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Forretningsføreren stopper! 
Perronens daglige leder Jens 
Faber Henriksen går på 
pension.
Med udgangen af 2021 stopper 
Jens på Perronen. Efter næsten 15 
år på posten som Perronens 
daglige leder og ankermand har 
Jens valgt at gå på Pension. 

Det er i høj grad Jens’ fortjeneste, at Perronen har opnået den 
anerkendelse og respekt, som den har i dag både blandt 
brugerne, de frivillige, Guldborgssund Kommune, donorer og 
andre samarbejdspartnere.

Jens startede på Perronen i 2006 og værestedet har siden 
gennemgået en betydelig udvikling. Læs Jens’ egen beretning 
om Perronens historie - “Når virkeligheden næsten overgår 
fantasien” - på side 3 her i nyhedsbrevet. 

Der bliver mulighed for at hilse på Jens fredag den 17. 
december kl. 13.00 - 15.00 på Brandmuseet, Vendersgade 6 
ved siden af Perronen.

Status på ombygningninger
Perronen har som tidligere beskrevet 
via donationer og arv fået mulighed for 
at gennemføre en række 
bygningsmæssige forbedringer.

Garageanlægget et nu stort set 
færdigrenoveret og indrettet med 
“varmestue”, et ekstra værksted, 
startpakke- og tøjcentral samt  
lagerrum. Perronens gamle 
værkstedsbygning er samtidig frigjort 
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Afskedsreception for 
Jens 

Fredag den 17. december 2021 
kl. 13.00 - 15.00  

holder Perronen afskedsreception 
for Jens Faber Henriksen, der nu 
går på pension.  

Reception holdes hos vores gode 
naboer Nykøbing F. Brandmuseum, 
Vendersgade 6. 

Alle er velkomne til at komme forbi 
og hilse på Jens. 

Følg Perronens 
hjemmeside 

www.perron4800.dk 

her kan man bl.a. finde tidligere 
numre af Nyhedsrevet.

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

Socialrådgiver 
Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03

Brugernes eget værksted

http://www.perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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til et nyt aktivitetsrum for brugerne. 

Det hele har kunnet lade sig 
gøre med en kæmpeindsats fra 
Perronens “tirsdags-drenge”; 
vores enestående hold af 
pensionerede håndværkere m.v.

Det næste store projekt - "Projekt Fællesskab og Tryghed" - skal 
skabe mere trygge rammer og bedre muligheder for dannelse 
af fællesskaber for værestedets brugere. Projektet skal samtidig 
understøtte Perronens socialfaglige indsats ved at etablere 
arbejdspladser for værestedets 2 ansatte i umiddelbar nærhed 
af brugerne.  

Projektet indebærer en ombygning af stueetagen, som går i 
gang nu. Ombygningen kræver eksterne håndværkere, men en 
stor del arbejdet gennemføres af “tirsdagsdrengene” i 
samarbejde med nogle af Perronens brugere. 

I 2022 håber vi at få mulighed for at få forbedret udendørs-
arealerne, med flere opholdsarealer og bedre forhold for 
afholdelse af udendørs arrangementer.

Sommerfesten ‘22 
Planlægningen af sommerfesten 2022 er nu i fuld gang. Festen kommer til at løbe over 2 dage: 

Fredag den 1. juli og lørdag den 2. juli 2022. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu for det bliver Perronens største sommerfest nogensinde med 
masser af god musik, fantastisk mad og drikke og den sædvanlige hyggelige stemning. Udover 
musikken - flere rigtig gode bands er allerede booket - planlægger vi andre spændende aktiviteter. 
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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". 

fra sommerfesten 2019

http://www.perron4800.dk
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Ny værestedsleder og 
ny medarbejder 
Når Jens med årets udgang stopper som daglig leder på 
Perronen overtager Perronens mangeårige 
socialrådgiver Stina Ebbe posten værestedsleder. Så er 
Perronen fortsat i trygge hænder.

1. december 2021 starter Ronni Schütt Holst som ny 
socialfaglig medarbejder på Perronen. Ronni kommer fra en stilling i Guldborgsund Jobcenter og har 
også erfaring fra  Socialpsykiatrien og kriminalforsorgen. Vi glæder os til Ronni starter og han ser frem 
til at møde Perronens brugere.

Når virkeligheden næsten overgår fantasien, v. Jens Henriksen

Værestedet Perronens historie er en fantas0sk beretning om, hvordan en lidet anerkendt 
frivilligorganisa0on formår at udvikle sig 0l en anerkendt og respekteret aktør i lokalsamfundet. Det er 
sam0dig en beretning om frivillighedens formidable evne 0l at levere socialt inklusionsarbejde. Og det er 
ikke mindst, en beretning om mod 0l at turde tænke stort, om mod 0l at sæAe ambi0øse mål og om mod 
0l ikke at tage et nej for er nej. 

I Perronens historie gennem snart 25 år er der mange aktører, der har sat aEryk – små som store. Jeg selv, 
hvad angår 0den eEer 2006, er også en del af beretningen og jeg har også sat mine aEryk. Nu, hvor jeg er 
tæt på min arbejdsmæssige afslutning på Perronen og tænker 0lbage, så er jeg både stolt og ydmyg over 
at have været en del af de mange mennesker gennem 0den, der i fællesskab har bragt Værestedet 
Perronen hen, hvor den er i dag.  

Lige lidt for kommunal 
Trods det, at jeg har boet hele livet i Nykøbing F., kendte jeg intet 0l Værestedet Perronen eksistens før jeg 
ved 0lfældighedernes spil blev introduceret for stedet sidst i 2006. Perronen havde allerede 10 år bag sig 
og blev drevet af 8-10 frivillige med et lille økonomisk 0lskud fra den daværende Nyk. F. Kommune og det 
daværende Storstrøms Amt. 

På det 0dspunkt havde jeg i adskillige år arbejdet som leder af et kommunalt revalideringsprojekt i 
Roskilde og var eEerhånden lidt træt af pendlerlivet og trængte 0l nyorientering i mit arbejdsliv. Så da 
0lfældet spillede ind, blev min nysgerrighed vakt for Perronen og jeg besøgte stedet kort 0d eEer. 

Dengang havde værestedet kun adgang 0l underetagen i hovedbygningen med en sofastue, et lille kontor 
og en spisestue i 0lknytning 0l køkkenet, hvor de frivillige hver dag lavede mad 0l brugerne. Brugerne 
måAe drikke øl og ryge hash udendørs – under et halvtag i den nærliggende gård. Det var meget beskedne 
rammer med et lidt industrielt og slidt udseende – 0l gengæld var der en rar og hyggelig atmosfære 
omkring samværet mellem brugerne og de frivillige. 

De frivillige og brugere tog høfligt imod mig på besøgsdagen, men jeg tror nok de kiggede på mig med en 
vis skepsis. Nu kom jeg jo også i mit ”kommunale dress” dvs. sorte bukser og jakke, sorte blanke sko og 
håret i den reAe frisurer og har helt sikkert udtrykt mig ”noget kommunalt”. Men uanset min, de frivilliges 
og brugernes umiddelbare skepsis, så må jeg da sige, at vi hur0gt fandt gensidig forståelse og respekt, for 
om ikke andet, har jeg har da været en del af Perronens historie siden da. 
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Klar 2l nye udfordringer 
Som sagt var Perronens fysiske rammer små og slidte og de økonomiske 0lskud var lige 0lstrækkelige 0l at 
overleve. Men så heller ikke mere. Oven i de daglige udfordringer var der desuden et uaYlaret forhold 0l 
den kommende Guldborgsund Kommune – for ville den nye kommunen nu fortsæAe de årlige 0lskud 0l 
Perronen? 

Perronens trængsler og bekymringer var 0l at forstå. Alle på værestedet var enige om, at stedet trængte 0l 
et løE og nogle ordentlige økonomiske rammer. Jeg 0lbød eEerfølgende at kaste min erfaringer fra mange 
års organisa0ons-og projektudviklingsarbejde ind i kampen og jeg skal da love for, at jeg fik min trang 0l 
nyorientering i arbejdslivet seriøst udfordret – på den gode måde vel og mærke. 

Mål og midler 
Sammen med bestyrelsen, hvor jeg eEerfølgende blev ” ekstern konsulent” definerede vi en række mål, 
der skulle skabe et bedre og økonomisk mere stabilt værested.  
Udgangspunktet var, at stedets DNA - kerneværdier og den eksisterende organisatoriske strukturer var 
uantastelige – altså at Perronen skulle driEes som et omsorgs0lbud for socialt udsaAe, at det skulle 
forblive i frivilligregi, at brugerne fortsat kunne komme uforplig0gende og anonymt og at det fortsat var 
0lladt at drikke bajere og ryge hash. 

I løbet af et års 0d blev mål og metoder drøEet og der var bestemt ikke al0d enighed om, hvordan et 
værested skulle se ud og på hvilket grundlag stedet skulle driEes. Både i frivilliggruppen og brugergruppen 
var der en vis uenighed omkring ønsket om ny 0ltag og nye måder at definere værestedets frem0dige 
karakter og udseende – uenigheden blev fak0sk bedst udtryk af en bruger, der en dag sagde ” det I er i 
gang med, er sgu´ en tand for langhåret 0l mig”. 

Det lykkedes dog med 0den og en række kompromisser at skabe enighed og få ops0llet en række mål for 
et opnå et bedre værested med en stabil finansiering. Målene blev defineret med følgende prioritering: At 
aYlare forholdet 0l Guldborgsund Kommune, at udbygge og forbedre de fysiske rammer, at skabe sociale 
– og sundhedsfaglige 0lbud 0l brugerne og at skabe flere oplevelses-og samværsak0viteter for brugerne. 
Midlerne 0l at opnå målene var flere, men væsentligst at styrke foreningens organisatoriske grundlag, at 
skaffe eksterne finansieringer og nok så vig0gt, at åbne op og synliggøre værestedet i lokalområdet. 

Det var store mål, men alle på Perronen arbejdede med 0den entusias0sk med en tro på, at det kunne 
lade sig gøre. Og det gjorde det fak0sk. Ikke det hele, men de meste, - selvom det indimellem ikke gik så 
hur0gt som vi ønskede og selvom det ind imellem gjorde ondt, når 0ngene ikke lykkedes og skabte 
forvirring.  

Men ved dyg0ghed, lidt held, ved 0lfældighedernes spil og ikke uvæsentligt, ved støAe og opbakning fra 
personer uden for Perronen, lykkedes det, trods nedture at få succes med de fleste målsætninger gennem 
årene. 

Succesen, der grundlagde de næste 
Der er mange små og store succeser i Perronens historie fra 2007. Det er fak0sk svært i dag at vurdere, 
hvilken succes, der var størst, men set i bakspejlet er jeg sikker på, at samarbejdet med kommunen 
indtager førstepladsen. 

Hvis det ikke var lykkes allerede i 2007 at få etableret et samarbejde med Guldborgsund Kommune, så tror 
jeg ikke at de eEerfølgende små og store succeser var indtruffet. I den forbindelse er det på sin plads at 
nævne et par personer uden for Perronen, der var med 0l at sikre samarbejdet. Værestedets daværende 
bestyrelsesformand – og stedets altopofrende ildsjæl Klavs Lauritzen, inviterede kommunens daværende 
socialudvalgsformand Edvard Traberg 0l et møde på Perronen. Invita0onen skal lige ses i den hensigt, at 
kommunen skulle overbevises om, at Perronen sagtens kunne blive et socialt indsats0lbud på linje med 
andre af kommunens 0lbud. Kommunen skulle blot anerkende stedet og så betale ved kasse 1. Sådan, 
mere indviklet var det ikke for Perronen. Dog skal det 0lføjes, at Perronen ikke forventede, at kommunen 
skulle betale for alle de 0ng vi gerne ville have. På det 0dspunkt var vi langt med projek0deer i håb om at 
få eksterne projektmidler 0l de ønskede forbedringer og 0lbud. 
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Edvard Traberg kom 0l aEalt møde og med sig havde han centerchefen for socialområdet, MaibriA Kuszon. 
Om det nu var vores charme, vores klare udmelding om også selv at skaffe midler eller kommunen forlods 
havde vurderet, at Perronen formentlig godt kunne løse nogle af de problemer som kommunen havde i sin 
forplig0gelse over for byens mest socialt udsaAe, står lidt hen i det uvisse. Resultatet blev, nok 0l vores 
overraskelse, at Perronen eEerfølgende blev 0lbudt en driEsoverenskomst med et fast 0lskud på 140.000 
kr. pr. år og så yderlige adgang 0l hovedbygningens 1. sal og den nærliggende værkstedsbygning. Altså en 
betragtelig s0gning i 0lskuddet og som en afgørende sidegevinst, at Perronens økonomi kom under det 
kommunale økonomisystem. Sikken en succes i 207. 

Succeser på stribe 
I årene fra 2008 og frem 0l 2013 lykkedes det at få finansieret en række af vores projek0deer med flerårige 
bevillinger fra Socialministeriet Sats pulje. Det blev b.la. 0l Projekt Team Syd, Projekt Nødnatherberg, 
Projekt Morgengry, Projekt Postcafe og så de første midler 0l Projekt Hundeværkstedet.  

I årene 2012 0l 2016 fik Perronens en meget stor projektbevilling, næsten 2 millioner fra Satspuljen og fra 
Veluxfonden. Det var 0l Projekt på Sporet, der var og er stadig det største projekt Perronen har 
gennemført. Projektet, der b.la. kan huskes for køb af to togvogne, indbefaAede for første gang ansæAelse 
af fagpersonale. Projektet var en stor succes og bragte Perronen frem 0l i dag med syvmileskridt. Et af 
projekts konkrete resultater var ansæAelse af en socialrådgiver, S0ne Juul Larsen, der fik 0l opgave at 
professionalisere den socialfaglige indsats over for brugerne. Et andet, at Perronen blev i stand 0l at tjene 
penge på b.la.  genbrugssalg. Et tredje, at Perronen fik åbnet op 0l lokalsamfundet og vi eEerfølgende har 
kunne 0ltrække byens borgere 0l den årlige sommerfest og det årlige julemarked.  

Det overordnet resultat af Projekt på Sporet med de mange succeser blev, at Guldborgsund Kommune 
valgte at finansierer ansæAelsen af projektets fagpersonale ved projektafslutning i 2016 - både for at 
fastholde driEsstyringen og for at fastholde det høje socialfaglige 0lbud, som projektet havde udviklet.  

Siden afslutningen på det største af Perronens projekter, har der været en del andre projektbevillinger, der 
primært har fokuseret på forbedringer af de fysiske rammer. I 2019 kunne Perronen holde indvielse af 
Pavillonen, der nu ligger i matriklens østhjørne og er stedet, hvor brugerne i hyggelige og opvarmede 
omgivelser kan hygge sig sammen.  Pengene 0l byggeriet blev bevilget af OAK Founda0on Denmark og 
Øs0Eerne. Desuden kunne Perronen samme år indvie det nye køkken og en større spisestue, takket været 
en anlægsbevilling fra Guldborgsund Kommune. 

Og så sent som for 14 dage siden kunne Perronen glæde sig over, at hele garageanlægget er 
færdigrenoveret. Især glæder vi os over færdiggørelsen af Spor 5, som er det andet opholdssted for 
brugerne. Det meste af renoveringen er sponsoreret af bl.a. Rotary Nyk. F. Og som noget af det sidste 
inden årsskiEet og min fratræden, påbegyndes en ombygning i hovedbygningens underetage for at skaffe 
et bedre samværsmiljø blandt brugere og frivillige/personale. Ombygningen er finansieret af en arv og 
0lskud fra Øs0Eerne. 

Stor tak 2l fællesskabet 
Perronen er nået langt. Vi har opnået anerkendelse i lokalområdet. Vi har på den posi0ve måde, al0d 
mediernes opmærksomhed. Vi har en foreningsorganisa0on, der tæller 175 medlemmer. Vi har 35 meget 
kompetente frivillige, der yder en kæmpeindsats hver dag. Vi har en faglig højt kvalificeret social – og 
sundhedsindsats for brugerne. Vi har rig0ge godes samværsmiljøer for brugerne og vi har et godt 
arbejdsmiljø for de frivillige. Vi har en stor økonomisk støAe fra lokale virksomheder, fra byens 
forretningsdrivende, fra loger, fra faglige organisa0oner, fra menighedsråd og fra en række private 
personer. Og vi har en fantas0sk opbakning fra Guldborgsund Kommunen – stor tak 0l alle. 

Perronen har i dag rig0g meget at 0lbyde kommunens mest socialt udsaAe borgere. Det har været en lang 
proces, der startede med modige beslutninger, fulgt op af en fantas0sk fællesskabsindsats for at nå frem 
0l det Perronen er i dag – og det har jeg været så heldig at være en del af.  

Tak 0l alle i fællesskabet gennem næsten 15 år. Selvom det er årenes fællesskaber, der har skabt 
succeserne, så er der alligevel nogle mennesker jeg vil reAe en speciel tak 0l. Først og fremmest en stor 
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tak 0l stedets brugere både dem der er her nu og dem der var. Om nogen lærte brugere mig om livet på 
den anden side af skrivebordet – om livet uden for fællesskabet, om ensomhed, om fordomme, om 
overlevelseskamp – min største respekt 0l jer brugere. 

Også en stor tak 0l 0dligere bestyrelsesformand Klavs Lauritzen og nuværende bestyrelsesformand S0g 
Moss-Hansen, der al0d har bakket op, troet på mine ideer, mine kompetencer og min måde at lede 
Perronen på.  
Dernæst en særlig stor tak 0l min respekteret kollega, S0na Ebbe, der siden sin start i 2015 kan skrive 
mange af Perronens succeser på sit CV og som 0l min glæde, har valgt at overtage mit job. 
Og tak 0l nuværende og 0dligere hårdtarbejdende frivillige, der med stor loyalitet og ildhu, har sikret at 
Perronen overhovedet kom i mål. 
Og allerstørste tak 0l min hustru, Susanne Henriksen, min børn og børnebørn, der indimellem har lidt 
under mit fravær for at passe arbejdet på Perronen. 

Det er naturligvis med vemod at jeg nu takker af. Men det er også med megen glæde og fortrøstning, at 
andre tager over nu…..og mon dog ikke, at der er brug for en ny frivillig inde i det nye år. 

Jens Henriksen 
November 2021. 

‘’

Vendersgade 8, Nykøbing F. http://www.perron4800.dk 6

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

Togvognene ankommer til Perronen 2014

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