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God jul og godt
nytår!

Rikke valgt som årets
frivillige!

Værestedet Perronen ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår! En
særlig tak for året der nu går på
hæld til vores brugere, frivillige,
ansatte, medlemmer, støtter og
andre venner af huset.
Det har været et udfordrende år på
grund corona situationen, men
samtidig et år hvor store og for
Perronens brugere vigtige
projekter som renovering af caféen
og et helt nyt opholdssted “Pinden” - er blevet færdige.

Rikke Roland Andersen, ivi ig på Værestedet
Perronen, er valgt som Årets Frivi ige 202

Juleaften på
Perronen

Tirsdag den 8. december 2020 kom formanden for
Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis og Centerleder Birgitte
Zimling forbi Perronen og overraskede vores frivillig Rikke.
Rikke k tildelt Årets Sociale Frivilligpris 2020. Jan Riis holdt
en n tale for Rikke, der blev meget stolt og glad for æren.
Med prisen følger en plakette og senere på året - formentlig til
sommer - et særligt arrangement til ære for Rikke. Og så var
der kage til alle på Perronen.

Igen i år holder Perronen juleaften
for brugerne med god, traditionel
julemad, pakkespil og underholdning. 15 brugere har valgt at
holde deres juleaften på Perronen.
De frivillige Inger-Lise, Britta, Ole
og Jan står for maden og
arrangementet. Mad og gaver er
doneret af Serapions-ordenen og
Coma i Idestrup, Marrebæk og
Horreby. En stor, stor tak til frivillige
og donorer! Se også nyhedsbrevets oversigt over årets
donationer.

På Perronen er vi
stolte af at en af
vores frivillige får
prisen og Rikke
har i den grad
fortjent det. Hun
har klaret store
udfordringer, hun er sej og hun gør en stor indsats for
Perronens brugere.

Kontakt til Perronen:
Forretningsfører
Jens Henriksen
tlf. 22 93 03 34
Socialrådgiver
Stina Ebbe
tlf. 25 18 06 03

Et stort, stort TILLYKKE!!
http://www.perron4800.dk
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Donationer

Økonomiske
udfordringer
Som mange andre organisationer
og virksomheder har Perronen i
2020 været ramt af a ysninger på
grund af corona restriktionerne.
Det har betydet, at en række af de
budgetterede indtægter fra de
planlagte arrangementer - f.eks.
fra den store sommerfest - er
bortfaldet.
Dertil kommer merudgifter og
indtægtfald som følge af ændrede
momsregler, ændret P/L
fremskrivning og ændrede regler
for udbetaling af feriepenge.
Alt i alt betyder det, at der må
forventes et underskud i 2020 på i
størrelsesordenen 65 - 75.000 kr.
Det er en alvorlig situation for
Perronen, som vi har været nødt til
at reagere på, så økonomien igen
kommer i balancen.

P

erronen er helt a ængig af de virksomheder,
organisationer og private som bidrager økonomisk til
værestedet.

Den grundlæggende drift kan stort set nansieres af det årlige
tilskud fra Guldborgsund Kommune og af Perronens
egenindtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og
genbrugssalg m.v. For at få det hele til at hænge sammen og få
overskud til også gøre noget særligt for brugerne har Perronen
brug for ere midler. Derfor er vi meget taknemmelige for de
donationer Perronen får fra private, organisationer og
virksomheder til driften og til særlige projekter og
arrangementer - både som et økonomisk tilskud og i form af
“naturalier” (som f.eks. nyt tv til opholdsstuen, en ny
vaskesøjle, ænder til Mortens aften oma) .

I 2020 har Perronen modtaget mere end 100.000 kr. a
følgende
• Hus Forb
• Serapions-Ordenen, Logen Fraternita
• Odd Fe ow Ordenen, Broderloge nr. 38, Nykøbing F

Midlertidig
torsdagslukning

• Odd Fe ow Ordenen, Søsterlogen nr. 26, Nykøbing
• Nykøbing Falster Rotaryklub

Som følge af den økonomiske
situation har bestyrelsen besluttet,
at der fra 1. januar 2021 indføres
en ugentligt lukkedag foreløbig
for et halvt år.
Torsdag er den ugedag, hvor
færrest benytter Perronen. Derfor
er torsdag valgt som lukkedag
indtil videre.
Desuden er alle byggeopgaver,
som ikke er projekt nansierede,
sat i stå, og der vil kun blive sat
nye aktiviteter og byggerier mv
igang, som kan nansieres af
midler udefra.
Med disse tiltag vil Perronens
økonomi igen komme i balance i
løbet i af det kommende år.

• Coma, Idestrup, Marrebæk og Horreb
• Odin Holm VV
• René Frandsen EL
• Sakskøbing Trælas
• Nykøbing F. Boligselska
• AL-sikrin
• Ejendomsmægler John Ole Hanse
• Soroptimistern
• FOA Guldborgsun
• SPAR, Hospitalsve
• Toreby Menighedsrå
• Arbejdernes Landsbank, Nykøbing F
• MP Alar
• Lions Clu
• Syltegård Gårdbuti
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•Nysted Slagtere

Flere frivillige

• Maler rmaet Redan

Perronen har fået mange nye
frivillige i løbet af 2020, mens
enkelte er holdt op.

• Daphne Bidstru
• Carsten Laulun

I alt har Perronen nu 25 aktive
frivillige, der udgør et enestående
hold af dygtige og engagerede
mennesker.

• Aase Eyby

De frivillige udfører dagligt en
kæmpe indsats i køkkenet og
caféen, i værkstedet, med
genbrugssalg, med den daglige
drift og vedligeholdelse af huset
og ikke mindst med kontakt og
omsorg for Perronens brugere.

Facebook

• Private og virksomheder der har doneret anonym
• Private indbetalinger til aktiviteter annonceret på

E

n meget stor tak til alle som har bidraget
til at Perronen har kunnet ydet en særlig
indsats og hjælp til socialt udsatte i vores
lokalområde!

Dødsfald

Samtale med Paul

Perronen har i 2020 desværre
mistet to skattede frivillige, som i
mange år har ydet en stor indsats
for brugerne.

Paul Oli Sain er 33 år. Han er
byvicevært ved
Guldborgsund Kommune og
han bruger jævnligt
Perronen. Det er også
Perronen der har hjulpet
ham med at få jobbet som
byvicevært og med at få
socialt frikort. Jobbet som
byvicevært giver en okay
timeløn, kollegaerne er inke og mødetiderne - typisk 3 gange ugen kan tilpasses Pauls muligheder. Paul hjælper også til på Perronen og
har bl.a. været med til lave en ny terrasse i gården

Jette Bidstrup
Zahid Malik
Æret være deres minde.

Det Gamle Gasværk
Som tidligere oplyst har Perronen
indledt et samarbejde med
naboen - Nykøbing F
Brandmuseum - om etablering af
“Det Gamle Gasværk”. Gasværket
skal være et nyt kulturelt tilbud til
byens borgere og gæster.
Gasværket skal tjene penge til
Perronen og museet og skabe nye
aktivitetsmuligheder for socialt
udsatte og frivillige.

Nyhedsbrevet har snakket med Paul om Perronen og om sin egen
situation. Han er glad for den hjælp han har fået af Perronen og listen
over hjælpen er lang.
- Jeg har efterhånden opbrugt alle mine muligheder og er havnet på
bunden af Danmark; jeg kommer fra Nordjylland.

Vi har fået professionel bistand fra
Konsulenthuset for Socialøkonomi
til at arbejde videre med projektet
og Guldborgsund Kommune har
givet sin principielle accept af
tankerne og drøftelserne med
kommunen fortsætter. Endelig er
vi i dialog med en af de store
fonde om økonomisk bistand til
det videre arbejde, som fortsætter
i det nye år.

- Perronen har hjulpet mig med at ytte ere gange, også med den
lejlighed jeg bor i nu. Jeg havde mistet mange ting hvis Stina og Jens
ikke havde hjulpet. Perronen har ikke de samme restriktioner som
det o entlige, de kan gøre det mere personligt og det kan mærkes!
- F.eks. har Jens senest hjulpet mig med at få psykologbistand fordi
jeg har nogle alvorlige ting i rygsækken, der skal bearbejdes. Det er
meget uortodokst fordi det er under misbrug. Det kan normalt ikke
lade sig gøre hos psykologer, men det ku’ det på grund af Jens. Og jeg
får noget ud af samtalerne
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- Jeg henter som regel min mad på Perronen - hvis jeg kommer op til det - og tager det med hjem og spiser.
Hvis ikke jeg k maden her, stod den nok tit på saltstænger og popcorn. Jeg spiser ikke i caféen og kommer
heller ikke på “Pinden”, men en sjælden gang imellem på “Spor 5” (Perronens andet opholdssted, der er
brugernes “eget”). Jeg bruger også Perronen til praktiske ting. F.eks. at vaske tøj, det kan jeg ikke der hjemme.
Stina har også tit hjulpet med at køre mig til forskellige aftaler og transporterer ting for mig.
Hvad er dine emtidsplaner
- Det er et spørgsmål jeg har fået helt tilbage fra efterskolen: hvad er din 5 års plan? Hvert 5. år kigger jeg
tilbage, og der er ikke rigtig sket noget. Jeg er stort set holdt op med at tænke over det, jeg har ikke nogen
fremtidsplan. Jeg tager en dag af gangen.
Har du det okay med det
- Nej men jeg har ikke nogen mulighed for at lave om på det. Den hjælp jeg har brug for, har jeg indtil nu ikke
kunnet få.
Hvad er ba runden for de udfordringer du slås med?
- Jeg snakkede faktisk med de andre byviceværter om det i går. Jeg er et produkt af mine omgivelser. Man kan
godt sige at jeg er en re eksion af det danske samfund. Jeg kom til landet som 2-årig. Min mor var for fuld til
at tage sig af mig og min søster. Så det var plejehjem fra 2 år til 5 år. Så en plejefamilie fra 5 til 12 og så
ungdomsinstitutioner fra 12 til 17. Fra 17 års alderen kom jeg ud i en lejlighed. Hele vejen igennem har de bare
sendt problemet videre uden at gøre noget ved det. Så det var bare videre i systemet indtil jeg var gammel nok
til at blive smidt i en lejlighed.
Så du føler, at der ikke er nogen der har taget ordentligt ansvar for dig som barn og ung
- Nej det er der ikke
Hvad med dine forældre
- Min amerikanske far har aldrig været der, han rejser til USA, da min mor tager til Danmark. Jeg er født på
Island. Min mor har altid været misbruger, og det er måske 20 år siden jeg har set hende. Min opvækst har
været det ene svigt efter det andet, uden at jeg har fået håndteret de svigt jeg har været igennem. Man kan
pege ngre af det hele dagen lang, men man kommer ikke videre af det.
- På grund af min opvækst er jeg havnet i et hårdt miljø og blevet misbruger og har været det i 16 år nu. Jeg har
prøvet at komme væk fra det, men det bliver man ikke populær af i den slags miljøer. Så jeg har været nødt til
at holde mig for mig selv, og det er sgu heller ikke altid så nemt. Det er derimod nemt at få fat på pusheren, så
det kan være svært at lade være, selvom man gerne vil
Vil du gerne ind på et afvænningsforløb
- Nej for det er ikke misbruget, der er mit største problem. Det er den måde de skeletter jeg har med i
rygsækken er blevet håndteret på. Det er den psykologhjælp jeg får nu jeg har brug for
- Jeg synes det er træls, at man skal så langt ud før man få den hjælp, som man kan få hernede.

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/
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