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Nyhedsbrev i skyggen af et nedlukket Danmark 
Her kommer en alternativ af vores nyhedsbrev med lidt 
informationer om vores tilværelse som lukket værested. 
 
Statistik: 
Først lidt tal fra dengang alt var som det plejer. 
I årets første 7 uger har der været 1.418 besøgende på 
24 dages registrering, hvilket giver et gennemsnit på 59,1 
besøgende. For januar isoleret har vi talt 60,6 brugere pr. 
dag, hvilket er første gang vi har haft et højere gennem-
snit end 60 i huset talt over en måned. 
 
Her og nu er besøgstallet dog på 0. Huset er lukket ned 
og kun personalet og frivillige (efter aftale) kommer der.  
 
Vores indsats her og nu: 
I forbindelse med at huset, inkl. vores 4plus projekt med 
butik, lukkede ned forsøgte vi at kontakte så mange som 
muligt, der har deres daglige gang i huset. Vi har lykkedes 
med at få kontakt til godt 75 brugere.  
Her har sikret at alle har tlf. numre til huset, så vi kan 
kontaktes. Dette mest om de bliver syge og ikke andre 
netværk til at tage vare på dem. Hvis situationen opstår, 
vil vi formidle kontakten til kommune og læge.  
Der er også en gruppe af brugere som har så gode net-
værk, at de ikke er en del af vores fokus. 
 
Vi tilbyder alle, at vi dagligt ringer til dem, hvilket der pt. 
er ca. 20 brugere, som benytter sig af. Nogle henter også 
mad. For disse handler opkaldene dels om at skabe tryg-
hed, at de ved at nogen ”holder øje” med dem.  
 
Desuden smører vi madpakker, som vi sælger eller deler 
ud til brugerne. Vi har mulighed for at give gratis mad via 
de såkaldte § 18 midler, vi modtager fra kommunen. 

     
 
Der er ca. 20 som bruger madpakkeordningen. Madpak-
kerne smøres om formiddagen 3 dage om ugen og deles 

ud i tidsrummet kl. 11.00 til 12.30. Her uddeler vi ved at 
lægge mad til en af gangen på et bord, på den måde sikre 
vi minimum 2 meters afstand mellem folk. 
 
Ensomhed: 
Den største udfordring nedlukningen har givet er ensom-
hed. For mange er Oasen stedet, hvor det sociale liv fo-
regår. For ikke lang tid siden sad der en i Oasen og sagde: 
”det her er jo min dagligstue”. Den er nu lukket! 
 
Vi oplever ensomheden da mange italesætter det fos os 
i telefonen, men også når vi udleverer mad er der mange 
som bliver hængende og snakker sammen og med os. 
Her er det godt at opleve at man holder god afstand til 
hinanden og tager hensyn. 
 
Under Dronningens fine tale i går måtte også jeg stille 
spørgsmålet, om vi handler tankeløst, ja endda hensyns-
løst? Min oplevelse er det modsatte. Vi har brugere som 
kommer ned, bare for at snakke. 2 brugere som er be-
gyndt at købe mad, så ”vi har en undskyldning for at 
komme ud”. Men ind i det holder man god afstand til hin-
anden og sikrer at overholde retningslinjerne. Det er flot! 
 
Fordele ved nedlukningen? 
Vi har haft svært ved at finde nogle fordele ved nedluk-
ningen, men én er der dog. Da der ikke kommer folk i hu-
set, har vi kunnet dørtrinnet ved vores nye indgangsparti, 
ligesom ”rygerkatedralen” har fået hævet gulvet med be-
ton. Det har været en ud-
fordring at regnvandet 
samlede sig i skuret, men 
det skulle nu være et 
overstået kapitel.   

 
Med dette lidt alternative nyhedsbrev ønskes alle det 

bedste under nedlukningen af vores land. 
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