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Det er nu dagen, før dagen, før dagen. Julen står for døren, 
vi glæder os til at fejre juleaften med 50 gæster og frivillige. 
 
Statistik:  
Årsskifte er lig med status og opgørelser. Vi kan dog ikke 
helt opgøre tal, før de er en realitet, men alligevel. Året 
2020 opgjort frem til 15. dec. 2020 har et besøgstal der af-
spejler at landet er ramt af Corona. Der er registeret besø-
gende på 174 åbningsdage, med et gns. besøgende på 52,2, 
fordelt på 285 unikke besøg. Samlet besøgstal har været 
9.084 personer, hvilket er omkring 4.000 besøg under nor-
malen.  
Besøgstallet pr. 15. nov. til 15. dec. er højere end gns., her 
har der været 56,6 pr. dag registreret på 23 åbningsdage.   
 
Vi har heldigvis være skånet for kendte tilfælde af Corona 
blandt brugerne, hvilket også betyder at vi ikke har haft 
smittespredning i huset. Det er vi taknemmelige for.  
 
Vinterherberget 
Herberget er kommet godt i gang. Vi har de frivillige der er 
behov for og muligheden for at skabe gode rammer med 
ansatte bagvagter giver en større ro i hverdagen i Oasen. 
Der er dog ikke så mange brugere som tidligere, sidste nat 
var der 3 logerende, ofte vil der være 6-7 her op til jul. Må-
ske det skyldes ændrede mønstre blandt de hjemløse i en 
coronatid, måske det hænger sammen med at vi ikke er syn-
lige nok efter at have været lukket sidste år. Der er nok flere 
ting i spil, men politiet ved vi er der og pressen har også for-
talt herom. Herberget træffes på 7462 6535. 
 
Julehygge: 
Vi har den sidste måned hygget lidt mere end normalt og 
fået skabt lidt julestemning. Der er mange som bærer med 
her, lige fra en bruger, som sørger for el-lyd ved bordene, til 
fælles arrangement hvor der er lavet dekorationer.  
Der har været julebanko, med præmier fra mange af byens 
erhvervsdrivende – vi oplever at gågadens butikker giver 
flotte gaver til os. 

Fredag modtog vi en af de 
gaver der varmer mest. Elever 
fra Bolderslev skole havde 
samlet sammen til en 
julegave til de udsatte. TAK! 
 
Før nedlukningen af vores 

kommune havde vi besøg af til dagen opkaldt ”Blå Kors 
Messing Trioen”. Gruppen består af Henning, kommunalan-
sat i Aabenraa, Jens Morten fra musikskolen og lidt Tønder 
kommune, samt Ole, gift med kommunaltansat Vibeke, der 

er manager for trioen. Til deres verdenspræmiere spillede 
de med stor afstand for knap 30 koncertgæster af huset. En 
meget hyggelig og prisværdig koncert. Det kan da kaldes at 
kommunen kommer til borgerne. Tak for det! 

 
Julen: 
Vi er ved at gøre klar til juledagene, hvor der er forskellige 
gode tiltag, men også mange lukkedage. 
23. dec. til aften henter vi overskudsmad fra Føtex, Lidl og 
Rema 1000, vi har vurderet, at det kan gøres på en 
coronaværdig måde og håber derfor at kunne dele julemad 
ud til 40-50 af kommunens udsatte. 
24. dec. starter med direkte radio kl. 7.10 på P4-Syd. Kl. 
12.00 deles overskudsmaden ud og kl 17.00 starter 
juleaftensfejringen.  

Julemiddagen består i år af doneret and 
og flæskesteg efterfulgt af risalamande.  
Julegaven bliver nok afløret i 
JydskeVestkysten en af dagene, men 
kan fortælle så meget, at udover 
donationen af ænder har Rema 1000 
Rugkobbel søgt julegave til os via  KFI 

Erhvervsdrivende Fond. Vi kommer til at give den største 
julegave i Oasens historie. 
 
Grundet Conora restriktioner 
kan vi kun være 50 brugere 
og frivillige juleaften. Det gør 
ondt, da vi ved at mange 
kommer til at sidde selv 
denne aften, modsat glædes 
vi over muligheden for at 
kunne fejre med 50 fremfor 
helt at skulle aflyse. 
 
2. juledag holder vi en mere 
intern julefokost, hvor det 
mest er husets faste brugere 
der deltager. 
 
Med dette nyhedsbrev vil vi fra Den Blå Oase ønske alle en 
Glædelig Jul og Godt Nytår, med tak for samarbejde og 
støtte i arbejdet. 
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