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Café Paraplyen 
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En selvejende café under KFUM's Sociale Arbejde 
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Fakta 
Café Paraplyen er en åben, alkoholfri café som drives i samarbejde med KFUM’s Sociale 

Arbejde. 

Caféen støttes af Odense Kommune og KFUM Genbrug i Odense. 

Caféens arbejde udføres i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmarks 

formålsparagraf: 

”KFUM’s Sociale Arbejdes formål er på Den Danske folkekirkes grund at yde en social og 

diakonal indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.” 

 

Bestyrelsen er: 

Formand: Annette Blynèl 

Næstformand: Merete Østerbye 

Seniorkonsulent: Ejgil Aagaard / Pr. 01/04/2017 Cæcilie Crawley, børnelæge 

Valgt af Skt. Hans Kirkes Menighedsråd: Arne Valbjørn Skov 

Tidligere lektor på Den Sociale Højskole: Jutta Aude 

Repræsentant for de frivillige: Jørgen Mortensen. 

 

Caféens øvrige medarbejdere:   

50 frivillige                             

8 i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning     

4 i samfundstjeneste 

1 køkkenansvarlig 

2 cafémedarbejdere 

 

Ansvarlig for Tørdokken: Leif Jessen 

Pårørendegruppen: Anna Nielsen    

 

Daglig Leder: Marianne Kragmann 

Stedfortræder: Anna Nielsen 

 

Café Paraplyen har en palet af tilbud og netværksskabende aktiviteter: 

Selvhjælpsgrupper for alkoholafhængige og pårørende, Nadaakupunktur, Gældsrådgivning, 

Retshjælp, fremskudte indsatser fra kommunen omkring rusmidler, sagsbehandling, rygestop 

mm. samt aktiviteter omkring banko, strikkegruppe, Kreahjørne, Læsegruppe, Gåtur, 

Spilleaften, syng sammen, højtider, samtalesalon, mindfulness.  
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Indledning fra formanden 

Kære læsere 

Så sidder du for 27. gang med en årsrapport i hænderne fra 

Café Paraplyen. Vi er stolte af vores indsats, som vores 

ansatte og mange, mange frivillige hver dag leverer til vores 

gæster.  

Årsrapporten fortæller denne gang om Paraplyens 

mangfoldighed, fra kaffe og god mad over disken, 

selvhjælpsgrupper, kreative damer, fysiske aktiviteter og 

mange andre vigtige tilbud, og ikke mindst en god snak og 

relation til vores gæster. 

Paraplyen er helt afhængig af vores mange frivillige, og til dem og alle ansatte, som yder en 

stor daglig indsats, skal lyde en stor TAK. 

Også en tak til vores samarbejdspartnere, hvor Odense Kommune og KFUM Genbrug er de 

vigtigste, og uden den økonomiske støtte herfra, er der ingen Café Paraplyen.  

Paraplyen er også i den heldige situation at vi indimellem modtager donationer målrettet 

aktiviteter med gæsterne. Disse aktiviteter er helt unikke og for manges vedkommende et 

herligt afbræk på den daglige ensomhed og sociale isolation. For dem er Paraplyen og 

samværet her deres vigtigste netværk.  Så disse donationer modtager vi med stor 

taknemmelighed. 

Og sidst, men ikke mindst, tak til KFUM´s Sociale Arbejde for et godt og konstruktivt 

samarbejde.  

Så kære læser, jeg håber denne årsrapport giver dig et godt indblik i en vigtig social indsats, 

som hver dag ydes i Paraplyen. 

Til vores gæster vil jeg sige: HUSK – du er modigere end du synes, stærkere end du ser ud til 

og klogere end du synes ☺ -- og altid velkommen i cafeen.  

God læselyst. 

På vegne af bestyrelsen 

- Annette Blynél, formand 
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Lederens beretning 

Jeg er glad for at kunne aflevere en årsrapport, som i år sætter 

særlig spot på vores frivillige og deres utrættelige indsats 

omkring Paraplyens aktiviteter, rådgivningstilbud, selvhjælps- 

grupper, køkken og cafédrift. 

Café Paraplyens koncept er og bliver, at frivillige også passer 

”butikken” uden ansatte ved deres side – særligt nogle timer på 

aftener, søn- og helligdage – hvilket giver en kultur i 

frivilliggruppen båret af ansvarlighed, fællesskab og 

opmærksomhed på både kollegaer og gæster samt på 

dagligdagens mange praktiske gøremål, som gør det muligt, at 

byde 100-150 gæster velkommen hver dag, 6 dage om ugen, ca. 

290 dage om året (plus bankolørdage og åbningslørdage). 

Frivilliggruppen på Paraplyen er en mangfoldig størrelse, som også indbefatter faglærte 

rådgivere, bestyrelsesmedlemmer, aktivitetsparate borgere i praktik fra kommuner, borgere i 

samfundstjeneste, studerende samt unge som ældre, der har lyst og overskud i hverdagen til at 

yde en indsats i et cafémiljø, hvor man som frivillig samtidig har mulighed for at deltage i 

Paraplyens tilbud og netværk efter behov. 

Vi er glade for, at samarbejdet med Odense Kommune lige nu (frikommune) muliggør, at vi 

som virksomhedscenter kan tilbyde 6 pladser til borgere med andre problemer end ledighed.  

Vi løfter her en vigtig opgave omkring opkvalificering hen imod job/uddannelse og afklaring. 

Vi har mange års erfaring i opgaven, vi oplever, at borgerne finder ro, håb og netværk i 

arbejdet i caféen og samarbejdet med de mange frivillige. Vi stiller et miljø til rådighed, som 

kan give lyst og kræfter til at arbejde med sig selv og sine udfordringer, afhængighed og 

livsstil. Et hårdt men vigtigt skridt at tage, og det er KUN borgeren selv, som kan gå vejen. 

Heldigvis ikke alene, for hos os er vi sammen, også om det, der er svært. Vi møder adskillige 

borgere, som lærer Paraplyen at kende via en praktik/samfundstjeneste, og som efterfølgende 

bliver frivillige med det netværk, den omsorg og de tilbud, som de er blevet en del af, og som 

gør mennesker godt. 
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Det du får – går – det du gi´r – bli´r. 

Frivilliggruppen skal fastholdes og være i konstant udvikling på et plan, hvor alle kan se sig 

selv og deltage efter mulighed og behov.  

Det kræver fokus på den enkelte i hverdagen, opkvalificeringsmuligheder, kursusvirksomhed, 

anerkendelse og traditioner. Vi søger hvert år midler til uddannelse af frivillige, vi har vores 

psykiske arbejdsmiljø i spil og frivillige har mulighed for at deltage i arrangementer og kurser i 

vores landsorganisation. 

Paraplyen er som en del af KFUM´s Sociale Arbejde med til at holde fokus på den diakonale 

indsats i Odense. Vi er kirkens hænder i gaden, på gadeplan, på det medmenneskelige plan, og 

det er min opgave som leder at sørge for, at vores hverdag er båret af en kultur, hvor vi byder 

alle uanset hudfarve, status, afhængighed og udfordringer velkommen i et alkoholfrit miljø, 

hvor vi ser mennesket først, og hvor vi minder hinanden om, at vi møder vores medmennesker 

med respekt og værdighed, at vi alle sammen er lige for Vorherre, og at hos os er der plads til 

alle, som giver plads til andre. 

Jeg er sammen med mine ansatte opmærksom på at bringe dialogen i spil i hverdagen, på 

morgenmøder, overleveringsmøder, frivilligmøder og kurser. I et samfund, hvor utryghed og 

angst for det ukendte bygger mure i stedet for at bygge broer mellem mennesker skal vi på 

Paraplyen blive ved med at turde snakke om det, der er vigtigt og udfordrende, sætte vores 

værdigrundlag på dagsordenen, holde fast i, at vi skal og må behandle hinanden ordentligt, og 

at hos os er det adfærden og KUN adfærden der kan udelukke en gæst fra fællesskabet. 

Vi arbejder jævnligt med samtalesaloner i frivilliggruppen, hvor vi på kryds og tværs får 

udvekslet emner og holdninger om bl.a. kultur, sundhed, frivillighed mm. En god skabelon for 

en styret dialog, som gør os klogere på, hvor forskellige vi er, at vi alle har ret til at blive set og 

hørt, og at vi alle har noget på hjerte. 

Tilbud og projekter omkring Café Paraplyen 

En stor palet af muligheder kendetegner Café Paraplyen. Det kan du alt sammen læse om 

undervejs i rapporten og i vores mapper, som altid ligger på bordene i caféen. 

Vores projekter etableres som regel via fondsmidler og i samarbejde med Odense Kommune 

og/eller KFUM´s Sociale Arbejde. Vi afsluttede projekt SIV (Samarbejde mellem kommuner 

og private omkring Indsatser på Væresteder) ved udgangen af år 2016. 
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Den fremskudte alkoholindsats i projektet har været en stor succes hos os, og vi har fået 

mulighed for at beholde indsatsen i caféen (se indlæg v/ alkoholbehandler). Et godt eksempel 

på hvordan vi når længere ud, når vi samarbejder. Borgere som kommer hos os og ikke bryder 

sig om ”kommunen” får -via kontakt med og kendskab til alkoholbehandleren i caféen – lettere 

ved at opsøge kommunens tilbud. Borgere som er tilknyttet kommunens 

alkoholbehandlingstilbud – og som har brug for netværk, selvhjælpsgruppe og fællesskab i et 

alkoholfrit miljø – guides ned på Paraplyen af selv samme alkoholbehandler, som kender 

caféen ”indefra”. 

På Paraplyen kan du deltage i selvhjælpsgrupper, samtale med alkoholbehandler og ansatte, få 

Nada akupunktur, indtage din antabus, deltage i rygestopforløb, bestille tid til gældsrådgivning 

eller dumpe forbi til vores åbne retshjælp. 

Vi har desværre ingen fremskudt sagsbehandlerindsats, men vi ”gør det så godt vi kan” ved 

hjælp af egen socialrådgiver, socialrådgiverstuderende og frivillige. Der er meget brug for at 

hjælpe borgere med kontakt til og fra det offentlige. E boks og den digitale verden har gjort sit 

til, at både udsatte gæster, ældre danskere og borgere med anden etnisk herkomst har fået 

endnu sværere ved at overskue og handle på indkaldelser, opkrævninger mm.   

På Paraplyen snakker vi om det, der er svært, og ingen behøver at føle sig alene med deres 

udfordringer. Livet er ikke lutter lagkage – livet er også svigt, sorg, bøvl og ballade. Det gør os 

ikke til dårligere mennesker, at vi bliver afhængige, gældsplagede og kommer skævt ind på 

visse områder i livet. 

”Det handler ikke om, hvordan vi har det men om, hvordan vi ta´r det”.                   

Vi tror på, at menneskers mentale sundhed styrkes, når man får delt sine bekymringer med et 

medmenneske, når man sammen med bankrådgiveren får kigget på sine ”rudekuverter”, når 

man oplever, at den frivillige jurist lytter til én og tager én alvorligt, når man opdager, at man 

ikke er alene med at ha´ problemer, og at man ikke bliver set skævt til af den grund. Vi kan 

ikke tage gælden og afhængigheden fra gæsten, men vi kan se, at han går herfra med oprejst 

pande - lidt mere håbefuld og lettet, end da han kom ind – lidt mere rustet til at hjælpe sig selv i 

kontakt og fællesskab med andre. 

I oktober 2016 blev vi etableret som ”Virksomhedscenter” under Odense Kommunes 

beskæftigelsesforvaltning foreløbig til juli 2017, hvor kommunens status som frikommune 

ophører.  
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Et samarbejde som jeg nævnte i starten af mit indlæg, og som er betydningsfuldt både for os og 

for virksomhedspraktikanterne: Vi opkvalificerer, vi får arbejdskraft, vi får mulighed for at 

støtte borgere med andre problemer end ledighed og vi synes selv, at vi i samarbejde med 

jobkonsulenterne er gode til at løse opgaven. 

Den sociale Café Paraplyen 

Fredag eftermiddag d. 20 maj 2016 modtog vi en mail fra Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen, som bekendtgjorde, at massive besparelser i forvaltningen gjorde, at 

Paraplyens eksistens var i fare. En besparelse som 4 dage senere blev ”reduceret” til ½ million, 

for os var konsekvensen stadigvæk lukning. 

3 lange og arbejdsomme uger senere blev Paraplyen heldigvis pillet ud af sparekataloget. 

3 uger som blev de hårdeste arbejdsuger i hele min karriere som socialpædagog. Den periode i 

mit arbejdsliv, hvor jeg har følt mig mest utilstrækkelig og dårligst klædt på til at tackle 

opgaven. En konstant følelse af ikke at ha gjort nok for at redde vores café, ikke at været nået 

ud til politikerne med fornemmelse for, hvad Café Paraplyen indeholder, hvordan vi er 

konstrueret, hvor mange forskellige måder og steder vi finder de nødvendige midler til at kunne 

drive en social café med 100-150 gæster om dagen, 65 frivillige, 56-60 ugentlige åbningstimer 

for gæster og 71-80 ugentlige arbejdstimer med frivillige og ansatte involveret. 

Jeg håber ikke, at Paraplyen nogen sinde skal udsættes for så massiv turbulens igen.      

Meldingen om overlevelsen blev overrakt med børnechampagne og konfettirør på et cafémøde 

for gæster. Der var både grin og tårer, ikke mindst fra flere af vore mandlige stamgæster, som 

ikke har mange andre end Paraplyen, som ikke ofte viser følelser.  Nogen tørrede en tåre af 

øjenkrogen.   

De har alle en bolig, men Paraplyen er blevet deres hjem.   

Vi lever stadig i bedste velgående 

”Vi” er i gæstegruppen en mangfoldighed af forskellige kulturer, sprog, hudfarver, alder og 

køn, med overvægt af mænd. Gæster som kommer for at få dagen til at gå, gøre brug af vores 

palet af tilbud, købe et hjemmelavet måltid mad eller caféens berømte lagkage, læse en af vores 

aviser, spille et spil, mødes med andre eller sidde med sig selv og mærke livet omkring sig. På 

Paraplyen mærker gæsten, at han ikke er alene, at han er betydningsfuld, at der er nogen, der 

gerne vil være sammen med ham, at det gør en forskel, om han kommer eller ej. 
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Gæsterne har mulighed for at blive hørt og inddraget i caféens hverdag på cafémøder, som vi 

afholder hver 2. måned. Her deltager også en repræsentant fra bestyrelsen. Vi har en ris/ros og 

forslagskasse, vi informerer om ændringer, arrangementer, økonomi, værdigrundlag og 

udfordringer, som kræver gæsternes opbakning for at kunne løses. Vi arbejder med nudging, 

som en form for adfærdsregulering uden for mange løftede pegefingre. Det har vi i årets løb 

brugt bl.a. ved at gøre vores bruger pc til en stående station og derved fået nedtonet få gæsters 

langvarige brug af computeren. På sidste cafémøde tog gæsterne mobilpolitik op som tema, så 

lige nu er jeg optaget af, hvordan vi får indført dette uden for mange forbud men med humor og 

positivitet. 

Blandt vores gæster med anden etnisk herkomst, fylder Somalierne mest i antal, dernæst 

kurdere fra bl.a. Irak, Iran, Kuwait, Tyrkiet, Syrien. Langt de fleste er midaldrende muslimske 

mænd, som er vokset op langt herfra med en religion og i en kultur, som er forskellig fra vores 

danske værdier. Det danske sprog er svært både at lære og at vedligeholde, når man ikke er en 

kontinuerlig del af arbejdsmarkedet, når man er nødt til også at holde fast i sit modersmål i 

familien, så børnene ikke mister deres forældres og families sprog, og når man bruger en stor 

del af sin frie tid til at snakke og være sammen med ligesindede med samme etnicitet. 

En gruppe somaliske mænd, hvoraf de fleste har boet i DK i 15-20 år, fortæller, at de er blevet 

dårligere til at snakke dansk end de var, da de gik på sprogskole, kom i praktik og ind imellem 

havde tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange af dem har - til trods for en børnerig familie med 

daglig kontakt til skole og daginstitution – aldrig været på besøg i et dansk hjem. Det tætteste 

de kommer på dansk kultur og traditioner er Paraplyen. 

Vi har derfor indført ugentlig samtalecafé i 45 min. hver onsdag formiddag, inden en stor del af 

dem går til svømning. Formålet er at snakke dansk, at udveksle meninger og fortællinger på 

dansk, at høre sig selv og sine landsmænd udtale det danske sprog. Vi giver kaffen, vi har flere 

danske frivillige involveret, og snakken går lystigt over dagens nyheder som i ”Go`mor`n 

Danmark”. Vi deler ud af sprog og kultur med både humor og alvor. 

Sprog og dialog er vigtige ingredienser, når integrationen skal lykkes. Det er en vigtig og 

spændende udfordring for os alle i caféen både nu og fremover. Vi SKAL lære at snakke 

sammen på tværs af kulturer. Vi kan lære så meget af hinanden og det er eneste vej frem, hvis 

vores borgere med anden etnisk baggrund skal blive en del af vores demokrati, hvis vi hver 

især skal have mulighed for at finde ud af, hvad vi sætter pris på, hvad vi drømmer om, hvad vi 

tror på og at vise, at vi tror på hinanden. 
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Vi har ugentligt besøg af en præst fra Skt. Hans Kirke i gaden, som stiller sig til rådighed for 

gæsterne i caféen. Kirken er for alle og vi lader kirken komme til os. 

Samarbejdspartnere 

Vi samarbejder bredt med sagsbehandlere, jobkonsulenter, embedsmænd og politikere i Odense 

Kommune, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, 

Alkoholbehandlingen, Vista Balboa, gadeplanssamarbejde, Rådet for Socialt Udsatte, 

Kriminalforsorgen, politiet, andre fynske kommuner, private virksomheder, erhvervsdrivende i 

Nørregade og andre steder i byen, vicevært og ejendomsselskab, byens kirker, Gadepræsten, 

Præsterne fra Skt. Hans Kirke i Nørregade, KFUM´s Sociale Arbejde, Frivilligcentret og andre 

frivilligorganisationer. 

Vi har indtil 2017 samarbejdet med Socialforvaltningen omkring socialstyrelsesprojekt med 

fremskudte indsatser og samarbejder foreløbig indtil juli 2017 med Beskæftigelses- 

forvaltningen omkring Virksomhedscenteraftale. 

Fremtiden 

Undersøgelser viser, at der er ligeså mange borgere, der dør af ensomhed som af alkohol og 

rygning. Der er brug for os som social café som forebyggelse mod sygdom, indlæggelser og 

dødsfald blandt borgere, som til tider er meget alene og uden sundt netværk. 

Jeg håber, at Odense Kommune på tværs af forvaltninger vil gøre endnu mere brug af os 

fremover, så vi får guidet udsatte borgere ind i vores netværk og fællesskab. Odenses 

politikere, embedsmænd og borgere skal gerne ha et bredt kendskab til Paraplyen og vores 

tilbud. Vi er klar og vil gerne bruges til opkvalificering af borgere, til hjælp til selvhjælp, til 

indføring i frivillighedens verden af mangfoldighed, omsorg, anerkendelse og livskraft. 

Udfordringerne kan være juridiske regler, som gør det vanskeligt for os som arbejdsplads at få 

lov til at tage imod såvel virksomhedspraktikanter som frivillige. Jeg vil hermed opfordre 

Odense Kommunes politikere og embedsmænd til at være med til at nedbryde forhindringerne, 

så vi også i fremtiden kan forblive en vigtig samarbejdspartner på de nævnte områder. 

Økonomi skal der til, og Café Paraplyen modtager penge fra flere kanaler. Odense Kommune 

er uundværlig i forhold til et større årligt driftstilskud, KFUM Genbrug som tjener penge til 

Paraplyen, de mindst 300.000 kr. som vi årligt tjener på vores salg ved disken, offentlige og 

private fonde, byens kirker samt private donationer. Mange tror fejlagtigt, at vi modtager fast 

tilskud fra KFUM´s Sociale Arbejde.  



10 
 

Vi betaler derimod til Landsorganisationen for en pakke bestående af bl.a. løn og 

regnskabsbistand, konsulentbistand, kurser, temadage, årsmøder mm. for frivillige, ansatte og 

gæster. Vores tilknytning til KFUM´s Sociale Arbejde er den bærende konstruktion i Paraplyen 

i forhold til vores kristne værdigrundlag og diakonien som overskrift for alt, hvad vi foretager 

os.  

Vi er hvert år udfordret af at skulle finde midler til at kunne fortsætte vores vigtige arbejde i 

caféen. 

Jeg håber og tror stadig på, at Café Paraplyen er langtidsholdbar som social café og 

mangfoldigt netværkssted for Odense borgere. 

Til slut tak til alle medarbejdere – frivillige som ansatte. Tak til Paraplyens bestyrelse, til 

Odense kommune, KFUM Genbrug, andre samarbejdspartnere og til KFUM´s Sociale Arbejde. 

En særlig tak til de enkeltpersoner og grupper, der har støttet os økonomisk, til kirkerne i 

Odense, Højby Kirke som har samlet ind til Paraplyen hele år 2016, Skt. Hans Kirke som 

bidrager til at holde vores værdigrundlag levende, til private fonde eks. Tom Nis Faxøes Fond, 

som har støttet os i både 2016 og 17 og ”Hjertebanken”. 

Også en stor tak til alle jer, der besøger og arbejder i caféen. 

Uden jer – ingen Paraply. 

- Marianne Kragmann, daglig leder 
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De frivillige 

Gruppen af frivillige har indenfor det sidste år ligget på omkring 65 personer – inklusiv 

frivillige med rådgiverfunktioner. Det er en mangfoldig gruppe – den ældste er 91 år og den 

yngste er 19. Der er de senere år kommet flere og flere unge, hvilket har gjort 

gennemsnitsalderen lidt lavere. Der er en svag overvægt af kvinder. 

Vi kalder alle frivillige, selvom der er stor forskel på baggrunden for ønsket om at være hos os: 

det kan være alkoholikeren på vej ud af sit misbrug, som har brug for støtte fra det alkoholfrie 

miljø, det kan være den ensomme, der har brug for et netværk, det kan være mennesket som er 

opvokset i et misbrugsmiljø, som har lyst til at støtte det alkoholfrie, det kan være den 

studerende som har interesse for målgruppen, det kan være efterlønneren som har for meget tid, 

et menneske fra et andet land, som har brug for sprogtræning, pensionisten som ønsker at holde 

sig i gang og fælles for dem er, at de har lyst til at yde et bidrag. 

Frivillige kalder vi også de som kommer hos os gennem 

forskellige ordninger: det kan være virksomhedspraktik, 

arbejdsprøvning, jobtræning, samfundstjeneste eller 

lænkeafsoning. Vi har studerende i kortere eller længere 

perioder, og vi har i flere år haft græske studerende, 

således også i det forgangne år.  

Vi er så heldige, at mange synes det er så rart og 

udbytterigt at være frivillig hos os, at de bliver hos os efter 

endt praktik eller samfundstjeneste. 

 

Det er lysten som er det bærende element i forhold til at være frivillig. Frivillighed lever af lyst 

og dør af tvang. Udover lysten stiller vi dog nogle få krav for at være hos os og et af dem er 

rummelighed. Der er mange forskellige ressourcer og kompetencer blandt de frivillige – og det 

skal den enkelte kunne acceptere. Man kan og må derfor ikke forvente, at de andre frivillige 

arbejder i samme tempo som én selv. Der er dårlige rygge og skrøbelige psyker – og hvad 

enten det er fysiske eller psykiske udfordringer, så skal dette rummes og accepteres. Vi har 

efterhånden også kontinuerligt frivillige som stort set ikke kan et ord dansk, når de begynder 

hos os. Det er hver gang en succesoplevelse og de frivillige er meget engagerede i at lære 

sproget fra sig. 
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Inden man begynder som frivillig på Café Paraplyen har man en samtale oftest med 

undertegnede. Det er en samtale, hvor den kommende frivillige skal have et billede af, hvad det 

vil sige at være frivillig hos os og hvordan hverdagen former sig. En vigtig ting ved denne 

samtale er snak omkring vort diakonale værdigrundlag og hvordan dette omsættes i hverdagen.  

Vi har i mange år haft en meget stor søgning af frivillige – så stor at vi har kunnet have 

venteliste. Dette har ændret sig – og da vi ikke længere må have borgere i løntilskud, som lagde 

mange timer om ugen hos os – har vi for første gang i rigtig mange år måttet søge efter 

frivillige. Dette gav primært henvendelser fra unge, som er i gang med eller skal i gang med 

uddannelse. Det er rigtig godt med unge til frivilliggruppen – det giver et friskt pust. Samtidig 

må vi sande, at de ofte ikke er så ”langtidsholdbare” – enten har de ikke helt overvejet 

motivationen eller også viser der sig noget mere spændende. Så som noget nyt er det også 

nødvendigt at tale om, at vi har en forventning om, at den enkelte frivillige gør op med sig selv 

om der er en reel lyst og motivation. Vi bruger meget tid på at sætte en ny frivillig ind i alle 

rutiner, hvorfor det er frustrerende hvis alt for mange holder op efter ganske få gange på vagt. 

Dette ikke mindst for de andre frivillige som bruger megen energi på at sætte nye ind i 

rutinerne.  

Vi uddeler papirer omkring regler og rutiner i køkkenet – men det er ligeså meget de øvrige 

frivillige, som er de gode rollemodeller for nye. Vi har heldigvis rigtig mange trofaste frivillige, 

som har været hos os i mange år, som igen og igen er gode til at tage imod, og som igen og 

igen er villige til at tage ekstra vagter, når det brænder på. Det har i det forgangne år været 

mere nødvendigt end tidligere og der er mange ”gamle” frivillige som virkelig har lagt mange 

kræfter på Paraplyen. 

Der er ikke noget krav ift. timetal hos os. Dog siger vi helst en gang om ugen – især i 

begyndelsen – idet det kræver kontinuitet at komme ind i alle rutinerne. Der er frivillige som er 

hos i 3 timer og nogle er der op til 25 timer. Indenfor det sidste år har vi måttet sige farvel til 

muligheden for at have folk i løntilskud hos os. De lagde oftest hver især 37 timer om ugen – 

og var på den måde med til at skabe sammenhængen i hverdagen, hvilket er blevet en større 

udfordring – det er vigtigt at have fokus på overleveringen fra det ene vagthold til det næste. 

Vi har som nævnt mange rutiner og regler – og det er en nødvendighed. Når så mange 

forskellige mennesker skal have et køkken til at fungere, så er det nødvendigt med faste 

rammer, idet der ellers er 65 forskellige meninger om ”hvordan skabet skal stå”.  Papirerne 

som udleveres, når en ny frivillig begynder, beskriver en basisviden omkring de forskellige 

arbejdsstationer i køkkenet.  
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Der er rigtig meget at lære, og ved at udlevere noget på skrift får den frivillige selv en del af 

ansvaret for at komme hele vejen rundt. Et hold kan således komme på den, hvis ingen ved 

hvor lyset slukkes i køkkenet eller hvordan kassestrimlen udskiftes.  

I det daglige har vi desuden ”kort”, som er en beskrivelse af de funktioner som hører til de 

enkelte arbejdsstationer: ”det varme”, ”det kolde”, opvask, ved disken og caféværtsrollen. 

En vigtig ting er oplæring omkring hygiejneregler. Tidligere skulle frivillige som arbejdede 

med maden helst have hygiejnebevis – dette er ikke længere tilfældet – oplæringen sker nu hos 

os. 

Stort set alle opgaver omkring Caféens drift er uddelegeret, ligefra regnskab til rengøring, 

madlavning og indkøb. Det er ligeledes frivillige som står for vore aktiviteter: kreativ gruppe, 

strikkegruppe, banko, gåtur, svømning og rådgivninger, og de er de bærende kræfter omkring 

fællesspisninger – og ikke mindst jule – og nytårsaften. 

Køkkenet og opgaverne i dette fylder en stor del af dagligdagen. Det må dog ikke overskygge 

kontakten til gæsterne, som ligeledes er meget væsentlig. Caféværtsrollen er et af de områder 

som vi har brugt mere arbejde på at oplære de frivillige omkring. Den enkelte frivillige får en 

samtale med en ansat omkring denne funktion – ligesom det er beskrevet i de papirer som 

udleveres. Vi tager hensyn til den enkeltes baggrund for at udfylde rollen: for nogle er der en 

stor tryghed i at begynde sammen med en anden frivillig, nogle skal være hos os i en længere 

periode inden de får modet. Det kan være en stor udfordring at sætte sig hos et fremmed 

menneske – uden dagsorden – og se hvad mødet/snakken udvikler sig til.  

Den enkelt frivillige giver meget til Paraplyen og den enkelte får meget tilbage i hverdagen fra 

gæsterne – de frivillige gør en forskel. Samtidig er det vigtigt at de også får noget input og 

inspiration – ligesom de skal have muligheden for at drøfte hverdagen i Caféen. Derfor 

afholder vi ca. hver anden måned frivilligmøder. Caféen lukkes da kl. 16 og mødet er i 

tidsrummet 16.30 til 20.00. På møderne er der hver anden gang en foredragsholder udefra og 

hver anden gang afholder vi selv møderne. Desuden er der altid informationer omkring Caféen 

og vores organisation. Vi har i det forgangne år haft oplæg udefra om demens, de seneste 

alkoholbehandlingstiltag samt et nyt projekt omkring behandling for unge som er opvokset med 

misbrug i familien. Vi har haft en temadag hvor vi er blevet introduceret for cafésalon – en 

struktureret måde at tale sammen hvor alle kommer til orde. En metode som kan anvendes både 

i gæstegruppen men også mellem de frivillige.  
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Vi har i det forløbne år valgt at have fokus på sundhed – både den fysiske og den mentale - det 

er blevet drøftet med de frivillige på møderne og de har været meget engagerede i, hvordan vi 

kan arbejde med dette.  

I forhold til den fysiske sundhed arbejder vi med dette ud fra de små skridts metode og der skal 

ikke være løftede pegefingre. Vi har halveret kagestørrelsen, der er ikke så meget fløde i 

sovsen, der er altid grønt til dagens ret og vi arbejder med altid at have sunde alternativer.  

I forhold til den mentale sundhed har diakonien og dens betydning i vores hverdag været i 

fokus – at det gør en forskel at vi har den gode kontakt til vore gæster – vi er med til at 

forebygge ensomheden.  

For at fremme den enkelte frivilliges trivsel er der i år påbegyndt en runde med 

trivselssamtaler. En samtale hvor den frivillige får nogle enkle spørgsmål omkring sin trivsel, 

ligesom der gives feedback om hvorledes den frivillige opleves.  

Generelt får de frivillige hurtigt ejerskab og føler sig som en del af fællesskabet. Det er 

baggrunden for den særlige stemning som er i Caféen og som ofte bemærkes, når der kommer 

nye i Caféen. En stemning som opstår ved at hver især bidrager med deres og ved, at det har en 

værdi. Alle er med til at gøre forskellen. 

- Anna Nielsen, stedfortræder 
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Arrangementer og aktiviteter hvor både frivillige og gæster har deltaget 

Fra april 2016 – marts 2017 

➢ Cafémøder hver 2. måned 

➢ Fællesspisninger hver måned (på nær sommerkvartalet) med temaer, sang og quiz 

       samt fælles påskefrokost, Pinse, høstfest, Mortens aften, jul og nytår. Kirkegang i          

       Påsken samt Juleaften. 

➢ Bankoudflugt til Silkeborg 

➢ Kreahjørnet har afholdt kurser i keramik, filtning, gummi og decoupage  

➢ Højskolekursus til Diakonhøjskolen 

➢ 4. dages lejrtur til Drejø 

➢ Folkebevægelsen mod ensomhed ”Danmark spiser sammen” uge 17. Hvor der afholdtes 

fællesspisning, og andre overraskelser i ugens løb   

➢ Tur til Humlemagasinets juleudstilling/Julemarked 

       Julefrokost med gospelkor fra Skt. Hans Kirke, juleaften, nytårsaften på caféen, 

       adventssøndage, pakkekalender, juledekorationer fremstilles og sælges,    

       julesyngsammen v/Anders Grinderslev  

➢ Besøg af Fatimas Hånd on tour – fælles spisning og musik v/Ole Falk 

➢ Netværksmøder/temadage på værestederne i Odense (holdbaserede aktiviteter) samt 

Værestedernes olympic´s 

➢ Brugernes Bazar i Kongens have 

➢ Havnekulturfestival (Hvor vi serverede kaffe, te, kage fra cykelsalgsvognen) 

➢ Oplæsning af artiklen om Paraplyen fra Fyens Stiftstidende  

➢ Tur til Odense Zoo`s Hajudstilling på havnen 
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➢ Oplæg vedr. Rejsekort 

➢ Foredrag v/Sebastian 

➢ Mindfulness kursus  

➢ Fastelavn/tøndeslagning  

➢ Museumsture i Odense 

➢ Kristi himmelfartsudflugt til Knuthenborg safaripark 

➢ Afholdelse af Caféens fødselsdag 

➢ Bazar på bæredygtigt bibliotek (Hovedbiblioteket) 

➢ Udflugt til Sanderumgård 

➢ Fiske - strandture 

➢ Musik og sang v/Benny og band 

➢ Spilleaftener 

➢ Håndbold tv – aftener 

➢ H. C Andersen uge – oplæsning af eventyr 

➢ Alkoholkampagne uge 40 

➢ Reception v/Kristian Kristiansens bogudgivelse ” I kirken eller på kroen” 

➢ Syng dansk eftermiddag 

➢ Arrangementer med studerende fra socialfaglige uddannelser 

➢ Samtalesaloner 

➢ Tur til St. Dannesbo med efterfølgende Høstfest med musik v/Elsborg og Maribo 

➢  Ladywalk 
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Arrangementer hvor kun frivillige har deltaget 

➢ Frivilligmøder hver 2. måned samt sommerfrivilligmøde i sommerhus. 

➢ Årsmøde med undervisning i Psykisk arbejdsmiljø, Samtaler og kommunikation som 

redskab, Rummelighed og forståelse for andre kulturer 

➢ Kurser for frivillige på Diakonhøjskolen samt via Psykinfo og Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde 

➢ Udflugt til Specialenheden Søpryd og Værested Øst 

➢ Arrangement i forbindelse med Odense Kommunes Ildsjælepris 

➢ Frivilligfredag 

➢ Sovsekursus for kokkene med Thomas Pasfall 

➢ Julefrokost for frivillige 

➢ Kursuseftermiddag i Samtalesalon med efterfølgende spisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Aktiviteterne på Café Paraplyen 

Aktiviteter med frivillige tovholdere 

Strikkedamerne 

Hver onsdag mødes vi, nogle kreative kvinder, til strikning, hækling og snak. 

Jeg er tovholder, holder ro og orden. Det er rigtig godt at der 

mødes nogle kvinder som har nogen erfaring med Håndarbejde, 

og som er villig til at dele det ud. 

Det er godt for Paraplyen at vi har nogle ting at tilbyde, som 

dette, da der sidder mange ensomme kvinder rundt i Odense, og 

så ved de at onsdag kan de komme ud. 

Det er vigtigt at der er en frivillig som kan forkæle kvinderne og 

få dem til at føle at de er noget særlig at der er tid til at høre på 

dem og hjælpe dem. Jeg elsker at pusle om dem. 

Hvert år til jul holder vi julefrokost i strikke gruppen, det kan de lide. vi laver det til en lille pris 

så alle kan være med, og så laver jeg lune retter til dem, 2 eller 3 retter, der er 3 forskellige 

slags ost med frugt og juleknas. Paraplyen giver en sodavand og kaffe. Så bliver der spist, talt 

og grint. Når de går derfra er de glade og meget mætte. Vi synger også og det kan de godt lide. 

Nogle gange når vi sidder om onsdagen er der en af damerne der pludselig synger lidt af en 

sang, så stemmer alle vi andre i. Dét er råhygge 

Nogle gange er der 6, andre gange 10-12 stk. det er meget forskelligt. 

Godt for kvinderne som ved de kan lave håndarbejde, de kommer ud eller de lærer at strikke. 

- Birgit 
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Det kreative hjørne 

KREA hver mandag kl. 14.30 til 17.00 på Café Paraplyen 

 

I de 2 år jeg har haft fornøjelsen af, at være tovholder i KREA har vi 

fundet på mange sjove ting. 

Vi har vådfiltet uld til farvestrålende tasker, skåle, grydelapper, hatte 

og bordskånere. 

Vi har arbejdet med gummi fra traktor- og cykelslanger, af dem har 

vi syet tasker, lavet opslagstavler og smykker 

Vi har lavet decoupage med udklip fra reklamer og vi har været 

heldige at få et Keramik-kursus hvor keramiker Karin Søgaard 

underviste. 

 

 

Alt efter hvad vi finder på i KREA så er det forskellige gæster der deltager, vi lærer derfor 

hinanden at kende på kryds og tværs. Også gæster som ikke deltager i KREA følger med i 

vores arbejde, kigger forbi til en snak og viser stor tålmodighed over for os, også når vores 

aktivitet den larmer i hele caféen. 

 

I maj 2016 var der stor opbakning fra gæsterne da vi lavede et banner "BEVAR CAFÉ 

PARAPLYEN - VIS DIN STØTTE VED AT LIKE OS PÅ FACEBOOK" stod der på banneret 

- Café Paraplyen var lukningstruet og banneret skulle bruges ved LadyWalk. 

KREA samler folk/gæster/kvinder og mænd på tværs af sprog og kultur - ALLE er altid mere 

end velkommen til at bidrage til fælles kreativitet. 

 

- Annette 
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Gåtursaktivitet på Paraplyen 

Formålet med gåturene er at give Paraplyens gæster mulighed for få frisk luft, lidt motion, 

oplevelser samt et godt socialt samvær. 

 

Gåturene gennemføres hver fredag hele året uanset vejrlig, såfremt der blot er én gæst, der 

ønsker at deltage. Gåturene har kunnet gennemføres næsten hver fredag det sidste år, selv om 

der er plads til flere deltagere, men en del gæster er bange for ikke at kunne klare det, selv om 

turene gennemføres i et tempo, hvor alle kan være med. 

 

Gåturene varer ca. 1½-2 timer, deltagelse er gratis, og turene har ført os rundt til mange 

forskellige steder i byen. Vi har bl.a. flere gange været på havnen og langs å stien. I årets løb 

har vi også været på blomstermarked, på julemarked og i Basar Fyn. Ofte besøger vi også 

undervejs på turene kirker, udstillinger, gallerier og andre steder, hvor der er gratis adgang. 

Efter turene sluttes der af med kaffe på Paraplyen. 

 

Min rolle er at være tovholder og at tage initiativ til, at gåturen 

gennemføres hver uge. Aftaler om, hvor turene skal gå hen sker 

gerne med de gæster, der oftest deltager i gåturene. Det er min 

vurdering, at det er nødvendigt med en tovholder på aktiviteten, 

for at den ikke skal løbe ud i sandet, og for at motivere nye til at 

deltage. 

 

Jeg synes, det er vigtigt, at Paraplyen fortsat tilbyder 

gåtursaktiviteten, da mange af Paraplyens gæster har godt af at 

komme ud og få frisk luft og få nogle gode oplevelser sammen 

med andre gæster. Samtidig er gåture med indlagte besøg og 

oplevelser af forskellig slags en god måde at være socialt sammen 

med andre på. 

 

- Jonna    
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Svømning 

Vi tager hver onsdag i svømmehallen. Tilbuddet er for alle, og det koster 10 kroner at deltage. 

Lige nu er der en hovedvægt af mænd med anden etnisk herkomst.  

Vi mødes på paraplyen kl. 10.30. Her sidder vi og snakker om alt muligt. 

Vi har for nyligt startet et forsøg der hedder: Snak dansk. Det 

gør vi fordi alle skal kunne snakke sammen uanset nationalitet, 

og fordi der er et ønske om at øve sig i at snakke og forstå 

dansk. Vi oplevede at det var meget gruppeopdelt og man kun 

snakkede med folk af samme nationalitet, derfor prøver vi nu 

med dette tiltag. Jeg oplever blandt andet at der nu snakkes 

dansk på kryds og tværs i saunaen, så vi alle kan forstå, hvad 

der bliver sagt. 

Kl. 11 tager vi af sted til svømmehallen, vi har ca. 10 min på 

gåben. 

I svømmehallen skal vi så alle følge de alm. regler. Her er det vigtigt at alle bliver vasket 

grundigt inden selve svømmebassinet, hvilket ikke altid er lige nemt med mennesker fra andre 

kulturer. 

Det er så min opgave at få formidlet budskabet om hygiejne, så alle forstår, hvad de skal, inden 

de kan komme ud og svømme. Jeg har haft nogle små møder med personalet i svømmehallen 

omkring regler, og hvordan vi får tingene til at fungere. 

Vi har oplevet udfordringer med nogle danske brugere af svømmehallen der var kritiske 

overfor om vi overholdte hygiejne reglerne. Jeg har så fået snakket med personalet og nogle 

danske brugere om, hvordan og hvad vi kan gøre så alle kan være her og bruge svømmehallen 

sammen. Det tager tid at rykke vaner, men det går fremad.  

I bassinet er det frit hvad man vil lave. Jeg går og underviser lidt i svømning eller spring fra 

vippen. 

Jeg kan nu se at vi alle snakker mere og mere med de andre brugere af svømmehallen, også 

personalet er begyndt at snakke og grine med os, efterhånden som vi mere bliver en del af 

miljøet i svømmehallen.  

- Kenneth 
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IT-hjælp 

Jeg er frivillig ”underviser” og hjælper med computer: 

Opretter mails – netbank – lærer folk at betjene en computer – 

hjælp til selvhjælp. 

Det er meget vigtigt, at Paraplyens brugere får kendskab til 

den digitale verden, da vores samfund bliver mere og mere 

digitaliseret.  

Det er vigtigt, at det er en person, der kan videreformidle og 

som brugerne har tillid til. 

Jeg havde en kvinde, der var meget stolt over, at hun havde 

fået en gmail – og kunne finde ud af det. 

 

- Bodil 

Stolegymnastik 

Jeg laver stolegymnastik spontant i caféen flere gange om 

måneden. Gæsterne tager tit selv initiativ til gymnastikken når de 

ser mig, og ellers så går jeg rundt i caféen og motiverer gæsterne 

til at deltage. Ofte deltager der mellem 3-10 gæster, men tit ses 

det at flere gæster sidder og vipper med tæerne under bordene 

eller deltager sporadisk undervejs. Der deltager ofte også 

frivillige og/eller en ansat.  

Gæsterne nyder godt af at få sig rørt, og niveauet er så alle kan deltage. Under selve 

gymnastikken er der forskellige niveauer på øvelserne, hvilket gør at gæsterne kan deltage på 

dagsformen. Der bliver ikke stillet større krav til gæsterne end de kan indfri, men de er ofte 

friske på udfordringer.  

- Frederikke 
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Højtlæsning 

Læsegruppen på Paraplyen har efterhånden eksisteret i mange år, og alle er velkommen til at 

deltage. 

Vi er sammen i 1 ½ time hver anden torsdag eftermiddag, og jeg begynder altid med at fortælle 

lidt om forfatteren og hans liv, da det ofte spejler sig i novellen, - forfattere skriver jo om det, 

der står deres hjerte nært. 

 

En kort novelle på ca. 6 sider bliver læst højt, og alle får et 

eksemplar af novellen, så det er muligt at følge med i teksten, 

hvis det er det man ønsker, - men man kan også lukke øjnene 

og lytte til en god historie. 

 

Nogle noveller er muntre, andre dybsindige, og andre igen 

filosofiske, men en ting der er fælles for dem alle er, at de 

sætter tanker i gang, og det er de tanker vi snakker om.  

Vi lytter til hinanden - til alle de tanker og minder som dukker 

op, mens novellen bliver læst op.  Der kan også være ting i 

hverdagen, som man undrer sig over, og som man gerne vil 

snakke med nogen om, og netop det er der også plads til. 

 

Ved at lytte, - byde ind - og undres, bliver vi alle sammen lidt klogere på livet og måske også 

lidt mere rummelig over for hinanden og over for hinandens forskelligheder. 

 

Lige for tiden er der stor fokus på sundhed, og læsning og samtale om det læste, er iflg. 

forskningen med til at styrke vores mentale sundhed og derigennem også vores fysiske 

sundhed.   

 

I en læsegruppe er man ikke alene, men sammen med de andre om at opleve, og man bliver 

inspireret af andre og får nye vinkler på livet, og måske får man også lyst til at dykke ned i 

bøger man læste for længe siden, og som man husker gav en gode stunder. 

  

Noget jeg ofte hører er, at nu vil man gå hjem og finde den eller den bog frem, for bogen er 

igen blevet levende i bevidstheden, og læselysten har fåret ny næring.  
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Jeg er tovholder for gruppen det vil sige det er mig der kommer med materialet, - som altid er 

en overraskelse. Det er mit indtryk, at deltagerne ser frem til at blive overrasket.  

 

Vi er alle lige, men det er mig, der har ansvaret for form, indhold og for at passe tiden, samt for 

at alle bliver hørt.  

 

Som afrunding læser jeg et digt efter at have givet en meget kort introduktion af forfatteren. 

Alle får digtet på tryk. Vi taler ikke meget om digtet, men det er med til at samle gruppen, 

inden vi igen går hver til sit. 

 

Hver anden søndag er der også højtlæsning ved Thomas Anker Vedel. 

 

- Britta  

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association)  

Hver mandag og onsdag tilbydes der NADA akupunktur på Café 

Paraplyen til glæde og gavn for rigtig mange af caféens daglige 

gæster, men også for dem som kun gæster caféen for at modtage 

NADA. I gennemsnittet er der ca. 10 personer, som er i gang 

med en løbende behandling, og nye kommer hele tiden til. 

Men hvad er NADA egentligt, og hvem kan have glæde af det? 

Alle kan have glæde af at modtage NADA! 

Kort fortalt, stammer NADA oprindeligt fra østen, men har bredt 

sig til vesten – først til USA, siden hen kom metoden til Danmark i 90érne. Med metoden er 

der bl.a. fokus på recovery, hvilket betyder ”at komme sig”. Det kan derfor ses som en 

personlig og individuel forandringsproces, som foregår i kroppen over længere tid og hermed 

små skridt. Denne proces bliver sat i gang ved nålenes aktivering af de helt særlige punkter i 

ørerne, hvorefter din egen krop kommer på arbejde med at skabe balance i ”systemet”, og netop 

fordi det er en proces, anbefales det at få NADA 2 gange ugentligt i et forløb, som passer til 

den enkelte.  Der ingen overordnet bivirkninger ved behandlingen – dog kan der opleves at 

symptomer eller gamle problemer kan blusse op for en stund, men det kan betragtes som en 

god proces og er normalt.         
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NADA er en enkel akupunkturform, hvor der sættes 5 sterile nåle på nogle bestemte punkter i 

hvert øre. I de fleste tilfælde er de 5 nåle i hvert øre nok, men der tilbydes også få ekstra 

punkter efter akut behov. Nålene skal sidde i ørerne i minimum 45 min. Under behandlingen 

tilbydes en detox te, som er med til at forstærke behandlingen.  

Det skal nævnes, at NADA bør foregå som et supplement til andre metoder, eksempelvis 

samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m.  

Metoden kan bl.a. afhjælpe alle former for abstinenser, lige fra sukker, ryge, drikke- eller 

stoftrang og kan desuden være virksomt ved angst, dæmpe stress, tankemylder, søvnløshed, 

fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet/humørsvingninger og depressionslignende 

tilstande – generelt set giver NADA ro i hoved og krop. 

Som en af Caféens NADA modtagerene udtrykker det: ” Der var en som anbefalede mig 

NADA - Jeg troede ikke på det i starten, men tænkte, det ikke kunne skade og prøve det. Jeg er 

meget sensitiv af natur og derved tænkte jeg meget hele tiden over mange ting, især over 

fortiden. Jeg oplever, disse tanker er decideret formindsket med 50 %. Desuden føler jeg - jeg 

er blevet mere åben, og har meget nemmere ved at komme i kontakt og snakke med andre 

mennesker”. 

Sluttelig vil jeg nævne, at det er mig en stor glæde at være en af NADA udøverne på Café 

Paraplyen, da jeg oplever NADA er medvirkende til at gøre en forskel og en forbedring for 

mange mennesker på deres fysiske sundhed og ikke mindst på deres mentale sundhed. 

 

- Elli Christophorou Hansen, cafemedarbejder 

Banko 

Vi holder banko den første lørdag i måneden, og det er rigtig hyggeligt. 

Vi er 6 frivillige som står bag. Der har været spillet banko siden en gang i 

90'erne, og det er stadig lige sjovt. 

Stamgæsterne, bankogæsterne og nye gæster møder op.  

Vi har deltagere, som er glade for at få hjælp til at styre brikkerne. For os 

er det vigtigt, at alle har mulighed for at være med uanset alder, hudfarve 

eller funktionsniveau. 

Vi har fine kød præmier og diverse. Der er mellem 30 og 40 gæster, der spiller, og der kan 

købes kaffe/te, lagkage og ostemadder. Det koster 30 kr. at deltage. Herudover bliver der lavet 

en udflugt første lørdag i august for en del af overskuddet.  

- Alex og bankoholdet 
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Indlæg om mit praktikforløb på Café Paraplyen  

Jeg var i vinteren 2016-17 på et tretten ugers praktikforløb på Cafe Paraplyen i Odense i 

forbindelse med en revalideringsvurdering. Jeg vil her fortælle lidt om min oplevelse og de 

erfaringer, jeg gjorde mig.  

Jeg følte nærmest med det samme, at jeg var havnet det helt rigtige sted. De værdier jeg har, og 

den måde jeg per instinkt føler, man skal behandle de gæster, som dem der kommer på 

Paraplyen, stemte fuldstændig overens med den måde, som man gør tingene på Café Paraplyen. 

Det gjorde i høj grad, at jeg følte, jeg var blandt ligesindede – at hér hørte jeg hjemme.  

Hvad er de værdier så? Ja, jeg lærte, at diakoni spiller en afgørende rolle i KFUM’s arbejde på 

Paraplyen. Dermed ikke ment at der prædikes eller missioneres. I stedet tror jeg især det 

handler om at behandle alle ligeværdigt – eller – at man elsker sin næste. Helt konkret handler 

det om at se og høre vores gæster. Alle skal anerkendes som mennesker, der har en implicit 

værdi. Det kan man gøre ved at hilse på dem ved navn, eller man kan med smil og varme i 

stemmen, tage en sludder om alt eller ingenting. Andre gange kan der også være tale om mere 

seriøse interaktioner, som at hjælpe med at forstå og svare på et offentligt dokument. Måske er 

en af vores gæster med psykiske problemer meget sur eller ked af det, og har brug for at nogen 

tager sig af dem med rolig stemmeføring og tillidsvækkende kropssprog, så de igen får det 

nogenlunde godt med sig selv og verden.  

Jeg oplevede en tilstedeværende og omsorgsfuld ledelse, som 

ikke var bange for at give gode råd. Jeg følte der blev lyttet til 

en, når man kom med et problem eller en ide. Jeg følte, at jeg i 

høj grad fik lov til at stå på egne ben, og jeg følte der blev vist 

tillid. Jeg fik f.eks. lov til at tage del i den ugentlige læse café 

(hver anden uge stod jeg for den selv). Nu, da jeg er startet i 

skole, forsøger vi os med højtlæsning hver anden søndag.   

Alt i alt, var mit praktikforløb en oplevelse, der åbnede mine 

øjne for det store sociale arbejde, der bliver gjort hos 

Paraplyen og andre steder. Jeg fik også opbygget en masse 

selvtillid. Det skyldes både, at jeg følte jeg havde gode 

kollegaer (andre frivillige) og en god ledelse. Jeg blev for det 

meste mødt med tillid fra gæsterne og jeg følte jeg rent faktisk 

gjorde en forskel for nogle mennesker, der har brug for det – 

hver eneste dag.  
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Det gav ikke kun selvtillid, men også en rigtig rar mavefornemmelse, når jeg cyklede hjem.  

Alt i alt, har det udelukkende været en positiv oplevelse for mig. Jeg blev fuldstændig 

forstærket i min tro på, at jeg skal være socialpædagog, og jeg glæder mig til mange flere timer 

på Paraplyen med de dejlige mennesker: fastansatte, frivillige og ikke mindst gæsterne.  

- Thomas 
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Tilbud via projekter og samarbejdspartnere 

Kirken på gaden 

Hver fredag har jeg glæden af at besøge Café Paraplyen.  

Som regel for at lytte og snakke løst og fast ved bordene.  

Af og til med lidt sang og fortælling. Et par gange sammen med 

mine konfirmander en tidlig morgen. Sct. Hans Kirke er ikke 

bare næsten genbo til Paraplyen. Kirken har også sin faste 

repræsentant i bestyrelsen. Paraplyen er som en del af KFUM’s 

Sociale Arbejde også en del af kirkens arbejde. Ligesom 

kirkens hovedperson dengang både viste omsorg for krop og 

sjæl hos sine medmennesker, er den omsorg i dag en del af det 

at være kirke, hvad enten kirken er den store røde henne på 

gaden eller den afdeling, der hedder Paraplyen på samme gade. 

Kirke er faktisk alle kristne, så lad os ikke uddelegere omsorgen 

til institutioner men hver især spejde efter mulighederne. 

- Peter Jacobsen, sognepræst i Sct. Hans Kirke 

 

Rygestop på Paraplyen 

”Kom og kvit på Paraplyen” – er vores rygestoptilbud til socialt 

udsatte og psykisk sårbare borgere i Odense Kommune. Café 

Paraplyen lægger mødelokaler til og hjælper med forplejning til 

møderne, som foregår løbende hver mandag kl. 12.30 – bortset fra 

ferie- og helligdage. Samarbejdet giver borgerne et tilbud i trygge 

rammer, da mange af deltagerne ofte kender Caféen. Forløbet er 

med løbende optag, så deltagerne starter når de er klar til det og 

afslutter igen når de er godt på vej med røgfriheden. Der er 

mulighed for gratis nikotinerstatning under forløbet.” 

- Torben Madsen, tobaksrådgiver i Odense Kommune 
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Projekt Råd til Ret - retshjælp på Café Paraplyen  

Råd til Ret er et tilbud til alle borgere, hvor man har mulighed for at få gratis retshjælp tirsdage 

i ulige uger kl. 16-17.30. På nuværende tidspunkt er vi ansat 4 personer - 1 uddannet jurist, 2 

jurastuderende og 1 socialrådgiverstuderende. Vi rådgiver i teams og snakker med omkring 2-4 

borgere hver gang. Vores rolle er at vejlede og rådgive borgerne inden for de juridiske 

discipliner. Borgernes henvendelser kan omhandle mange forskellige emner, men særligt 

spørgsmål vedrørende lejeret, sociallovgivning, arveret og erstatninger fylder meget.  

Det er vigtigt at have et tilbud som Råd til Ret, da mange af borgerne 

ikke ville have økonomisk eller mentalt overskud til at kontakte en 

advokat. I Råd til Ret er der ingen tidsbestilling, hvorfor borgerne 

kan vælge det tidspunkt, hvor de har overskuddet til at drøfte deres 

sag. Endvidere er de frivillige drevet af lysten til at gøre en forskel, 

hvilket gerne skulle betyde, at borgerne ved at, uanset størrelsen på 

problemet kan de roligt henvende sig til Råd til Ret.  

- Julie  

Projekt ”På fode igen” - Gældsrådgivning på Café Paraplyen 

Det er rigtigt hyggeligt at komme på Café Paraplyen. Mange gæster kommer for at få et godt 

måltid mad til en meget fair pris og for at hygge sig sammen med de andre gæster. Jeg er 

frivillig på Paraplyen om torsdagen, hvor jeg hjælper med at servere mad og med diverse andre 

gøremål. 

Der er rigtig mange aktiviteter på Paraplyen. En af dem er KFUM’s sociale projekt ”På fode 

igen”. Det vil jeg fortælle lidt om her: 

”På fode igen” handler om økonomisk rådgivning til borgere, som på en eller anden måde er 

kommet i økonomisk uføre. Nogen står tilbage med en stor gæld efter at deres hus er solgt med 

underskud, f. eks. efter en skilsmisse eller det kan være, at nogen i en periode har ladet sig 

friste til at optage for mange – og for store lån, som de efterfølgende ikke har mulighed for at 

betale tilbage. Der er også borgere, som står tilbage med en større gæld til det offentlige. De 

har måske ikke kunnet betale børnepenge, restskat eller forbrugsafgifter og lignende. 

Jeg er med til at yde gældsrådgivning på Paraplyen. P.t. er vi seks gældsrådgivere. De fire 

rådgiver hver anden tirsdag og så er vi to, som rådgiver hver torsdag.  
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Man kommer i kontakt med os ved at ringe på tlf. 24794778 og her indtaler man sit navn og tlf. 

nr. Herefter bliver man ringet op af koordinatoren fra Paraplyen. Hun spørger lidt ind til, hvad 

det drejer sig om og aftaler så et mødetidspunkt med en af os seks rådgivere.  

Dem som kommer til os er typisk borgere, som ikke kan få hjælp og rådgivning i deres bank 

eller andre steder, uden at skulle betale for det.  

Nogen vil måske være lidt beklemt ved at ringe og bede om råd og vejledning til deres 

økonomi. Men det skal man bestemt ikke være. Rådgiveren står side om side med borgeren og 

vi vil gøre vores yderste for at finde veje ud af hans eller hendes dårlige økonomiske situation. 

Overordnet kræver vi rådgivere blot to ting: Gensidig fortrolighed og ærlighed og at borgeren 

er indstillet på en eller anden form for betaling til sine kreditorer – efter bedste evne og 

selvfølgelig afstemt med, at der skal være et rimeligt beløb til leveomkostninger til borgeren.  

Hvis det ikke er muligt for borgeren at betale af på sin gæld, kan 

vi som rådgivere hjælpe med at lave en samlet gældsoversigt og 

evt. kontakte kreditorerne og oplyse om borgerens manglende 

mulighed for betaling. Herved kan vi medvirke til, midlertidigt at 

stoppe nogle rykkerprocedurer overfor borgeren.    

Når vi som gældsrådgivere støder ind i juridiske problemstillinger 

eller hvis en borger ønsker juridisk bistand, samarbejder vi med 

Råd til Ret og henviser til hinanden. 

 

Gældsrådgivningen og den juridiske rådgivning er gratis. Og vi rådgivere har selvfølgelig 

tavshedspligt. Vi har alle en fortid eller nutid inden for den juridiske – eller finansielle sektor 

og er derfor vandt til at omgås fortrolige oplysninger.  

Når vi holder første møde med en borger, går meget af tiden med diverse registreringer i vores 

lukkede edb-system. Kun vi rådgivere har adgang til systemet. Vi skal også have lavet en 

fuldmagt og en samtykkeerklæring fra borgeren. Fuldmagten fremsender vi til f.eks. borgerens 

kreditorer så disse kan se, at vi rådgiverne i projekt ”På fode igen” må repræsentere borgeren.     

Herefter går vi i gang med selve gældsrådgivningen. Det typiske er, at vi først får alle relevante 

økonomiske oplysninger fra borgeren. Herefter laver vi et budget og en oversigt over gælden. 

Så finder vi i fællesskab ud af, hvor meget borgeren kan betale til sine kreditorer. Det er nu 

rådgiverens opgave at kontakte kreditorerne og lave aftaler med dem.  
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I enkelte tilfælde stiller kreditorerne sig tilfreds med at modtage en mindre del af deres 

tilgodehavende for derefter at frafalde resten. Men det er der ingen bestemte regler for og det er 

ikke noget, som vi kan – og skal kalkulere med. 

Nogle borgere har så stor en gæld, at de ikke har en jordisk chance for reelt at betale af på 

gælden. Gælden kan f. eks. være opstået efter en tvangsauktion eller hvis man er gået ned med 

en virksomhed. Disse borgere har – under visse forudsætninger – mulighed for at få en 

gældssanering. Det betyder, at borgeren i en periode på 5 år, skal betale et månedligt beløb til 

sine kreditorer. Når de 5 år er gået og borgeren har overholdt sine betalinger, vil borgeren være 

gældfri og kreditorerne må afskrive den del af deres tilgodehavende, som ikke er dækket af 

indbetalingerne.     

Vores møder varer typisk 1 time pr. gang. Når mødet er slut aftaler vi en ny mødedato. Og vi 

holder ligeså mange møder, som der er brug for. 

Jeg kan ikke love, at alle, der søger gældsrådgivning, kan komme af med hele deres gæld. Men 

jeg kan love, at vi rådgivere kan skabe et klart økonomisk overblik og at vi som nævnt vil gøre 

vores yderste for at lave så gode aftaler som muligt for vores borgere. En økonomisk sejr til 

vores borgere er også en sejr for os rådgivere. 

- Ebbe 

Fremskudt alkoholbehandling 

Café Paraplyen i Nørregade har i mange år haft et samarbejde med Alkoholbehandlingen i 

Odense.  

I forbindelse med projekt ”Udgående behandling” var jeg så heldig at få lov til at blive udsendt 

som fremskudt behandler fra Alkoholbehandlingen til Café Paraplyen en time om ugen.  

I samarbejde med Marianne Kragmann og Leif Jessen aftalte vi, at jeg skulle være i Caféen om 

fredagen fra kl. 11-12.  

Siden fredag den 22. august 2014 har jeg, med stor fornøjelse og ganske få undtagelser været 

”fast inventar” i Caféen hver fredag. 

 

I forbindelse med projektet, der løb fra oktober 2014 incl. december 2016, har jeg haft 59 

dokumenterede samtaler samt samtaler med borgere jeg allerede havde talt med.  

 

Målet var og er, i samarbejde med Caféens faste personale, at have fokus på Alkohol.  
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Jeg taler med gæster og frivillige i Caféen omkring deres eget 

eller deres pårørendes forbrug af alkohol.  

Samtalerne er af støttende og motiverende karakter, hvor jeg 

bl.a. informerer om vores tilbud i Alkoholbehandlingen.  

Ligeledes taler jeg med borgere i Alkoholbehandlingen om de 

tilbud der er i den alkoholfri Café, Paraplyen. Det kan for en 

del borgere været rigtigt svært at henvende sig et nyt sted og 

det er min erfaring at det gør det lettere for folk at møde op i 

Caféen første gang, når de har en aftale med mig, som de 

kender fra Alkoholbehandlingen. 

Man kan vel nærmest kalde mig for Alkoholbehandlingens 

ekspert og bindeled til Café Paraplyen  

 

Mange har, efter endt behandling, behov for fortsat støtte til at fastholde deres forandringer i 

forhold til alkohol.  

Derfor orienterer og henviser vi mange borgere til Café Paraplyen bl.a. til selvhjælpsgruppen 

Tørdokken. De, der er interesserede i at høre om Tørdokken, kan mødes med mig en fredag og 

blive introduceret til Leif Jessen, der er mangeårig erfaren leder af denne gruppe.  

Selv om Leif har været afholdende i 19 år, kan det for mange gøre en stor forskel at tale med en 

der husker, hvordan det var at slås med alkohol.  

Andre færdigbehandlede borgere har andre problemer inde på livet f.eks. ensomhed, et netværk 

hvor der måske fortsat drikkes, psykiske og økonomiske problematikker. De kan have rigtig 

god gavn af de mange andre tilbud, som Caféen også tilbyder. 

  

Projektet er slut nu, men da vi alle har oplevet det som en succes er det aftalt, at jeg fra januar 

2017 fortsætter med at komme i Café Paraplyen hver fredag. Det er jeg rigtig glad for.  

Efter knapt tre år er jeg efterhånden ved at være et kendt ansigt i Caféen. Det betyder, at jeg 

efterhånden kender de faste gæster og de kender mig.  

Nogle borgere bruger mig faktisk som første kontakt efter et tilbagefald – inden de går i 

Alkoholbehandlingen eller som forebyggelse mod tilbagefald. 

 

Grunden til vores succes er uden tvivl det gode samarbejde og den gensidige respekt jeg 

oplever at have med alle på Paraplyen, hvor vi i fællesskab ønsker at gøre en forskel for dem, 

der har behov for det.  

 

- Vibeke 
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Selvhjælpsgrupperne på Paraplyen 

 

Pårørendegruppe 

Jeg hedder Tania og er tovholder i pårørendegruppen. Jeg har været med i gruppen i ca. 5 år og 

har haft meget stor glæde af den. 

Pårørendegruppen er lavet for at man som pårørende til en 

alkoholiker eller stofmisbruger kan have nogen at dele sine 

tanker med og få støtte fra nogen som kender og forstår 

problemstillingerne. Jeg har været med i gruppen i ca. 5 år 

og har haft meget stor glæde af den. 

Vi er aktuelt 5 kvinder som enten er børn af og gifte med 

eller har været gift med en alkoholiker. Vi mødes hver 

anden onsdag i et par timer og starter normalt med en kort 

meditation hvorefter vi fortæller på skift om vores tid siden 

sidst. Både positive og negative ting bliver delt og vi både 

griner og græder ud og deles om at give råd og støtte 

hinanden. Det er et trygt miljø hvor ingen dømmer men 

hjælper hinanden. 

Vi afslutter med en kop kaffe.  

- Tania 

 

Tørdokken 

Puljemidler danner det økonomiske grundlag for driften af TØRDOKKEN 

 

TØRDOKKENS formål er at hjælpe personer med alkoholproblemer ud af misbruget samt 

støtte tørlagte alkoholmisbrugere i at holde sig ædru og vælge et bedre liv. 

Det er vores erfaring, at det er meget vigtigt ikke at stå alene med sine udfordringer omkring 

alkohol 

TØRDOKKEN er her et godt netværk 

 

TØRDOKKEN afløste A-Ringen og gruppen har nu i februar 2017 bestået i 20 år, hvilket vil 

blive markeret med et arrangement først i maj måned. 
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TØRDOKKENS koncept er bygget på mange års erfaring, hvor den sociale træning og 

genopbygning har en central rolle. 

Gruppen samt mødeleder har stået for det praktiske vedrørende tirsdagsmøderne. 

Fremmødet har været større det seneste år. 

Nogle er gæster og nogle bliver faste gæster i Paraplyen og bliver måske frivillige på sigt samt 

gør brug af igangværende projekter i huset. 

 

Det er en vigtig del i den sociale træning at deltage i 

caféens alkoholfrie aktiviteter. F.eks. juleaften og 

nytårsaften samt månedlige fællesspisninger, hvilket 

giver mulighed for et bedre og måske nyt netværk. 

Dette har helt klart givet deltagerne en stor nedgang i 

tilbagefald og et bedre liv. 

 

Deltagere af tørdokken kan få overvåget indtag af deres 

egen antabus to gange om ugen, vel og mærke hvis de 

selv ønsker dette. 

 

Samarbejdet med alkoholbehandlingen i Bjergegade under Odense Kommune fortsætter indtil 

videre med stor succes. 

Det ugentlige besøg er til stor gavn for caféens gæster og deltagere i tørdokken. 

Paraplyen kan dermed være indgangen til et kommunalt behandlingsforløb. 

Desuden kan borgere i behandling på alkoholbehandlingen blive introduceret for Paraplyens 

mange tilbud. 

 

Paraplyen er et unikt tilbud for tørdokkens deltagere så som NADA (øre-akupunktur) som giver 

ro og afslapning, gældsrådgivning samt retshjælp. 

 

Mødelederen kan derudover tilbyde ene samtaler, hvor man kigger på hele ens liv. 

 

Studerende og skoleelever har søgt oplysning om alkoholproblemer. 

 

- Leif Jessen. Mødeleder/ansvarlig for selvhjælpsgruppen TØRDOKKEN 

 

 



35 
 

En gæst fortæller om sit liv og mødet med Tørdokken 

I 2010 begyndte alkohol, at tage sit indtog i mit liv. 

5 år forinden havde jeg været et ”normalt” fungerende menneske med job, barn, hus og hvad 

der ellers hører sig til.  

Jeg har altid været mor med stort M og min datter har været, og er selvfølgelig det absolut 

vigtigste i mit liv, ligeledes min voksne søn.  

Jeg levede i et belastet forhold med min datters far og ønskede bare at blive skilt, få delt vores 

værdier og indgå aftale om samkvem som var bedst for vores datter. Sådan skulle det ikke gå! 

Min datters far blev vanvittig og der fulgte en tid med trusler, vold og kidnapning. 

Vi flygtede mange gange til krisecentre og efter 10 måneders helvede hvor vi var fuldkommen 

ødelagte, blev jeg nødt til at flytte langt væk. I løbet af de næste 4-5 år flyttede vi mange gange 

fordi han altid fandt os. 

Da jeg kom til Odense i 2009 blev jeg for første gang taget alvorligt af politiet og fik 

overfaldsalarm. Jeg tror at min datters far blev sigtet for dødstrusler. Der kom i hvert fald ro på. 

Jeg begyndte at mærke mig selv og fik det rigtigt skidt. Vinen dulmede og jeg udviklede et 

meget usundt forhold til alkohol. 

Jeg fornemmede ret hurtigt, at det ikke var godt, og talte med lægen og psykologen som vi i 

forvejen var knyttet til. De skønnede ikke, at det var et problem. Jeg selvmedicinerede bare. 

Tænkte at jeg overreagerede fordi min mor var alkoholiker. 

Men i løbet af et års tid kulminerede det og jeg mistede job, fik min datter i weekendaflastning 

og blev indlagt gentagne gange. 

Jeg vidste simpelthen ikke hvad jeg skulle stille op med mig selv. Havde tabt terræn som mor 

og bød min datter det samme som jeg havde oplevet med min mor. Det var et kæmpe tab for 

hende. 

Jeg gik i alkoholbehandling i Bjergegade og fik indsigt i de mekanismer som alkoholafhængige 

udvikler; Men det var ikke nok med viden. Det er svært, at ændre ens adfærd ved rationel 

tankegang.  

Jeg hørte om Tørdokken for første gang i december 2016. Det var personalet fra Bjergegade 

som fortalte om gruppen. Jeg fik en samtale med Leif og allerede derefter fik jeg et håb. 
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Jeg deltog i et møde 4 dage efter og var noget nervøs da jeg skulle møde andre som jeg - Men 

hold da op! Jeg fik den varmeste velkomst af de sødeste mennesker. 

Fik virkelig følelsen af, at være ”kommet hjem”.  

Det giver en utrolig styrke, at høre hvordan andre er kommet videre, deres tanker, hvad der 

trigger deres op og nedture, hverdagen og de gode råd om alt og intet, samt den positive ånd 

som bare smitter. 

At møde mennesker som er i samme båd, er så befriende. Man skal ikke være bange for at 

snakke over sig eller skjule sit problem. Det bliver på en eller anden måde afdramatiseret men 

samtidig meget synliggjort, hvilke kræfter man er oppe imod. 

 Jeg sætter umådelig meget pris på den dygtighed Leif udviser. Man fornemmer hurtigt, at der 

er en stor faglighed bag det hyggelige samvær. Leif formår at skabe balancen mellem hyggen 

og alvoren. Han stiller spørgsmål som får en til at reflekterer og giver nogle gode svar hvis der 

er behov for det. 

Tilknytningen til Tørdokken har i hvert fald givet mig troen på, at jeg nok skal komme til, at 

leve et ædrueligt liv som absolut er mit stærkeste ønske for fremtiden.   

- Jeanette 

 

Køkkenet på Paraplyen 

Paraplyen er en social café. Men uden køkkenet var der 

ikke nogen café. De fleste af vores gæster nyder at 

komme her og at kunne købe et måltid mad, et stykke 

kage eller bare en kop kaffe. 

Jeg har det overordnede ansvar for køkkenet. Der er 

dagligt en ansvarlig for det varme mad, og en som står 

for den kolde afdeling og de laver lækkert mad til vores 

gæster, mens de øvrige frivillige passer de øvrige 

funktioner: rengøring, opvask, salg ved disk, indkøb 

osv.. 

 

Vi har fokus på sundhed på caféen. Vi laver mad af friske råvarer, lige fra ostemadder, 

smørrebrød, salater og kager til varm mad. Vi har i mange år lavet opbagt sovs, og 

rødbeder/asier og lignende var tilbehøret.  
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I efteråret fik vi af restauratør Pasfall doneret et sovsekursus, hvor basisingredienserne er 

grøntsager og fond – en noget sundere sovs. Vi serverer endvidere hver dag salat eller 

grøntsager til dagens ret. Vi eksperimenterer med at anvende årstidens grønt i vore salater, og 

vi minimerer sukkerindholdet i vores bagværk. 

 

Vi laver mad hver dag vi har åbent. Og jeg mener vi gør en stor forskel her på Paraplyen ved at 

lave god mad til billige penge, så vores gæster, som ikke har så mange steder at vælge imellem, 

kan komme og få sig et billigt måltid mad. 

 

- Per Skjøth, køkkenansvarlig 

 

Udtalelser fra køkkenet 

Alex, 67 år: "Jeg har været frivillig i knap 20 år. Er rigtig glad for at være her. 

Jeg laver varm mad her et par gange om ugen og gør det med stor glæde, både for mig og for 

gæsterne. Jeg har lidt at tage mig til på mine "gamle dage". Og så er det jo godt at vi kan gøre 

en forskel for dem som har det svært. 

Derudover står jeg, sammen med et lille hold andre frivillige, for banko en gang om måneden, 

men det er en anden historie" 

Birthe, 58 år: "Jeg har været her som frivillig i ca. 11 år. 

Jeg er her hver anden weekend, hvor jeg laver smørrebrød og 

andet kold mad og hjælper lidt til hvor der er behov. Derudover 

laver jeg lidt indkøb for køkkenet og er med på bankoholdet.  

Jeg har arbejde til daglig, men nyder at komme på Paraplyen og 

give en hjælpende hånd. Det er spændende og inspirerende og der 

er ikke 2 dage der er ens. Og så har vi et rigtig godt sammenhold 

på vores faste søndagshold. Jeg kommer også på caféen som gæst 

indimellem når vejen falder forbi." 
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Majbritt, 55 år: "Jeg har været her i godt et halvt års tid 

nu. Jeg er rigtig glad for at være her. Synes vi har et rigtig 

godt sammenhold. 

Her er lærerigt at være. Jeg er kommet godt rundt i de 

forskellige "afdelinger" i køkkenet. Jeg har lært en masse 

ting, både fagligt og personligt. Er blevet mere udadvendt 

og fået mere selvtillid. Og så er det også et stort plus at 

være her og lære en masse, når jeg går med en drøm om at 

få en uddannelse inden for køkkenområdet." 

 

Sandra, 24 år: "Jeg laver mad herinde hver fredag. Jeg er 

rigtig glad for at være på Paraplyen. Det er et fristed for mig. 

Jeg lærer rigtig meget om mig selv, og det at omgås andre, og 

udvikle mig selv som menneske. Og det er dejligt at kunne 

gøre noget for andre og gøre dem glade og få respons. Og få 

kontakt med andre." 

 

 

Carsten, 57 år: "Jeg vasker mest op og gør rent. Men det er nogle 

dejlige opgaver. Det at være på Paraplyen giver mig noget at stå 

op til og se frem til. Jeg har fået mere indhold i mit liv og fået mere 

kontakt med andre mennesker, som jeg nyder meget. Og jeg er 

blevet mere udadvendt."  
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”Café Paraplyen, min nye Familie” 

Som socialrådgiverpraktikant her på paraplyen, har jeg fået fornøjelsen af at lave et interview 

med en gæst. Gæsten vi skal møde hedder Frants, og for ham har paraplyen haft en helt speciel 

betydning. 

Hvornår kom du første gang på Café Paraplyen? 

”Jeg kom første gang på Paraplyen i februar 2016. Jeg var 

på det tidspunkt tilknyttet patientuddannelsen ude i 

Sanderum. Patientuddannelsen er et mindre skoleophold 

for folk med sukkersyge, hvor man lærer alt omkring 

sygdommen, og hvordan man bedst lever med den. Jeg 

blev her mere eller mindre tvunget til at opsøge paraplyen, 

da de mente det ville være et godt sted at starte. Siden da 

er jeg jo så kommet hernede fast, og jeg har fortrudt jeg 

ikke er kommet hernede lang tid før. ” 

Hvordan så dit liv ud inden Paraplyen? 

”Det foregik på min sofa, og maden bestod primært af pizza til morgen, middag og aften. Jeg 

havde i det hele taget bare svært ved at komme ud af døren, specielt om vinteren. Der havde jeg 

slet ikke lyst til at komme ud af min seng. Når jeg så om aftenen lagde mig til at sove, så 

håbede jeg på, at jeg ikke ville vågne næste morgen. Jeg var rent ud sagt træt af det hele” 

Hvad håbede du på Paraplyen kunne gøre for dig?  

”Min største forhåbning var at komme væk fra den møgsofa og blive mere aktiv, og det er jeg 

blevet” 

Hvad har det betydet for dig at komme her? 

”For det første har det betydet, at jeg er kommet væk fra sofaen, og at jeg er blevet mere social. 

Jeg havde eksempelvis ikke fejret juleaften i over ti år, men denne juleaften var jeg herinde på 

caféen, og det har jeg bestemt også tænkt mig at være næste år. Generelt er jeg bare blevet 

gladere, og mere positiv. Som sagt så håbede jeg førhen på, at jeg ikke vågnede op næste dag, 

når jeg lagde mig til at sove.  
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Sådan har jeg det ikke mere, tvært i mod. Jeg kommer her jo stort set hver dag, og jeg glæder 

mig næsten altid til at komme herned, og selv de dage hvor jeg ikke lige kan overskue det og 

egentlig har besluttet mig for at blive hjemme, ja, så går der alligevel ikke meget mere end 10 

minutter, så sidder jeg på min knallert på vej herind. Noget af det der er så dejligt herinde er 

nemlig det, at man ikke behøver at være i godt humør for at komme her.  

Der er nemlig plads til alle her, og folk er gode til at spørge ind til en, og så kan man jo helt 

selv vælge om man vil snakke om det. Man kan nærmest sige, at Paraplyen er min nye familie 

Det har også betydet meget for mit helbred at komme herned. For det første er jeg begyndt at 

spise langt sundere, hvilket jo er godt for min sukkersyge. Jeg har også førhen haft store 

problemer med at sove, hvilket har påvirket mig meget. Men efter jeg er begyndt at få Nada 

hernede, sover jeg stort set uden problemer. Dog med undtagelse af sommerferien, hvor jeg 

ikke kan få Nada, da I har lukket. 

Derudover så tager jeg ikke så meget medicin som jeg gjorde førhen. Inden jeg kom på 

paraplyen tog jeg 12-14 piller om dagen, hvor jeg nu kun er på 2-6 piller. Eksempelvis er 

lykkepillerne blevet droppet, eller vel nærmest erstattet af Paraplyen, så på den måde fungerer 

paraplyen nærmest også som en slags medicin for mig. ” 

Hvis paraplyen lukkede, hvad ville det betyde for dig? 

”Min død. Jeg ville havne tilbage i det gamle mønster på sofaen uden kontakt til omverdenen, 

og ville mere eller mindre leve af pizza igen. Jeg ville også begynde at indtage flere piller igen. 

Som sagt så kommer jeg jo mere eller mindre hver dag I har åbent, og jeg kan godt mærke på 

mig selv de dage, jeg ikke gør. Når I f.eks. har lukket om lørdagen, og jeg sidder derhjemme en 

hel dag, så begynder alle de negative tanker at rumstere i hovedet på mig igen. Så I må for 

Guds skyld ikke lukke Paraplyen.  

- Stefan 
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Åbningstider: 

Mandag-torsdag: 10.00 – 20.30 

Lørdag: Lukket 

Fredag, søn- og helligdage: 10.00 – 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.paraplyen – odense.dk 

paraplyen.odense@kfumsoc.dk 
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