Årsrapport April 2018 – Marts 2019

Forord
Så sidder du med 29. årgang af vor årsrapport fra Café Paraplyen. I ord og billeder vil vi i denne årsrapport fortælle
om året 2018-2019.
De fleste af os oplever på egen krop, hvor værdifuldt det er, at der er nogen, som regner med én. Og at vi er betydningsfulde for det fællesskab, som vi er i. Og det er det, vi vil – ansatte og frivillige – i Café Paraplyen. Være med til at
skabe en følelse af værdifuldhed hos den enkelte gæst.
For nogle gæster bliver mødet med Café Paraplyen det spæde skridt til at ændre sit liv til at indeholde andet end at
være ensom, syg, udsat eller misbruger. Her er der en hjertevarme – og mad -, som er med til, at mit sind og min krop
oplever værdifuldhed og balance. Det vil vi i Café Paraplyen!
Nogle begynder at komme i Café Paraplyen, hvor livet er mest præget af mismod og håbløshed. Her vil den enkelte
medarbejder og frivillige gerne være det vikarierende håb indtil den enkelte gæst selv griber modet og håbet. For vi
tror på, at det lykkedes! Det vil vi i Café Paraplyen!
Til vore gæster: Tak at I kommer! Tak hvad du, den enkelte, bringer med dig af dit liv ind i fællesskabet. Tak for omsorg for medarbejdere, de frivillige - og hinanden!
En stor, stor tak til leder, medarbejdere og frivillige for al det hjerteblod, I lægger i Café Paraplyen!! Uden jeres entusiasme, trofasthed og hjertevarme var der ingen Café Paraplyen!
Også en stor tak til vore samarbejdspartnere Odense Kommune og KFUM Genbrug, som økonomisk er en væsentlig
faktor for, at vi kan eksistere. Og tak for donationer fra forskellige fonde, puljer og foreninger.
Ikke mindst en stor tak til KFUMs Sociale Arbejde for et gedigent og konstruktivt samarbejde!
Vi er varslet, at vi bliver sagt op på den nuværende adresse, da bygningen enten skal rives ned eller kraftigt renoveres.
Endnu har vi ikke modtaget opsigelsen. Selvfølgelig berører det os!
God læselyst!
På vegne af bestyrelsen
Arne Valbjørn Skov, formand

Lederen
			
Jeg har givet mig selv den udfordring at skulle levere et ultra kort indlæg til vores årsrapport.
Som leder af en social café med 30 års historik og en ukendt fremtid i nye rammer er jeg optaget af, hvad mon opskriften er på den medmenneskelighed, som opstår omkring Café Paraplyen? Hvilket miljø skal der til, for at lykkes både
for den enkelte og for fællesskabet, og hvordan sikrer vi, at det er den ”rigtige kage, vi bager”.
Hovedingrediensen (melet) hedder MANGFOLDIGHED: En stor gruppe
af frivillige på ca. 65 borgere mellem 20 og 93 år, heriblandt virksomhedspraktikanter, borgere i samfundstjeneste og studerende. Gæster med
såvel danske som andre etniske rødder. Gæster der har levet et langt liv
med afhængigheder, gæster der kommer fordi de er meget alene i deres
liv og søger fællesskabet, gæster der dagligt benytter os som et socialt
cafeteria og gæster der kommer for at mødes med andre gæster og frivillige omkring et måltid mad, kaffe og kage, en aktivitet, et arrangement eller få 5 nåle i hvert øre (NADA) for derefter at sidde i 45 min. I selskab
med andre kendte og ukendte medmennesker, som hurtigt kommer i
kontakt og danner relationer med hverandre på kryds og tværs.
Det der binder det hele sammen (æggene) er det
miljø, der bliver skabt, når frivillige stiller sig til rådighed
for deres Næste uden at forvente at få noget igen, FORDI
ved at gi`får du SÅ meget igen, hvilket skaber et helt unikt
og omsorgsfuldt arbejdsmiljø både de frivillige imellem og
de frivillige blandt gæsterne.

Lidt til den søde tand (sukkeret) får du på Paraplyen i form af billige
desserter, hjemmebagte kager og lagkage - alt sammen tilberedt med
næstekærlig hånd af frivillige.

Næringen (væsken) kommer fra hjemmelavede måltider, som anno
2019 kan bestå af både forloren hare og vegetardeller, suppleret
med en ”go kop kaffe” serveret ved disken eller ved bordet med
nænsom hånd af en kærlig frivillig som kigger dig i øjnene, smiler
til dig og nævner dit navn eller nysgerrigt spørger til, hvad du mon
hedder og hvordan din dag har været indtil nu.
For at gi Paraplykagen den særlige smag (krydderierne) tilsættes
en vis portion frivillige som bl.a. Er synlige og kontaktbare i caféen
som caféværter, et par entusiastiske studerende som altid har tid
og lyst til at spille kort, oversætte myndighedspapirer og møder
gæsterne med nye friske (og unge) øjne, en lille gruppe ansatte som
entusiastisk knokler for at få en travl og uforudsigelig hverdag til
ikke kun at hænge sammen men til at blive en særlig god og munter dag - HVER DAG. Bag kulissen (i køkkenet) blandes ingredienserne til kagen af frivillige og virksomhedspraktikanter, mens
borgeren i samfundstjeneste tager opvasken.

Ovenpå kagen (pynt) smøres et tykt lag HUMØR og humor
iblandet smil, latter og godmodige drillerier både på den ene og
den anden side af disken :-) !

Paraplykagen bages nænsomt i et varmt miljø og nydes gerne lun og friskbagt
OG I KONTAKT. VELBEKOMME.

Marianne Kragmann, daglig leder

Vores Café
På Café Paraplyen kommer mennesket i første række. Det gælder
både gæster, frivillige og ansatte.

Her står frivillige på spring til at betjene gæsterne

Det er en café med god stemning takket
være samspillet mellem
frivillige og gæster

Vi prøver at få folk til at tænke over, hvordan ’min’ adfærd i
caféen påvirker andre på godt og ondt – det gør vi bl.a. med
tegneserier på bordene.

Vi hjælpes ad med holde caféen ved lige
og humøret højt

Her er Anni gæst i færd med at vande blomster

- og vi er en paraply familie, fødselsdage
holder vi også gerne sammen

At sprede glæde og højt humør er fundamentalt i caféen, og det kunne vi jo
ikke uden vores uundværlige køkken,
hvor frivillige fremstiller god mad og
hjemmebagt kage hver dag.

Det har givet fornyelse til menuen, at vi nu får leveret mad fra FødevareBanken hver torsdag. Det har
bl.a. betydet et vekslende udbud af små lækkerier og billig frugt.

Og cirka en gang om måneden er der fællesspisning,
hvor frivillige, gæster og ansatte knytter bånd,
og der er altid fuldt hus!

Vi mødes også til cafémøder hver 2.
måned, hvor gæsterne kommer med
idéer, forslag og kommentarer til
hverdagen.

Mærkedage som fastelavn fejrer vi naturligvis også.

Der er altid liv i caféen, hvad enten det drejer sig om
filmaften

eller

vigtige fodboldkampe i TV.

Vi har mange andre aktiviteter takket være
alle de mange frivillige, der også arrangerer
gåture hver fredag og hygger om ’strikkeklubben’ hver onsdag.

- og efter en
kaffetår går turen
til svømmehallen
onsdag formiddag.

Endnu et ugentligt tilbud er det
Kreative hjørne.

Alle kan være med - vi samles på tværs af
sprog, kultur og alder.

Lad os slutte med Banko. Det foregår en gang om måneden – en lørdag og styres af Alex og hans
hold bestående af Birthe, Tina, Jørgen og Leila, og det har været en tradition siden 2008.

Vi er her for at hjælpe hinanden og der er gode muligheder for at få råd og vejledning på Café
Paraplyen

Vibeke fra Alkoholbehandlingen
kommer hver fredag og svarer på
spørgsmål

Peter Præst fra Sct. Hans Kirke
kigger ind hver fredag. Med ham
kan man få en god snak om alting

Gæsterne kan få hjælp til juridiske spørgsmål.
Ring til ’Råd til Ret’ – bestil tid – Det er gratis!
Tlf: 21827517

Du kan også få hjælp til
at komme økonomisk
’På fode igen’ –
Book en tid på tlf: 24794778

Der er også hjælp at hente på
det helbredsmæssige område.
Hver mandag og onsdag
tilbydes der Nada akupunktur
på Café Paraplyen. Nada afhjælper fx alle former for abstinenser (som sukker – røg
– alkohol og stoffer). Dæmper desuden angst, stress og
søvnløshed.

Desuden er der hjælp til selvhjælp i
Tørdokken, hvor det handler om at
give hinanden redskaber til at komme
ud af et alkoholmisbrug eller at holde
sig ædru.

De pårørende har deres egen gruppe,
som mødes en gang hver anden uge
til gensidig glæde og støtte.

Vores café er først og fremmest til for gæsterne. Det er de frivillige der holder det hele i gang og gør
en stor forskel i hverdagen for deres medmennesker. De mødes sjældent uden gæster. Her ses de ved
et årsmøde.

– Uden vores frivillige var der ikke noget der hed ’Café Paraplyen’

						

Fremtiden

Café Paraplyen skal flytte.
For halvandet år siden kunne vi læse i avisen, at de
bygninger caféen bor til leje i skal rives ned!!! Vi er
endnu ikke opsagt!!!
I skrivende stund ved vi stadig ikke meget om processen. Vi er optimister, og tror på ”at det nok skal
gå”, fordi vi står sammen, vi/Odense Kommunes
borgere har stadig brug for en skærmende paraply
midt i livets stormvejr og vi har mobiliseret vores
netværk med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, KFUM´s Sociale Arbejde, KFUM Genbrug
samt Arkitektgruppen, som ejer bygningerne. De har alle fået et indgående kendskab til vores sociale
café, og det er min overbevisning, at der er bred opbakning til en fælles løsning omkring Paraplyens
fremtid.
”Sammen står vi stærkest”
(citat fra en gråhåret aktivist :-)Marianne Kragmann, daglig leder

Café Paraplyen
Nørregade 77-79
5000 Odense C.
Tlf. 66 12 85 85

Åbningstider:
10:00 – 20:30 mandag til torsdag
10:00 – 17:00 fredag og søndag (lørdag lukket)

