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Perronens Genbrugsbutik 

Fredag d. 1. juli 2022 - samtidig med den årlige sommerfest - 
åbnede Perronen som noget nyt en genbrugsbutik. 

Butikken er blevet taget rigtig godt imod. Der er kommet nye 
frivillige til - herunder brugere fra Perronen. Vi får mange 
gode ting til salg og har mange kunder, som roser butikken. 

Målet med genbrugsbutikken er både at tjene flere penge til 
Perronens arbejde herunder til flere oplevelser m.v., og at give 
brugerne mulighed for at arbejde som frivillige i butikken.

K ig forbi Markedsgade 10, Nykøbing F.  
- og gør en god handel!  

Butikken har åbent: 
- onsdag, torsdag og fredag kl. 12 - 17 
- lørdag kl. 10 - 13. 
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Flere brugere og 
større  aktivitet 

Perronen oplever en stærkt 
stigende søgning og et stigende 
antal sociale opgaver. Siden 2020 
er antallet af besøgende steget 
med næsten 50% til i gennemsnit 
162 besøg pr. uge (opgjort ved 
udgangen af august 2022). Det er 
både flere brugere og brugere der 
kommer oftere på Perronen.


Antallet af henvendelser om 
forskellige typer af hjælp og 
bistand er ligeledes stigende. Med 
udgangen af august 2022 er tallet 
steget med godt 38% svarende til 
ca. 180 opgaver på årsplan. 

Hjælpens fordeling på forskellige 
typer i er vist nedenstående figur: 

Kontakt til Perronen: 
Værestedsleder 
Socialrådgiver Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03 

Socialfaglig medarbejder 
Ronni Holst 
tlf. 24 60 85 55 

info@perron4800.dk 

http://www.perron4800.dk
mailto:info@perron4800.dk
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Gode oplevelser 
I 2022 har vi kunnet gennemføre ekstra 
mange ture og aktiviteter for brugerne. 
Oplevelser som er blevet taget rigtig 
godt imod og som er med til at give et 
positivt løft. 

Nogle af de mange aktiviter er 
gennemført med støtte fra 
Socialstyrelsens oplevelsespulje, som vi 
har ansøgt og fået bevilget via “Hus 
Forbi” og “Landsforeningen af  
VæreSteder”. Puljen blev afsat i 
forlængelse af corona-epidemien og er nu nedlagt.

Blandt aktiviteterne i 2022 
kan nævnes besøg i 
Krokodille Zoo, fisketur til 
Guldborg, deltagelse i 
Brugernes Bazar i Odense, 
biografture, restaurant 
besøg i Nykøbing og 
Gokart race i Marielyst. 
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Sommerfest 

Årets sommerfest som samtidig 
var en fejring af Perronens 30-års 
jubilæum gik rigtig godt. Det var 2 
dage med masser af god musik, 
tombola, veteranbil-udstilling, mad 
og drikke og den sædvanlige 
gode og hyggelige stemning. 

En stor tak til alle gæster og alle 
frivillige, der har medvirket. Og en 
stor tak til alle der har doneret 
penge, eller flotte gaver til 
tombolaen og på anden måde 
bidraget til sommerfesten og 
jubilæet! 

Arrangementsgruppen bag festen 
har evalueret forløbet og aftalt 
tilpasninger til sommerfesten 
næste sommer.  

Gruppen har også besluttet at 
planlægge med, at sommerfesten 
2023 holdes lørdag den 12. 
august.  

Sæt kryds i kalenderen!  

Tegn et 
medlemskab! 

Hvis du ikke allerede er medlem 
kan du støtte Perronen ved at 
melde dig ind i “Perronen, 
Foreningen for socialt udsatte”.  

Eller måske kender du nogen, der 
gerne vil være medlem.  

Medlemskabet tegnes ved at 
sende en mail til: 
perron4800@gmail.com. 

Det årlige kontingent er på:             
- 100 kr. for private og                       
- 300 kr. for virksomheder / 
organisationer, og kan betales til: 
• Danske Bank: 
reg. 4343 kontonr. 32 19 60 45 72 
eller 
• MobilePay til nr. 45 94 60  

Mrk. "Kontingent Perronen”. 

Fisketur til Guldborg

Krokodille Zoo

Brugernes Bazar, Odense

Marielyst Gokart center

http://www.perron4800.dk
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Derudover har fodboldklubben Nykøbing FC doneret billetter til 
NFC’s hjemmekampe og Teaterforeningen Guldborgsund har 
givet store rabatter, så nogle af brugerne kunne komme ind og se 
forestillingen Blinkende Lygter. En stor tak til NFC og 
Teaterforeningen.

Brugerne har været meget glade for aktiviterne og vi håber at 
bl.a. indtægterne fra Genbrugsbutikken kan være med til at 
finansiere flere positive aktiviteter.

Ny terrasse 

Med hjælp fra en flot donation fra Lions Club Stubbekøbing er vores dygtige “tirsdags-drenge” igang 
med at bygge en ny stor terrasse foran Perronens togvogn. 

Terrasen skal både bruges i dagligdagen som et 
fælles samlingsted når vejret tillader det og til 
forskellige arrangementer som f.eks. vores 
sommerfest.

Tusind tak til Lions!
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Besøg hos NFC

http://www.perron4800.dk
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Nye planer 
Perronen råder over en værkstedsbygning med værksted m.v. i stueplan og en 1. sal, som hidtil har 
været brugt til opbevaring. 1. salen er nu stort set ryddet og vi har mulighed for at indrette bygningen 
til nogle af de formål og aktiviteter, som brugerne 
efterlyser. 

Det kan være fjernsynsstue, kreative aktiviteter som at sy, 
male, lave smykker ol. Køkken med mulighed for at bage 
og lave og spise aftensmad sammen, “stille-rum”, stort 
rum til bla. fælles filmaftener, cykelværksted m.m.

Det kommer til at koste en del at få ideerne finansieret og 
vi går nu igang med søge fonde m.v. Samtidig tager vi fat 
på planlægningen og på at søge de nødvendige tilladelser 
m.v.

Se genbrugsbutikkens Facebook side
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Perronens Genbrugsbutik! 

Vi har mange fine sager; tøj, møbler, nips 
m.v. som sælges til rigtige gode priser.

Kom ind og se nærmere på den flotte 
genbrugsbutik!!

onsdag, torsdag og fredag kl. 12 - 17 
lørdag kl. 10 - 13

Alt-mulig frivillig  
Perronens nye genbrugsbutik har brug 
for dig/jer! 

Mange vil gerne donere møbler og andre gode 
ting, vi kan sælge i vores genbrugsbutik. Nu 
mangler vi hjælp til at få tingene hentet, til at 
lave mindre reparationer og evt. hjælpe med 
lidt praktisk i butikken. Vi har vores egen 
varevogn og du/i får gode frivillig-kolleger og 
meningsfuld beskæftigelse til gavn for 
Perronens socialt udsatte. 

Måske er i 2 gamle kolleger, naboer eller gode 
venner der kunne ønske jer denne opgave 
sammen.

Lyder det som noget for dig/jer, så ring til 
Perronens leder Stina på tlf. 25 18 06 03.

Se genbrugsbutikkens Facebook side

https://www.facebook.com/search/top?q=perronens%20genbrugsbutik
http://www.perron4800.dk
https://www.facebook.com/search/top?q=perronens%20genbrugsbutik

	Flere brugere og større  aktivitet
	Kontakt til Perronen:
	Perronens Genbrugsbutik
	Sommerfest
	Tegn et medlemskab!
	Gode oplevelser
	Ny terrasse
	Nye planer

