Værestedet Perronen

7. juni 2021

NYHEDSBREV
PERRONEN | Foreningen for socialt udsatte | Nyhedsbrev nr. 17

Kom til Sommerfest
lørdag den 3. juli 2021

Generalforsamling
15. juni 2021
Efter et par udsættelser pga
corona-restriktioner kan årets
generalforsamling nu gennemføres.

E

fter corona-pause i 2020 genoptager vi traditionen
med “Sommerfest i Det Gamle Gasværk”.

Det bliver i lidt mindre skala i år og med lokale bands,
men det bliver med samme gode mad, hyggelige stemning og
gratis adgang

Generalforsamlingen i “Perronen,
Foreningen for socialt udsatte”
afholdes derfor tirsdag den 15. juni
2021 kl.19. 00.

Sommerfesten løber af stablen lørdag den 3. juli kl. 15 - 21.
Sæt endelig kryds i kalenderen

Dagsorden ifølge vedtægterne
Generalforsamlingen holdes i
Vendersgade 8, Nykøbing F. Alle
medlemmer er velkomne!

Der bliver god musik med de stærke bands “Turn Around” og
“Kjells”.
Vores fremragende kokke Søren og Jan tryller med maden og
mad og drikke kan fås til særdeles rimelige priser

Tegn et medlemskab!

Der bliver tombola med virkelig otte præmier fra lokale
virksomheder og handlende.

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

sommerfesten 2019

eller

Alt overskud fra sommerfesten går til Perronens arbejde for
hjemløse og socialt udsatte i lokalområdet.

• MobilePay til nr. 45 94 60.
Mrk. "Kontingent Perronen".
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Regnskab 2020

Donationer

Som tidligere nævnt kom
Perronen ud af 2020 med et
driftsunderskud på knap 48.000
kr.

S

oroptomisterne har i mange
år hjulpet Perronen med
økonomisk støtte. I
forbindelse med deres 75 års
jubilæum har Nykøbing Falster
Soroptimistklub i år doneret hele
25.000 kr. til Perronen

Efterfølgende har Guldborgsund
Kommune bevilget 45.000 kr. så vi
reelt kun skal overføre et
beskedent underskud til 2021.
Stor tak til Guldborgsund
Kommune!

Ø

stifterne har fornylig
doneret 36.000 kr. til et
stærkt ønsket
ombygningsprojekt i Perronens
hovedbygning. Ombygningen skal
give bedre og mere trygge forhold
for brugerne. Der skal desuden
etableres en ekstra arbejdsplads
for Perronens socialrådgiver i
tættere kontakt med brugerne.
Selvom om vores frivillige team af
Perronens daglige leder Jens Faber
pensionerede håndværkere kan
Henriksen med donationen fra
Soroptimisterne
udføre en stor del af arbejdet selv,
mangler der stadig lidt økonomi
for at få projektet gennemført. Det arbejder vi på!

Perronens økonomi har gennem
de seneste år været presset og i
2020 har vi været nødt til at
indskrænke for at reducere
udgifterne.
Det betyder at Perronen nu er og
lukket hver torsdag og i
ferieperioderne.
Driftsunderskuddet i 2020
skyldtes først og fremmest, at en
væsentlig del af de budgetterede
indtægter fra diverse arrangeme
ter m.v. bortfaldt pga coronarestriktioner.
Torsdagslukningen har mange
negative konsekvenser for vores
faste brugere og vi håber meget
det bliver muligt at åbne om
torsdagen igen.

K

ettinge-Bregninge Sognes Meningsråd har også
støttet Perronen økonomisk i ere år. I år har
meningshedsrådet doneret 15.000 kr. til Værestedet
Perronen. De mange penge falder på et tørt sted.
Udover større donationer som ovennævnte fra virksomheder
og organisationer modtager vi også løbende mindre beløb og
gaver fra mange private

Følg Perronens hjemmesid
www.perron4800.dk
her kan man bl.a. nde tidligere
numre af Nyhedsrevet.

Vi er meget taknemmelige for alle donationer, beløb og gaver,
og takker alle for støtten!
Det er donationer som disse der giver os mulighed for at gøre
noget ekstra for brugerne og for fortsat at udvikle og forbedre
Værestedet til gavn for lokale hjemløse og socialt udsatte

Kontakt til Perronen:
Forretningsfører
Jens Henriksen
tlf. 22 93 03 34
Socialrådgiver
Stina Ebbe
tlf. 25 18 06 03
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Perronens nye byhave
En gruppe af Perronens brugere er gået igang med at bygge deres
egen have på Perronens gamle gasværksgrund. En dejlig have midt
i byen. En af initiativtagerne har beskrevet det sådan her

“På Perronen sker der mange ting og en mindre gruppe af brugerne
har taget initiativ til at begynde en byhave på matriklen. Dels for
at lære om forske ige planter, ugter og blomster og også for at nyde
synet og du en af de mange forske ige blomster, ugttræer,
ugtbuske og krydderurter
De har selv by et og opført det meste, samt næsten kun brugt
genbrugsmaterialer så som engangspa er, kasserede brædder og
lignende. De er blevet til plantekasser, havelåge, stakit og meget
andet.

Størstedelen af planterne og
blomsterne er “reddet” a Netto’s
og Kvickly’s skraldespande. Næsten
a e har været smidt ud, men givet
en chance mere. Ligesom de este af
brugerne af Perronen
Det er næsten ved at blive en
smuk, odig og grøn oase midt i
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byen.
Men den kan blive endnu
smukkere og hy eligere end
den a erede er nu. Alt der
behøves er lidt ekstra
“sponsor-penge” til ere
materialer, så som skruer
berdug, brædder, stolper,
jord, træbeskyttelse, blomster/
plante ø, gødning m.m.”

Har du lyst til at sponsorerer brugernes
fortsatte arbejde med udvikling af
byhaven, kan du donerer et beløb efter
eget valg via Perronens MobilePay:
45 94 60.
Skriv gerne “byhave”.

Alle beløb går til byhaven

husk sommerfesten 3. juli kl. 15 - 21!

frivillige
vores dygtige
priser lavet af
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/
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