godt dagligt samarbejde med kommunen. 
Igennem årene er gennemført en række projekter til gavn for brugerne med støtte fra Socialministeriet og 
forskellige fonde. Senest er Perronens café bliver renoveret, et nyt fristed for brugerne på matriklen er nybygget, 
flere brugere er kommet i gang med at arbejde og tjene penge med socialt frikort som et af de første steder i 
landet. Nye projekter der skal skabe nye fælleskabsmuligheder for brugerne er søsat, flere udadvendte aktiviter 
er gennemført med stor succes og har udbredt kendskabet til Perronen, som et positivt bidrag til 
lokalsamfundet. 

Det er altså et velfungerende værested i god gænge, hvor Klavs forlader formandsposten efter 23 år og i alder af 
78 år.

- Hvorfor gik du i gang med at arbejde med Perronen i sin tid?

Det var tilfældigheder. Jeg arbejdede i Socialpsykiatrien i Nykøbing F. Kommune og var på det tidspunkt udlånt 
til misbrugsteamet. Samtidig havde en forening – ”Afhængighedssagen” – startet et sted for hjemløse, hvor 
meningen bl.a. var at lave mad hver onsdag til misbrugere, men fru Grum Madsen, der stod for det, måtte give 
op. Så hentede kommunens misbrugskonsulent mig herop på 1. Sal i Vendersgade 8 og spurgte om jeg ville føre 
det videre. På det tidspunkt havde jeg et halvt år tilbage i misbrugsteamet og lavede mange gode ting for 
misbrugere. Bl.a. tog jeg en hjemløs misbruger ind og gav ham lov til at sove her. Det gik rigtig godt og han blev 
ædru og stabil og der var altid morgenkaffe klar til personalet. Så da misbrugsteamet stoppede, sagde jeg mit job 
op i Socialpsykiatrien og startede som frivillig og nu ændrede jeg foreningen s navn til Perronen, 

Ved et stiftende bestyrelsesmøde fik vi en fantastisk god bestyrelse. Vi lavede mad i et lille køkken i stueetagen 
og jeg skrev i avisen hvor glad jeg var for at vi kunne lave mad til hjemløse og andre socialt udsatte. Så kom 
Levnedsmiddelstyrelsen og satte en stopper for det; vi skulle have et køkken der var godkendt. Så blev der som 
et projekt sat gang i bygningen af et nyt køkken. Det stod Hasselø-skolen for, men der gik jo lang tid med det. Så 
fik jeg dispensation til at benytte min gamle campingvogn med malede blomster på siderne – det var ligesom at 
holde ferie, sagde en af de frivillige. Når vi lavede kyllinger, blev de renset ude på badeværelset, det var ikke 
plads andre steder. Det var vidunderligt, da det nye køkken efter et godt stykke tid stod færdigt.

I starten kom der kun en 3 – 4 brugere, og det var ikke helt den gruppe af socialt udsatte som burde komme. 
Meningen var at det skulle være et værested også for misbrugere. Jeg tænkte, at den var helt gal og talte med 
politiet og med kommunen om det. De var enige i det ville være i orden, hvis brugerne fik lov til at drikke og 
ryge en joint her, som et pædagogisk værktøj. Det gjorde forskellen og så kom de brugere som virkelig havde 
brug for det her fristed. 
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Vi fik også flere frivillige. Jeg søgte efter frivillige på samme måde som man havde gjort i København til den 
organisation der hed Maria. Der kom 45 som var interesserede og det endte med vi blev 10 – 11 frivillige. Det var 
en fantastisk start.

Vi begyndte også tidligt at holde ferier for brugerne. Det synes jeg ville være en god måde at mødes på og få 
skabt tiltro og tillid til os som frivillige. Vi fik pengene til ferierne fra ministeriet. Den første ferie gik til 
Bornholm, hvor vi havde lejet 2 huse. Jeg havde skaffet 2 busser og vi var 25 brugere og 4 frivillige der tog afsted. 
På turen op ad motorvejen var brugerne helt umulige og urimelige overfor de frivillige. Det var ikke til at holde 
ud. Så stoppede vi ved Piberhus rastepladsen på motorvejen. Jeg sagde til dem, at 

-  ”den uforskammede måde I opfører Jer på overfor os frivillige, vil jeg ikke finde mig i. Vi kan ikke holde ferie, 
hvis I tér jeg på den her måde, det kan I nok godt forstå. Så nu kører vi fra på næste afkørsel, tager hjem og siger 
tak for ferien”. 

- ”Jamen I er jo bare fra amtet og får penge for at passe på os” – den fik ikke for lidt.

- ”Det her gør vi helt frivilligt for at I kan komme afsted og ud at opleve noget”. 

Så de gik lidt for selv og snakkede om det. Så kom den ene og sagde at nu har vi snakket og så vendte sig om mod 
de andre og sagde “gutter ska’ vi ikke på ferie?” “ Jo” sagde de så alle sammen. Okay så tog vi på ferie. 

Det blev alletiders gode ferie! Og det foregik jo hvert år efterfølgende. Det var så dejligt at have dem med. Vi 
havde også brugerne fra Værestedet Stop Op i Nysted med på en tur selvom de var lidt skeptiske, men det gik 
fantastisk. Jeg tror vi har været afsted en 11 - 12 gange til mange forskellige steder i landet, men så stoppede 
ministeriet med at give os penge til ferie.

- Der er sket en stor udvikling frem til i dag, hvor Perronen har driftsaftale med kommunen, et driftstilskud på næsten en 
million, 2 fuldtidsansatte medarbejdere og mange frivillige, hvordan er det lykkedes?.

Jeg har brugt mine kontakter så godt jeg kunne. Desuden blev jeg formand for Landsforeningen af Væresteder, 
som også gjorde, at jeg og Perronen blev et kendt. Jeg har været ærlig overfor samarbejdspartenere m.v. og sagt 
tingende som de er. Jeg har en stor kærlighed til brugerne og jeg kan konstatere at de har bakket mig op. Det 
betyder også noget for kommunen at vi er en privat, frivillig forening. Vi kan gøre tingene på andre måder end 
kommunen har mulighed for, og det har kommunen kunnet se værdien af. Der er så vidt jeg ved ingen andre 
steder i Danmark, som er så godt som værestedet Perronen!

Udviklingen er kommet hen ad vejen. Først søgte vi kommunen om en daglig leder, en forretningsfører., vi fik en 
fantastisk dygtig forretningsfører, som både har helt styr på alt det administrative og som i høj grad har været 
med til at udvikle Perronen. Senere søgte vi og fik mulighed for at ansætte en socialrådgiver, som har gjort og gør 
et enestående arbejde for brugerne og for Perronen. 

I starten havde vi kun rådighed over stueetagen i Vendersgade 8. Senere fik vi også 1. salen med og efterfølgende 
også det værksted og det garageanlæg, som nu er en del af Perronen. Vi har også været gode til at skaffe 
bevillinger udefra. Bl.a. ansøgte og fik vi 1,6 mio. kr. fra en af ministeriets puljer som bl.a. finansierede de gamle 
togvogne vi har stående samt en række nye aktiviteter for brugerne i tilknytning til vognene. Det har også været 
med til at løfte Perronen og gøre os kendte ”ude i byen”. Vi har også haft en sygeplejerske hernede som frivillig, 
som bl.a. tog sig af sårbehandling og sendte brugerne til læge, hvis der var behov for det. Det håber jeg vi kan få 
mulighed for igen.

Jeg har gjort meget ud af at være udadvendt, holdt foredrag om Perronen, deltaget i folkemøderne på Bornholm 
og Møn, i Hjemløsedagen, i høringer om socialt udsatte, taget kontakt til politikkerne osv.
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- Hvad er du mest stolt over?

Jeg er stolt over, at vi kan samle så mange frivillige, der vil socialt udsatte noget godt. Jeg holder så meget at de 
brugere vi har, hver især. Det er der selvfølgelig nok nogen der ikke forstår, men hvis man kender dem, så er det 
nogle dejlige mennesker. Man skal tale i et almindeligt sprog, som du og jeg gør. Man skal ikke tale ned til dem.  

- Tror du ikke der er nogen, der er bange for brugerne – som tænker, tør man komme herned?

De frivillige elsker at være her og der har aldrig været med trusler eller lignende i forhold til de frivillige. 
Brugerne ved godt hvor maden og omsorgen kommer fra. Mange ser på de frivillige, som var det det deres 
familie.

- Hvad er det største problem i dag for socialt udsatte og hjemløse?

Nu har jeg været her i 23 år og gået op og ned ad brugerne og kender deres baggrund. Jeg synes det er utrolig 
svært at komme igennem med et budskab om de senskader mange af dem har på baggrund af en opvækst præget 
af vold, seksuelle krænkelser og massive svigt. For rigtig mange har det ført til ”selvmedicinering” med hash. Vi 
kan ikke trænge igennem med, at der er et stort behov for en indsats der kan hjælpe disse mennesker. Det er jeg 
meget frustreret over. Jeg bliver ved med at presse på for at finde nogle løsninger, men det tærer på mig, at 
hverken stat eller kommuner for alvor tager det her alvorligt. 

Det er meget sørgeligt at de mennesker i sin tid har fået forkerte diagnoser, fordi de ikke har sagt sandheden om 
det de har været ude for. De har fået forkert medicin med bivirkninger og selv oplevet ud at hashen faktisk er 
god mod traumer og smerte. Og lægerne vil jo ikke rigtig være med til at finde ud af om hash er et godt middel, 
som kan hjælpe nogen af de her mennesker. Det er jeg faktisk rigtig vred over.  Lægerne bør komme ind i 
kampen, det er et 2 årigt forsøg, hvad er det som gør at de ikke vil give deres patienter medicinsk cannabis , det 
er jo den eneste måde vi kan finde ud af virkningerne og evtkl bivirkninger ?

- Du fortsætter på Perronen, selvom du går af som formand – hvad skal 
du lave på Perronen?

Jeg vil nok være efter den nye formand! Nej, det er jeg sikker på 
at det ikke vil være nødvendigt han er et fantastisk menneske 
med mange kompetencer.

Jeg vil stadig hjælpe brugerne, hvor jeg kan. F.eks. med at få 
dem til læge, få dem med op til rådgivningen hos vores 
socialrådgiver og ivrigt hjælpe dem hvor jeg kan, også med 
praktiske forhold. Og så vil jeg i øvrigt gå til hånde på 
Perronen, hvor der behov. Jeg kommer nok til at gå op og ned 
ad trappen mange gange. 

På Perronen får jeg snakket med en masse dejlige mennesker, 
også de frivillige ildsjæle. Det giver mig en stor glæde, som jeg 
ikke vil være foruden. Hvis de har brug for en hjælpende hånd, 
så er jeg klar. 

Jeg vil også lave andre ting ved siden som f.eks. at komme ind i 
”Herreværelset”. Jeg vil nyde mit otium, og ikke gå i stå.
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/ 
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