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Sommerfesten 2022 
Som tidligere annonceret holder Perronen i år sommerfest 
over 2 dage: fredag d. 1. og lørdag d. 2 juli. 

Fredag kl. 14 udstiller Lolland-Falster Veteranklub sine 
velholdte veteranbiler sammen med nogle af Nykøbing F. 
Brandmuseums fine gamle brandbiler i Vendersgade foran 
Perronen. Veteranklubben ankommer efter at have kørt i 
kortege gennem gågaden.

Kl 15 byder formand for Guldborgsund Kommunes  
Socialudvalg Britta Lange og formand for Perronen Stig Moss-
Hansen velkommen til festen. 

Og kl. 16 bliver der fest så det kan høres og 
mærkes når Michelle Birkballe - Danmarks 
ukronede dronning af rock’n’roll - går på 
scenen sammen med Rock Nalle som guest 
star. Det bliver en fantastisk musikalsk 

oplevelse, som virkelig kommer ud over scenekanten.

Kl 18 får vi endnu en stor oplevelse. Perronens eget sangkor 
med brugere og frivillige optræder med nogle af de sange, de 
har øvet i løbet af foråret. Koret ledes af sangerinde Gitte 
Tinggard, der også optræder solo efter koret.

Kl. 19 slutter 4xLarsen - Danmarks 
hyggeligste band - aftenen af med dejlig 
musik fra Kim Larsens store sangkatalog, 
tilsat det bedste fra Gasolin tiden. Der kan 
danses og synges med frem til klokken nærmer sig 23.

Lørdag  kl. 14 er vi klar igen. Faktisk 
tyvstarter Holtsø & Wittrock allerede kl 
13.45. Sammen står Jes Holtsø (ja det er 
Børge fra Olsen banden) og kapelmester 
Morten Wittrock for en medrivende 
musikalitet. Musik du kan mærke!
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Jubilæumsblad 

Ved sommerfesten 2022 fejrer 
Perronen også sit 30 års jubilæum. I 
forbindelse med jubilæet udgiver vi 
et jubilæumsblad, som bl.a. 
beskriver Perronens historie. Da 
“graverholdet” dykkede ned i de 
gamle arkiver måtte de konstatere, 
at Perronen faktisk startede allerede 
i 1992 og altså ikke for 25 år siden, 
som vi først havde meldt ud! 

Jubilæumsbladet er klar fra 
trykkeriet til sommerfesten. Her kan 
man udover Perronens 30-årige 
historie også få mere viden om 
Perronens værdigrundlag, 
omsorgsarbejdet, holdningen til 
misbrug, tilbuddene til brugerne og 
brugernes egne holdninger, de 
frivillige, de ansatte, den sociale- og 
sundhedsfaglige indsats o.m.a. 

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

Socialfaglig medarbejder 
Ronni Holst 
tlf. 24 60 85 55 

info@perron4800.dk 

mailto:info@perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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Kl. 15.30 er der auktion. Skaanings Møbelflet har 
doneret en smuk 57 år gammel nyinstandsat 
Wegner stol. Hele auktionsbeløbet går til 
Perronens arbejde. Kom og byd stolen op!

Kl 16 er det Sticky Fingers tur til at komme på 
scenen. I mange år har Rolling Stones været ”The greatest 
rock’n’roll band in the world” - Sticky Fingers er det næstbedste, 
lige efter mestrene selv. 

Kl 17.30 står den på blues med overskud, nærvær og stor 
respekt for genren. Det bliver en live oplevelse ud over det 
sædvanlige, når Rosewood Bluesband kommer langt ud over 
scenekanten.

Kl. 19.30 spiller The Boss en 
sveddryppende tribute til Bruce 
Springsteen´s kæmpe bagkatalog. Det 
bliver en fantastisk koncert afleveret 
med masser af energi.  The Boss 

slukker forstærkerne ca. kl 21.

Spred gerne budskabet om Perronens sommerfest! 
Der er gratis adgang og mulighed for at vinde flotte præmier i 
tombolaen og købe veltillavet mad, hjemmelavede pandekager, 
kaffe, øl og vand.  På sidste side i nyhedsbrevet er en oversigt 
over programmet.

Vi håber på rigtig mange gæster, der får en hyggelig dag og god 
oplevelse på Perronen! En stor del af udgifterne er dækket på 
forhånd. Et eventuelt overskud fra salg af mad og drikke og 
tombola går ubeskåret til Perronens arbejde. Vi håber bl.a. på 
at der bliver økonomisk mulighed for at gennemføre nogle af 
de ture og fælles oplevelser, som brugerne sætter stor pris. 
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Stor støtte til 
sommerfesten 

Når vi i 2022 kan fejre sommerfest 
og jubilæum med et stort 2 dages 
arrangement med masser af god 
musik, tombola, veteranbil-
udstilling og mad og drikke til 
rimelige priser så skyldes det stor 
støtte og opbakning fra mange 
sider.  

Det betyder, at vi igen kan holde 
en hyggelig sommerfest, hvor alle 
byens borgere og gæster er 
velkomne og hvor der er gratis 
adgang. 

En stor, stor tak til alle der har 
doneret penge til festen og til de 
mange forretninger og 
virksomheder der har bidraget 
med flotte gaver til tombolaen 
og på anden måde bidraget til 
sommerfesten og jubilæet! 

http://www.perron4800.dk
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Forsøg med genbrugsbutik 
Vi har lejet butikken Markedsgade 10 tæt på Perronen for at 
starte en genbrugsbutik som forsøg. Vi håber både at kunne 
tjene flere penge til gavn for Perronens arbejde og samtidig 
skabe nye aktivitetsmuligheder i butikken for Perronens 
brugere. Det har vi længe ønsket at afprøve. 

Nu har vi brug for flere 
frivillige og vi har har 
brug for tøj, små-
møbler og andet, der 
kan sælges i genbrugs-
butikken. Skriv eller 
ring til Stina på tlf. 25 
18 06 03. 

Vi åbner den nye butik i forbindelse med sommerfesten: 
fredag d. 1. juli kl. 14 - 17 og lørdag d. 2. juli kl 10 - 14.

Pandekagevognen er også 
med til fest 
Perronens pandekagevogn har vi tit haft med til forskellige 
begivenheder og solgt vores berømte hjemmelavede 
pandekager. Vognen er velindrettet ikke mindst takket vores 
frivillige “tirsdagsdrenge”, men udvendigt har den ikke været 
særlig spændende.

Det har Mikkel fra “Blom Paint” rettet op på, og vognen er 
selvfølgelig med på sommerfesten.

Her kan man bl.a. købe Sørens fremragende hjemmelavede 
pandekager.
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Udsatteråd i 
Guldborgsund 

Guldborgsund Kommune har 
besluttet at nedsatte et Udsatteråd 
og Socialudvalget har nu 
sammensat et råd på baggrund af 
indstillinger fra diverse 
organisationer m.v. 

Værestedet Perronen bliver 
repræsenteret i rådet sammen 
med CFA Brugerråd, Kirkens 
Korshær, LAP Guldborgsund, 
Sønderskovhjemmet, Krisecenter 
Guldborgsund og Socialpsykia-
trien & Center for Afhængighed.  

Sammensætningen skal god-
kendes af byrådet den 25. august 
2022 

Et udsatteråd medvirker til at sikre, 
at udsatte borgere høres og 
inddrages i beslutninger om 
udsattes forhold. Et udsatteråd kan 
være talerør for udsatte borgere 
og medvirke til at kaste lys på 
udsattes forhold i samfundet. 

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”. 

http://www.perron4800.dk
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