
Værestedet Perronen 25. februar 2023

Genbrugsbutikken 
er en stor succes 
Perronens Genbrugsbutik åbnede 1. juli 2022 
og har siden klaret sig godt.

De dygtige frivillige har skabt en butik, som bliver meget rost 
af kunderne. “Byens flotteste” bliver der ofte sagt. 

Genbrugsbutikken får doneret mange fine og salgbare ting. 
Det er vi meget taknemmelige for og det er selvfølgelig 
afgørende for den fortsatte succes.

I de første 6 måneder af butikkens levetid har den givet et 
nettooverskud på næsten 90.000 kr. Det betyder rigtig meget 
for Perronen og for de aktiviteter m.v., vi kan tilbyde 
Perronens daglige brugere. 
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Kontingent 2023 

Det er tid til betaling af kontingent 
til “Perronen, Foreningen for socialt 
udsatte” for 2023. Så hvis du ikke 
allerede har betalt, kan du gøre det 
med bankoverførsel eller på Mobile 
Pay: 

• Danske Bank:  
reg. 4343 kontonr. 32 19 60 45 72 

eller 
• MobilePay til nr. 45 94 60  

Mrk. "Kontingent Perronen”. 

Kontingentet uændret er på:             
- 100 kr. for private og                         
- 300 kr. for virksomheder / 
organisationer 

Generalforsamling 
19. april 2023 

Årets generalforsamling i 
foreningen afholdes: 

onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 
på Perronen, Vendersgade 8, 
Nykøbing F. 

Dagsorden iht vedtægterne. 

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

Socialfaglig medarbejder 
Ronni Holst 
tlf. 24 60 85 55 

info@perron4800.dk 

Fra venstre Thomas, Bettina, Jeanett, Allan, Randi og Pia der er nogle af de 
frivillige, der driver Perronens Genbrugsbutik og har skabt et stort overskud 
i løbet af butikkens første 6 måneder

mailto:info@perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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De frivillige i køkkenet 
Caféen er Perronens omdrejningspunkt, hvor der serveres 
morgenmad hver morgen og varm mad hver middag. Her 
kommer de fleste brugere forbi både for spise og for at være 
sammen med andre  - også med de frivillige.

Det er de frivillige i køkkenet der står for den daglige 
madlavning. Blandt de frivillige i køkkenet er også nogen af 
Perronens brugere.

Udover at stå for madlavningen er det også de frivillige der er 
med til at skabe den hyggelige stemning og have de daglige 
snakke. De frivillige i caféen og køkkenet er derfor helt 
centrale for Perronens dagligdag.

På baggrund af brugernes anvendelse af caféen er 
åbningstiderne nu ændret, så der åbnes en time senere (kl. 
9.00), hvor der serveres morgenmad. Om eftermiddagen 
lukker caféen også en time senere (kl. 15.00). 

Indtil kl. 18 er der åbent i “Sidesporet” og på “Spor 5”; brugernes 
“egne” steder.

Regnskab 2022 
2022 har været det økonomisk bedste år for Perronen. Det 
samlede resultat viser et overskud på ca. 110.000 kr. Heraf 
overføres 50.000 kr. til 2023 og det resterende beløb anvendes 
til nedbringelse af den gæld Perronen har oparbejdet til 
Guldborgsund Kommune. 

Resultatet er nået selvom aktivitetsniveauet og dermed 
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Sommerfest 12. 
august 2023 

Husk at sætte kryds i kalenderen 
lørdag den 12. august 2023, 
hvor Perronen holder årets 
sommerfest. 

 🌞 😎  

Indholdet er ikke på plads endnu, 
men vi sørger for at det bliver en 
hyggelig dag med god stemning, 
god musik og dejlig mad til 
rimelige priser. 

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.  

Medlemskab kan 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”. 

Thomas og Henrik bruger jævnligt Perronen og hver torsdag står  
de som frivillige for madlavningen. De laver god mad, har styr på 
processen og ingen stress.

http://www.perron4800.dk
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udgifterne i 2022 var højere end budgetteret og skyldes først og fremmest store donationer samt 
overskuddet fra driften af Perronens Genbrugsbutik. I 2022 har vi desuden fået tilsagn om donationer 
på mere end 100.000 kr. i 2023. Det høje aktivitetsniveau kan derfor fortsættes og der arrangeres bl.a. 
en sommerferietur for brugerne ligesom sangkoret “Unoderne” er startet igen.

Perronens brugere 
Hvert år gennemføres tællinger af hvor mange der bruger 
Perronen, hvilke typer problemer Perronens ansatte hjælper 
brugerne med og endelig gennemføres en årlig spørgeskema-
undersøgelse. Brugertællingen viser, at antallet af kontakter / 
besøg på Perronen i 2022 var på 173 i gennemsnit pr. uge. En 
betydelig stigning i forhold til tidligere år. 

Brugerne udtrykker som tidligere år meget stor tilfredshed med 
Perronen. I spørgeskemaundersøgelsen scorer Perronen 4,73 på en 
skala fra 1 til 5. Ingen er ”utilfredse” eller ”mindre tilfredse” med 
Perronen. 

Der er stor opbakning til Perronens forskellige tilbud. Topscorerne er tilbuddene om hjælp og bistand, 
muligheden for spise mad, benyttelsen af brugernes ”egne steder” (Sidesporet / Pinden og Spor 5) og 
endagsoplevelserne. Opgørelsen over henvendelser, der kræver hjælp og bistand fra Perronens 
personale viser, at det samlede antal henvendelser i 2022 på 176. Det er en stigning på 26,6% i forhold 
til 2021. 

76 % af henvendelserne var fra mænd. 53% af 
henvendelserne var fra personer på førtidspension og 42 % 
fra personer på kontanthjælp / ressourceforløb. De 
resterende 5 % var fra personer på sygedagpenge, løn eller 
folkepension. 78% af alle borgere, der henvendte sig, var 
misbrugende.

De væsentligste henvendelsesårsager var boligproblemer, 
kommunikationsproblemer med diverse offentlige 
myndigheder og helbredsproblemer. En anden stor og tidskrævende opgave var borgere med behov for 
ledsagelse til sundhedsvæsenet og andre offentlige instanser.

Terrassen er færdig og 
klar til brug 
Perronens dygtige hold af frivillige håndværkere - 
“tirsdagsdrengene” - har nu lagt sidste hånd på en ny 
stor, flot terrasse i Perronens gård foran togvognen. Den 
bliver et hyggeligt udendørs samlingsted i dagligdagen og 
skal også anvendes til diverse udendørs arrangementer 
f.eks. til den kommende sommerfest den 12. august 2023.
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K ig forbi Perronens Genbrugsbutik, Markedsgade 10, 
Nykøbing  

- og gør en god handel! Vi har mange fine ting til rimelige priser. 

                

                   Se genbrugsbutikkens Facebook side

 - Vi modtager meget gerne møbler, tøj, nips m.v., som er i god stand - 
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