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Statistik: 
Besøgstallene har efter Corona nedlukningen været meget 
svingende, dette uden at vi har nogen reel forklaring herpå. 
Vi har registreret 26 besøgende som minimum og 75 som 
max.  
I perioden januar til midt marts har der på 42 åbningsdage 
været i gns. 57,5 besøgende, fordelt på 217 unikke besøg. 
Samlet besøgstal har været 2.415 personer. 
 
I perioden efter Corona nedlukningen fra 5. maj til ultimo 
juni har der på 32 åbningsdage været i gns. 46,2 besøgende, 
fordelt på 173 unikke besøg. Samlet besøgstal har været 
1.479 personer. 
I 1. halvår (hvor der har været Coronalukket 14. marts – 4. 
maj) har der på 74 åbningsdage været i gns. 52,6 besø-
gende, fordelt på 243 unikke besøg. Samlet besøgstal har 
været 3.894 personer. 
 
Efter en periode med reduceret åbningstid har vi nu nor-
malt åben igen. Åbningstiderne er mandag – fredag kl. 8.30-
15.00 og om søndagen kl. 13-16. 4plus butikken har åben 
mandag – fredag kl. 10-15. 
 
25-års fødselsdag 
Den 1. august kunne Oasen fejre sin 25-års fødselsdag. Pla-
nen i marts måned var at invitere til en stor fest sidst i au-
gust. Vi ville invitere venner og kommunale partnere og fol-
kevalgte til nogle hyggelige timer. Disse planer blev dog sat 
på standby sammen med Coronaens indtog. 
 
Da dagen nærmede sig, besluttede vi dog at holde en lille 
brugerrettet fødselsdag på samme måde, som vi fejrer fød-
selsdag for alle der ønsker det og har deres gang i Oasen. Vi 
fik derfor fredag 31. juli Othellolagkage fra Føtex og hjem-
melavet varm kakao, samt sang fødselsdagssang for os alle.  

Nu afventer vi det nye år og ser 
om den store fest kan holdes 
med et lille års forsinkelse. 

 

4plus: 
Hverdagen er på mange måder i sin vante rytme, dog har 
Kommunens tilbud ”In-house servicekorps” (KIS), uden var-
sel valgt at hjemtage de medarbejdere vi har haft lånt der-
fra. Det har givet en anden rytme, specielt i sorteringen af 
tøjet.  
 
Vi har modtaget mere tøj i vores containere hen over Co-
rona perioden, men desværre er tøjprisen samtidig faldet, 
da vores opkøbere ikke kan sælge tøjet, da mange lande er 
lukkede for at modtage dette.  
 
Vi glædes over at kommunen også efter nedlukningen har 
øje for vores tilbud om at afvikle ressourceforløb, og vi har 
plads til flere.  

 
”Hverdagen”: 
På mange måder er hverdagen igen blevet normal, men 
normal er blevet lidt anderledens. Der er håndsprit 
adlibitum, borde som aftørres efter hver gang der har siddet 
nogen ved det.  
 
Efter et forsøg med at spille sammen via tablets er 
løsningen nu, at der spilles brætspil iført handsker og 
maden serveres bag glasafskærmning, ligesom 
kontorpladserne er blevet udstyrret med afskærmning 
mellem ansat og bruger. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
I samarbejde med kommunen, udleverer vi nu også 
mundbind til de udsatte borgere, der har det behov.  
 
Generelt har vi oplevet et godt og inkluderende 
samarbejde, specielt med forvaltningen for Visitation og 
Rehabilitering, som vi også refererer til i hverdagen.  
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Med det gode vejr her i august fik vi rådet bod på en lidt vejr 
kedelig juli, ligesom en lukket uge 30 kaldte på lidt 
oprejsning. Med en donation fra Lidl i baghånden kunne vi 
en fredag i august lave grillfest på ”terrassen” med gratis 
pølser og sodavand. Det blev et hyggeligt tilløbsstykke, hvor 
vi specielt kunne glædes over godt fremmøde fra beboerne 
i vores boliger, inkl. de 4 akutboliger.  
 
Nu vi er ved donationerne, så har vi netop modtaget en 
blæstkøler fra Toosbuy fonden. Nu kan vi køle større 
portioner mad ned, så hurtigt som fødevarestyrelsen 

anbefaler. 
Fordelen er bl.a. 
at vi kan tilberede 
maden når der er 
frivillige i huset og 
så varme det op 
på dage, hvor der 
kun er få frivillige.  

  
Statens corona-pakker: 
Som tidligere beskrevet har vi fået del i nogle af hjælpepak-
kerne fra staten.  
 
Her pr. 1. august og 1½ år frem har vi fået midler til en an-
sættelse, hvor Birgit Jørgensen har 11 timer til rådighed om 
ugen, til at have fokus på vores misbrugere, der ønsker en 
at arbejde med deres misbrug.  
Opgaven bliver langt på vej at arbejde med motivationen 
ved den enkelte og etablere kontakt til rusmiddelscenteret 
og botilbud.  
Vi glædes over muligheden, men kunne samtidig ønske at 
der ligeledes fra statens side var sat fokus på de udsattes 
psykiske udfordringer gennem Coronaen. Her oplever vi at 
mange kæmper med angst og deraf tager uheldige beslut-
ninger for dem selv.   
 
Vi har fortsat mulighed for at dele ekstra varme måltider ud 
resten af året. Midlerne kommer fra kommunens såkaldte 
”§ 18 midler”. Der laves madpakker, som kan afhentes fra 
et køleskab om aftenen.  
 
Sommerture: 
Når august bliver til september, sender vi en stor del af Oa-
sens brugere på tur. Normalt har vi en sommerhustur og vi 
søger midler i en af Socialstyrelsens fonde hertil. Vi blev dog 

forbigået under uddelingen, men har 
valgt at gennemføre turen for egen 
regning og sponsoreret fra vores ga-
vekasse. 
 
Turen bliver til Sundevedcenteret, 
hvorfra der vil være dagsture rundt i 
det Sønderjyske. Der er ca. 30 til-
meldt til de 5 dage turen er planlagt 
til.  
 
Sidst i september har ser vi frem til støtteforeningens som-
mertur. Den ligger normalt i juni måned, men er som så me-
get andet flyttet til sensommeren. Her bliver der en dagstur 
med bus til museet ved Tirpitz. Bussen kan rumme op til 50 
personer, når de er udstyret med mundbind og håndsprit. 
 
Vi havde også haft en drøm om at lave en ”camidano”, hvor 
vi over 3 dage skulle gå en længere tur og sove i det fri. 
Denne tur bliver ikke til noget i år, men måske både finan-
serne og Coronaen tillader det næste sommer.  
 
Vinterherberg: 
Efter en vinter uden nødherberg satser vi på at komme i 
gang igen den kommende vinter. Vi har indsendt ansøgning 
til Socialstyrelsen og afventer deres svar.  
Udfordringen vi står med, er at puljen normalt ikke giver 
mange midler til lønninger. Samtidig oplever vi at bruger-
gruppen af tilbuddet har mange udfordringer, som kræver 
mere af de frivillige end vi kan forvente de vil være faglig 
klædt på til.  
 
Vi ønsker at kunne give dette tilbud til de hjemløse, men vil 
også sikre at vi har de økonomiske midler hertil for at starte 
tilbuddet op.  

 
I hverdagen yder de frivillige til 
husets drift på mange måder. 
Blomsten her er resultatet af en 
af de frivillige, som ofte kommer 
med friske blomster til alle 
borde.  

 
 
 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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