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Statistik: 
I 3. kvartal har vi oplevet et mere og mere stabilt besøgstal. 
Vi har registeret besøgende på 47 åbningsdage, hvor der 
har været et gns. besøgende på 50,5, fordelt på 221 unikke 
besøg. Samlet besøgstal har været 2.374 personer.  
 
Besøgstallet bliver som nævnt mere og mere stabilt efter 
Corona-nedlukningen. Dog oplever vi stadig store udsving, 
f.eks. er der 23. september registreret 38 besøgende og 24. 
september er der registreret 69 besøgende.  
 
Vi havde ferielukket i uge 30. Det er ikke noget vi bliver po-
pulære på, men vi oplever også at der kommer gode ting ud 
af det. Mest synlig er glæden og tilfredsheden over stedet, 
den første uge efter åbning. Der er også borgere som for-
tæller om udfordringer, de har fundet vej i uden forudgå-
ende sparring ved os – det vidner jo om ressourcer, som vi 
så efterfølgende kan hjælpe borgeren til at have syn for. 
 
Stedets åbningstider er normale som før Corona, dog lukker 
4plus genbrugsbutikken tidligere og samtidig som varme-
stuen. 
Åbningstider er mandag – fredag kl. 8.30-15.00, søndag kl. 
13-16. 4plus butikken har åben mandag – fredag kl. 10-15. 
 
Vinter-herberg 
Efter en sæson uden vinterherberg kan vi atter åbne dørene 
op for fysisk og funktionelt hjemløse i perioden 15. novem-
ber 2020 til 31. marts 2021. Vi har fået stort set vores søgte 
beløb ved Socialstyrelsen, der står for tildeling af midlerne. 
Det giver en økonomi, hvormed vi oplever at kunne skabe 
en ramme, der sikrer værdigheden for både brugere, frivil-
lige og ansatte. Herberget vil i forlængelse af tildelingen for-
mentlig have åben hver nat i tidsrummet kl. 19.00 – 08.00. 
 
Hvor vi tidligere ikke har kunnet få et tilskud der imødekom 
økonomien til at ansætte personale, har vi i år fået pengene 
til det. Min vurdering er at sagen har fået politisk bevågen-
hed, hvor specielt SFs folketingsgruppe arbejder på at få en 
økonomisk ramme direkte på den kommende finanslov til 
at drive herberge rundt i landet.  
Læs i øvrigt https://jv.dk/artikel/jubel-i-den-blå-oase-nød-
herberget-er-tilbage 
 
Den 4. november kl. 17.00-20.00 holder vi intro og informa-
tionsaften for nye og tidligere vagter, der gerne vil deltage 
den kommende sæson. Spred budskabet! 
 

Hverdagen: 
Caféen og livet omkring er grundlæggende tilbage i normal. 
Vi fejrer fødselsdage som tidligere. For nyligt fejrede vi 4 på 
én gang herunder en 70 og en 80 års fødselar, runde fød-
selsdage afføder en tale. 
 
Først i september var der sommerhustur. Da vi ikke fik 
støtte fra den statslige pulje vi normalt søger til dette, blev 
turen lidt mere lokal, modsat passede det godt med forsig-
tigheden grundet Corona. Næsten 30 deltog inkl. personale 
og frivillige. For mange er det eneste mulighed for en reel 
ferie. 
 
Sidst i september var en gruppe på godt 30 afsted på som-
merudflugt, den ligger normalt sidst i juni, men blev udsat. 
Grundet Coronaen blev der lejet en stor bus og Tirpitz blev 
rammen for hele turen. Det er i øvrigt meget dyrt at arran-
gere en tur under disse rammer. 
 
Som alle andre caféer bruger vi også mundbind. Det skaber 
mange gode snakke og vi er alle i samme båd, så alle glem-
mer og skal påmindes. Kommunen stiller mundbind til rå-
dighed for alle der ikke selv har, vi udleverer så fra kontoret. 

Jul: 
Mange spørger: Holder I jul i år? Ja, 
det regner vi bestemt med, måske 
bliver det med restriktioner med 
kun 50 personer i alt, men vi for-
venter at der også i år er jul på Oasen. 
 
Reklame: 
Vi har nyligt haft besøg af Blå Kors Bladet, som er Blå Kors 
eget informationsblad. I det kommende nummer vil der 
være et længere stykke fra Oasen. Hvis I tænker, det må jeg 
have det blad, så følg linket og du kan modtage bladet for 
den nette pris af 0 kr. https://www.blaakors.dk/om-blaa-
kors/blade-og-brochurer  
  

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard 
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