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Nyhedsbrev i en nedlukningstid 
Her kommer endnu en kort opdaterende udgave af vores 
nyhedsbrev med lidt statusinformationer. 
 
Statistik: 
Status er at vi ikke har besøgende i værestedet. Dog kom-
mer der hver dag mellem 10-15 og henter en madpakke, li-
gesom vi ringer til ca. samme antal hver dag. Desuden er 
der lidt kontakt rundt uden at der er en plan herfor, ligesom 
flere kommer forbi og siger ”hej”. 
 
Vores indsats her og nu: 
4plus afhenter fortsat tøj og i fredags blev det andet læs tøj 
sendt til Belgien efter grænsen er blevet lukket. Der kom-
mer meget tøj ind, så det er den mest normale del i Oasens 
drift, der er at berette om.  
I værestedet deler vi fortsat madpakker ud. Vi lærer og gør 
os erfaringer, så der er blevet udvidet med pølsehorn og 
hårdkogte æg. Senest er vi begyndt at lave ”smør det selv” 

madpakker, som laves til ”2 da-
gen”, hvor den smurte udgave 
kan blive lidt for sammensat og 
saftig… 
Via et kontor kan vi nu også 
hjælpe brugerne med diverse 
ting. En medarbejder sidder inde 
på kontoret og brugeren står ved 
vinduet. Simpelt og effektivt. 
 

Lønkompensation:  
Vi har også som mange andre arbejdspladser sendt medar-
bejdere hjem efter statens lov om lønkompensation. Blå 
Kors som organisation er hårdt ramt på sin indtjening, bl.a. 
da alle genbrugsbutikkerne er lukkede. 
Det betyder at Christa, Dorte, Osla og Hanne alle er sendt 
hjem. Tilbage er Karin, Dace Birgit og Robert i værestedet, 
som sammen med de 2 studerende sørger for driften. Ulrick 
holder gang i hjulene i 4plus. 
  
Varm mad ”to go”: 
Der er mange fonde som i disse uger tilbyder sig og gerne 
vil hjælpe i det sociale arbejde. Det er dejligt at opleve, om 
end det kunne være rart også at blive set den normale hver-
dag. 
Aabenraa kommune har også positiv fokus på den udsatte 

gruppe – hvilket de også har i hverdagen 😊 Noget af det vi 

har drøftet, er behovet for vinterherberg eller andre indsat-
ser i den retning. Konklusionen er at der ikke aktuelt er akut 
behov.  
Socialstyrelsen har også bevilliget penge, som kan bruges 
fra værestederne. Derfor kan vi fra tirsdag 14. april tilbyde 
vores brugere og andre som er udsatte et dagligt måltid 
varm mad. Maden vil bestå af 3 dele. Ris/kartofler e.lign + 
kød + grønt rå eller kogt. Maden udleveres varm i plastbak-
ker med låg, så hygiejnen sikres. 
Udleveringen vil ske i tidsrummet kl. 12.00-14.00, via vores 
”to go” sluse, så afstanden sikres.  

Maden koster 25 kr. pr. portion. De der ikke har penge skal 
have det gratis, det vi normalt kalder § 18. Tilbuddet er be-
rammet til perioden 14. april og frem til 31. maj. Mange der 
bruger huset, er svage og har nu endnu mere brug god næ-
ring, dersom de skal igennem et sygdomsforløb. Det er dej-
ligt vi nu kan sikre dette. 
 
Den Blå Oase udleverer fortsat madpakker til brugerne via 
støtte fra Aabenraa kommunes § 18 midler, her fik vi en eks-
tra bevilling sidste år, som bruges til dette formål. Dette gør 
at brugerne kan få mad der dækker behovet for hele dagen 
og man ved svækket helbred ikke behøver opsøge dagligva-
rebutikkerne.  
 
Overskudsmad: 

Hver torsdag deler vi 
fortsat mad ud fra Føde-
varebanken. For at sikre 
at der holdes afstand, 
pakker vi en standart ud-
gave i poser, som deles 
ud. Fredag er der så ro til 

at kunne ønske blandt de varer der er tilbage. 
 
Efter statsministerens udmelding mandag 6. april forventer 
vi tidligst at åbne igen pr. mandag d. 11. maj.  
 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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