
NyHEDSBREV – Februar 2020 
SØNDERPORT 49-51, 6200 AABENRAA                                                   - alle skal have et håb! 
Tlf. 74 62 65 35, oasen@blaakors.dk 

 
 

1 

Statistik: 
Opgørelsen af besøgende er altid spændende, specielt 
når vi runder et årsskifte!  
Der har i 2019 været 11594 besøgende fordelt på 201 
dage, hvilket giver 57,7 i gns., fordelt på 347 unikke be-
søgende. Da der er ca. 250 åbningsdage om året vil det 
tal der kommer i rapporten fra Evidentia nok blive juste-
ret efter det, så der har været ca. 14.420 besøgende.  
Tilsvarende har der i 2018 været 11790 besøgende for-
delt på 332 unikke personer over 216 åbningsdage, hvil-
ket giver 54,6 i gns. 
I den nye samarbejdsaftale med kommunen, gældende 
fra 2021, regner vi med 60 besøgende pr. dag, hvor der i 
den gamle blev regnet med 40 besøgende. Det er på den 
ene side trist, at besøgstallet er stigende, da det fortæller 
om flere udsatte mennesker i vores kommune. Modsat 
er det glædeligt at borgerne tager imod tilbuddet.   
 
Julen: 
Juledagene bringer mange gode oplevelser på Oasen. 
Igen i år var der maduddeling efter overskudsmaden, vi 
modtog fra de 2 Rema butikker i Aabenraa, samt de 3 der 
er i Haderslev. Ligeledes fik vi meget mad fra Føtex. Des-
værre opstod der en misforståelse vedr. afhentning hos 
Lidl, så der fik vi ingen mad. Eftersom JydskeVestkysten 
havde spredt budskabet så fint om overskudmaden, var 
der ikke så meget tilbage til de sidste. 
 

 

 

 

   
 
Op til jul blev der julehygget på forskellig vis og juleaften 
var der igen fælles juleaften med ca. 60 gæster og knap 
20 frivillige. Fantastisk at det er muligt og at mange tager 
imod tilbuddet fremfor at side alene hjemme. 
2. Juledag var der traditionen tro julefrokost, mens hu-
sets tidligere leder, Hanne inviterede indenfor til en alko-
holfri nytårsaften.  
 

Tak til frivillige og donorer for at muliggøre  
alle julens arrangementer! 

Ansættelser: 
Som skrevet i nyhedsbrevet fra december, har vi hen 
over nytåret taget afsked med Ulla og Claus, som begge 
var i korttidsansættelser i efteråret. Det var en gevinst at 
have de ekstra ressourcer i huset og vi kan godt mærke 
deres fravær.  
Samtidig har vi pr. januar startet op i vores projekt ”hjem-
mevicevært”, hvor ny ansatte Osla samt Dorte sammen 
bruger de 15 timer pr uge, som er til projektet. Mere om 
projektet kan læses i informationsreklamen nedenfor. 
 
Kombinationen med Osla og Dorte i projektet har også 
muliggjort at lave en ændring i ressourcerne i 4plus. Både 
Dorte, terapeut og pædagog samt Osla, socialrådgiver 
har deres faste gang i 4plus, ligesom Ulrick, pædagog og 
leder forsat fokuserer alle sine timer her. Vi mener med 
denne ændring at kunne levere et endnu bedre tilbud til 
Jobcenteret, når det drejer sig om ressourceforløb og an-
dre jobafprøvningstilbud. Så kontakt os gerne for specielt 
tilrettede forløb.  
 
Løbende har vi Social-
rådgiverstuderende i 
huset. Normalt vil der 
være 2, men i efter-
året havde vi kun 1 
studerende. Det giver 
en anden dynamik i 
huset og deraf andre 
muligheder. Sidst i ja-
nuar tog vi afsked med Maja og her pr. februar har vi at-
ter 2 studerende og kan fortsætte servicen til brugerne, 
med en bred vifte af socialrådgivende støtte. 
 
Dyreværnet kommer på besøg: 

I løbet af efteråret 
har vi haft flere be-
søg fra frynseklinik-
ken, som kommer 
fra dyreværnet og 
leverer ”dyrlægen til 
døren”. Her kan de 
udsatte få efterset 
deres dyr og lavet 

mindre indgreb. Betalingen er det som den enkelte har 
mulighed for. Et godt tilbud til både dyr og ejer. 
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Ny trailer: 
Allerede i foråret modtog vi en donation til en trailer. Af 
forskellige årsager har det taget sin tid at få den købt, 

men nu er vi de 
lykkelige ejere af 
en ny trailer, som 
kan bruges af 
både Oasen, til 
støtte ved bru-
gerne og 4plus, til 
indsamling af tøj.  
Traileren kan også 

lånes af vores frivillig og brugerne mod en mindre beta-
ling til vedligehold og forsikringer. 

 
Nyt indgangsparti: 
Nu vi er ved investerin-
gerne, så har vi sidst i 
januar fået installeret 
en automatisk rulledør i 
indgangspartiet. Den 
gamle dør var meget 
utæt og svær for speci-
elt de ældre at åbne. Nu 
kan alle komme ind og ud!  
 
Vinter herberg: 
Herberg er der fortsat ikke blevet til denne vinter, men vi 
glædes over at kommunen har bevilliget ekstra midler vi 
kan bruge i mødet med hjemløse. Et konkret tiltag er at 
der nu står et køleskab med mad til fri afhentning i week-
enden.  
 
På det mere overordnede plan arbejder vi stadig i kulis-
sen med at få ændret rammerne for de midler, vi kan 
modtage fra Socialstyrelsen til at drive herberg. Her sidst 
i februar kommer folketingsmedlemmerne Pia Olsen 
Dyhr og Karina Lorenzen fra SF forbi for at drøfte udfor-
dringen.  
Der er grundlæggende 2 parallelle udfordringer, dels at 
vi skal have mulighed for at få midler til ansættelser for 
at lave et værdigt tilbud, ligesom hele indsatsen for sam-
fundets svageste skal nytænkes efter lukningen af sats-
puljen. 
 

 
Jubilæum: 
Blå Kors fejrer i år sit 125-års jubilæum. Dette blev mar-
keret 1. februar med et arrangement i København lige-
som der vil være forskellige happenings ud over landet 
hen over året. 
 
Den Blå Oase har ligeledes 25-års jubilæum i år. Reelt er 
fødselsdagen den 1. august, men da det er midt i ferieti-
den, har vi valgt at udskyde fejringen til lørdag 29. au-
gust. Skriv derfor datoen i jeres kalender, så I kan være 
med til at fejre dagen sammen med os! 
 
 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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