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Statistik: 
Vi har nu haft åben i ca. 3 uger og er kommet rigtig godt i 
gang. Åbningsdagen forløb rigtig fint, alle var i godt humør, 
hjulpet ekstra på vej med flødeskumskage til alle i løbet af 
hele dagen. 
Besøgstallet er noget svingende. Den første dag kom der 34 
i huset, mens der på andendagen kom 54. Efterfølgende har 
besøgstallet ligget meget svingende mellem ca. 35 – 55.  
De første uger havde vi åben i tidsrummet kl. 10.00-14.00, 
nu har vi åben kl. 9.30-14.30 og forventer at kunne udvide 
yderligere. Søndage er fortsat lukket, mens lørdag normalt 
er lukkedag. 
 
4plus: 
4plus har også åbnet butikken og har fra næste uge åben i 
tidsrummet kl. 10.00-14.30. Endnu er kun dele af butikken 
åben, men der arbejdes på løsninger, så der snarest kan by-
des indenfor i hele butikken.  
Der indsamles rigtig meget tøj, da mange andre NGO´er ikke 
har tømt deres containere i perioden deres butikker har væ-
ret lukkede. Ligeledes har Hr. og Fru Danmark nok også haft 
bedre tid til at rydde op i skabene. 
 
”Hverdagen”: 
Vi har opdelt Caféen i en inde og en ude del. Der er lavet 2 
”rum” ude til max 10 personer i hver, mens inde ”rummet 
er lavet på 1. sal, hvor der er 3 rum til max 10 personer i 
hver. I den normale café har vi 4 pladser til gangbesværede.  

Opdelingen har ført nogle udfordringer med sig. Der er 4 
personale i de 2 café områder i åbningstiden. Vi har valgt 
dette, da der er brug for en del guidning i at overholde af-
standskrav, brug af håndsprit og at der er ensrettede korri-
dorer ind og ud af huset mm.  
Vi oplever dog at der stille og roligt opbygges rutiner og ac-
cept af det, som specielt de der sidder ude, oplever som be-
grænsninger. Nogle frivillige har også til opgave at være 
nærværende, hvilket også kan hjælpe så vi kan have mindre 
personel bundet til dette. Personalet kan i stedet have mere 
fokus på mødet med den enkelte bruger.  
For nogle af de ældre er det også en udfordring at bestige 
trapperne, ligesom mad og service også skal hjælpes 
samme vej. 
 

En udfordring er også at værestedet er blevet mere opdelt, 
hvilket bl.a. ses ved at der kommer væsentlig færre som sid-
der ude, når der er regnvejrsdage. Før trak de indenfor, men 
der er pt. ”for langt op” på loftet. 
 
Frivillige: 
Genåbningen betyder også at alle vores frivillige kan 
komme i huset og hjælpe med diverse opgaver. Nogle har 
fået ændret deres opgaver lidt, mens andre fortsat bliver 
hjemme. Mange af vores fantastiske frivillige hører også til 
gruppen af særlig udsatte 
overfor Covid-19. 
 
 
 
 
  
   
    
 
Mad: 
Køkkenet er helt åbent og der laves for pakket morgencom-
plet, som serveres ved den enkelte. Middagsmaden på 1. sal 
serveres ligeså, mens udeområdet henter middagsmaden 
inde. Det skaber lidt en caféstemning og er også med til at 
sikre, at vi ser den enkelte. 
Vi leverer fortsat mad ”to-go”, men ikke mange bruger 
dette mere. Udekøleskabet serverer 5-10 portioner pr. dag.  
 
Avis og spil: 
Som en del af at undgå smitte har vi 
konstateret, at man ikke kan spille 
Ludo og Partners mm. i 2 meters af-
stand. Løsningen er blevet at vi via mid-
ler har investeret i tablets, hertil kan vi 
købe spillene og spille på den måde. Her kan avisen også 

læses, mens papirudgaven kan betjenes med handsker 😊 
 
Hjælpepakker: 
Vi er i en tid med mange hjælpepakker rettet mod de 
udsatte, ligesom fonde har fokus på området. Blå Kors søger 
og for del heri, også til Den Blå Oase. Vi søger også selv på 
relevante ting, så mon ikke vi også i den kommende tid for 
muligheder til at støtte arbejdet og dermed vores brugere.  
 
Dejligt at være i gang igen. Velkommen forbi!  

 
Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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