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”Jo mere tillid du viser folk, desto mere ansvar 
tager de.”  

Kirsten Saaugaard 

”Hvor er de citroner, som lå her?” 
” Dem har jeg brugt til fiskefileterne.” 
” Jamen, dem skulle jeg jo bruge til citronfro- 
magen.” 
” Nå jamen, så må vi jo ha´ fat i nogle flere.  
Er der nogen, som gider at gå til købmanden.?” 
” Ja, det vil jeg godt.” 
” OK, og så skal vi også lige ha´ mælk og fløde og 
rasp og tun og gær og kardemomme og honning og 
smør og nogle pæne servietter til fællesspisnin-
gen i morgen.” 

Årsberetningen 2008/09. ” Livet i Køkkenet”  
af Per Skjøtt 

”I dag er opvaskemaskinen brudt sammen, og det 
varer nok to da-
ge inden den vir-
ker igen. Men så 
rykker vi sammen 
i bussen og løser 
den opgave også.  
Det er ret typisk 
for engagemen-
tet blandt de 
frivillige. Med 
lønnede medar-
bejdere i et køk-
ken, havde det 
været en anden 
sag.”            Leif 

”Det er lidt skræmmende for vores samfund,  
at Paraplyens gæster og frivillige kan være de 
eneste, der møder op til en begravelse.”  

Merete Aarup 

”En café er en åben favn mod verden og mod de 
mennesker, der har lyst til at komme der.  
Alene tilstedeværelsen er et forebyggende  
element, fordi det er et åbent rum, og rammen 
kan fyldes af mange forskellige ting. Det at  
møde op udtrykker en vis grad af et forandrings-
perspektiv hos den enkelte. Mange caféer har 
stærkt blandede brugergrupper, som måske ikke 
direkte interagerer, men som i den fælles til-
stedeværelse i caféens rammer har en positiv 
afsmittende effekt på hinanden. Byens borgere 
på indkøb, taxachauffører med kaffepause,  
turister, misbrugere, ensomme eller indvandrere. 
Mangfoldigheden er i sig selv helende og fore-
byggende.” 

Det værdifulde menneske, s. 18 
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark 

Café Paraplyen 

Paraplyen  
En alkoholfri social café 

K F U M ’ S  S O C I A L E  A R B E J D E  

ODENSE  
 1989-2009 



”SAMTALER – rundt om en 20-årig” er udgivet i anledning af 
Café Paraplyen i Odenses 20 års jubilæum, der markeres ved 
to arrangementer i maj og juni 2009. 
 

Fire rundbordssamtaler med bestyrelsesformænd, ledere, 
frivillige og gæster har dannet udgangspunkt for jubilæums-
skriftet. 

 

Interview og produktion  
KONSULENTFIRMAET ULRIKKEHOLM.COM 

 

Foto ULRIKKEHOLM.COM og Café Paraplyen. 
 

Ansvarshavende Marianne Kragmann 

”Man skal være meget tålmodig, svarede ræven.  
Først skal du sætte dig et stykke fra mig, såle-
des, i græsset. Jeg skæver til dig, og du siger 
ingenting. Ordene er misforståelsens kilde. Men 
for hver dag ville du kunne rykke lidt nærmere...”  
”Farvel, sagde ræven, og nu skal jeg betro dig 
min hemmelighed. Den er ganske ligetil: Kun med 
hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er 
usynligt for øjet.”  

A. de Saint-Exupery ”Den lille Prins.”   

Café Paraplyen 

20 års jubilæum i hjertet af Odense 

 

Hermed et stort til lykke med de 20 års fremragende 
socialt arbejde i hjertet af Odense. Det er Nørregade, 
denne rummelige og folkelige gade tæt på centrum, 
der i alle årene har huset Café Paraplyen. Et sted, 
hvor nogle ting er som de plejer at være, og hvor nog-
le skifter, men hvor man bl.a. altid holder fast i høj-

tiderne og giver brugerne af caféen en god oplevelse 
med at pynte til jul, holde fastelavn mm. 
 

Navnet Café Paraplyen holder jeg rigtig meget af.  
En paraply skærmer og værner sin bærer. Den kan 
have mange farver, og den kan være pyntet med flot-
te tegninger for at give liv. Denne fine symbolik mener 
jeg, Café Paraplyen lever helt op til. Mange forskellige 
mennesker kommer her hver dag - hver med sin ba-

gage, men med ønsket om at høre til et sted. Enten 
ved bare at "være" eller ved aktivt at bidrage med 
hjerterum, der giver plads til andre. 
 

Café Paraplyen er selvejende og drives i samarbejde 
med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Caféen har 

virkelig formået at skabe værdige forhold for ensom-
me mennesker, der har behov for et socialt netværk.  

I Café Paraplyen drager man omsorg for hinanden og 
gennem utroligt mange aktiviteter skabes der liv i og 
uden for huset. Som eksempler kan jeg nævne selv-
hjælpsgrupper, pårørende-grupper, bankospil, synge-
aktiviteter, svømning ,udflugter mm. Ud over at skabe 
værdi for brugerne af Café Paraplyen skaber de man-
ge aktiviteter en bred vifte af samarbejdspartnere, 
der er aktive på landsplan og med Odense Kommune. 
 

Endelig har jeg lyst til at prise de ca. 50 frivillige, uden 
hvilke Café Paraplyen ikke kunne fungere. Det er men-
nesker med et stort, socialt engagement, der yder en 
kæmpe indsats, der gavner og glæder rigtig mange 
mennesker.  

 

God vind fremover og tak for det gode samarbejde! 
 

Erik Simonsen 

Rådmand Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Odense Kommune 

Erik Simonsen  
prøver  
NADA akupunktur  

Rådmand  
Erik Simonsen  

jub i læum  
Jubi læumshi lsen  

2 11 ta le  med  
Alt id  nogle  at  ta le  med  

”Hvis jeg skulle sidde hjemme og kigge på væggen 6-7 dage om ugen, og så kun tage 
herind for at komme på biblioteket, det gik da slet ikke. Man har brug for at komme 
hjemmefra og se andre mennesker.”           Svend 

stemte frivillige,” siger Svend Erik. Da der er mange 

frivillige i caféen, giver det gode muligheder for kon-

takt. Konceptet med de mange frivillige er helt rigtigt, 

synes gæsterne. Ikke alene ville det jo være umuligt  

at have så mange lønnede ansatte til at være på  
arbejde, men det ville også forandre tilbuddet.  
Gæsterne mener, at én af fordelene ved de frivillige 

er, at de har tid. Det giver et godt udgangspunkt for 

en samtale at vide, at den anden også har tid til at 

snakke. 

 

Det første besøg 

”Jeg kom her et par gange, og sad for mig selv ved 

vinduet, og så begyndte jeg at hilse på nogle, og så 

kom vi i snak, og sådan har det udviklet sig,” fortæller 

Svend Erik. Svend supplerer: ”For mit vedkommende 

skete der det, at jeg flyttede til byen og jeg kom sim-

Tre af Café Paraplyens gæster sætter sig ved samtalebordet og giver deres bud på, 
hvad der får dem til at komme fast i Nørregade. Svend og Svend Erik er kommet i  
caféen siden 1995 – Tina siden 2002.  

Samtale og kontakt 
De tre gæster er straks i gang med at snakke og de 
bliver hurtigt enige om, at caféen især er et godt sted 
for samtale og kontakt. Der er altid nogle at tale med. 
Svend Erik siger: ”Der er ingen tvivl om, at én af de 
stærke sider ved caféen er det sociale liv herinde.” 

Tina giver ham ret. ”Man får måske en snak med en 
buschauffør, der er inde og få sin kaffe eller tager et 
spil backgammon med en somalier”, siger hun. Svend 
tilføjer: ”Der er selvfølgelig også dage, hvor du ikke er i 
snakkehumør, så kan du bare sidde og se en avis i ro 
og mag for dig selv, sådan skal det også være.” 
 ”De sidste 5-6 år er der mange af ”de gamle”, der er 
døde”, fortæller Svend, og de andre nikker bekræften-
de. Det betyder noget for kulturen, og kan måske og-
så mærkes på fremmødet. Især om aftenen kommer 
der ikke så mange gæster nu som tidligere. 

Netværk udenfor caféen 

Tina fortæller, at hun har flere venner, som hun har 

fået gennem besøg på caféen, og der er andre ek-
sempler på, at det netværk som startes ved besøg på 
caféen, kommer til at holde også udenfor stedet. 
Svend Erik er enig. ”Jeg tror, der er mange her, som 
har bekendte, de ser privat, hvor kontakten er startet 
herinde”, siger han. 
 

Mange aktiviteter 
Da snakken falder på konkrete aktiviteter, er der næ-
sten ingen ende på listen. Gæsterne taler om, at det 
kan være svært at starte nye ting op, hvis nogle er 
negative, for så kan den dårlige stemning brede sig. 
Men der er meget at vælge imellem, og altid opbak-
ning fra ledelsen til at komme af sted. De tre gæster 
husker sjove og spændende foredrag, bowling, billard, 
stavgang og guidede byture. Latterklub og forsøg med 
litteraturaftener. ”Jeg fik engang lov at prøve at starte 
en skakkreds. Vi fik udstyret, men det kom aldrig rigtig 
i gang. Der er nok en del her, der ikke har det så godt 
med faste mødetider”, fortæller Svend. 

 

De frivilliges bidrag 

”Der er nogle gæster, som knytter sig meget til be-

pelthen lige ud fra banegården den første dag og fik 

øje på stedet her. Jeg genkendte skiltet med paraply-
en, fra den by jeg kom fra. Så kom jeg tilbage og så 

nærmere på, hvad det var for noget”, fortæller han. 

”Jeg kom første gang i caféen, fordi jeg så et skilt 

udenfor med ”syng-sammen-eftermiddag.” Det gik 

jeg ind til, jeg kom tilbage, og lærte efterhånden 
nogle at kende. Jeg sad bare ude ved vinduet i star-

ten. Dengang var 
der et langbord hele 
vejen gennem loka-
let, hvor tingene lige-
som foregik. Så var 
der nogle, der sag-
de: Kommer du ikke 

herover?”  Senere 

kom jeg med i det 
kreative hjørne og 
nogle gåture om fre-
dagen, og så blev jeg 
involveret i at arran-

gere dartturnering.  
Det er sket sådan 

lidt af gangen.” 
Tina 
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KFUM’s Sociale Arbejde 

Tilhørsforholdet til landsorganisationen KFUM’s Socia-
le Arbejde vurderer lederne til at betyde rigtig meget. 
Det giver netværk og et fundament i et formuleret 
menneskesyn, som lederne oplever kan omsættes i 
det daglige arbejde med værdierne. På den anden 
side kan der måske savnes lidt  mere ”faglig retnings-
sans” – cafélederen skal i høj grad sætte kursen ale-
ne. Marianne Kragmann synes, at der på de arbejds-
markedsmæssige tiltag som ”anden aktør” gives nog-
le særlige muligheder for rummelighed og hurtig for-
andring metodemæssigt. ”Det betyder rigtig meget, 
at der ikke er penge mellem os og brugerne, og kom-
munen vil jo også gerne samarbejdet med os, for at få 
nogle ekstra muligheder, som de ikke selv har”, siger 
hun. 

Caféen forandrer – også lederne 

”Der kom én, som skulle starte et værested. Han spurgte mig: ”Hvordan i alverden får 
du dem til at arbejde, når du ikke er her? Men det er jo hele kernen, at det også fun-
gerer, når lederen ikke er her.”          Kirsten Mærsk 

Kirsten Mærsk griber bolden og siger: ”Jeg synes ti-
den som leder her, har lært mig rigtig meget om at 
se muligheder. Hvad kan lade sig gøre her? Med de 
og de ressourcer kan vi så det her! Mit entreprenør-
gen fik lov at folde sig ud for fuld udblæsning. Skal vi 
ikke tage til Polen med nogle af de frivillige? Jo, jo, så 
gør vi det.” Kirsten Mærsk tilføjer, at det at arbejde 
med frivillige har hun taget med sig i en ny lederopga-
ve. ”Det har betydet, at jeg måske i nogle situationer 
lidt mere end andre ved bordet, tror på de frivilliges 
ressourcer og det åbner muligheder,” siger Kirsten 
Mærsk. 

 

”Jeg vil især fremhæve erfaringen med at gribe nu’et. 
At arbejde uden facitliste og gå i gang med det ukend-
te”, siger Marianne Kragmann, og fortsætter: ”Jeg 
kom hertil, som garvet pædagog, men måtte alligevel 
starte helt forfra, og har følt mig meget ny og grøn 
her. Lederforum i KFUM’s Sociale Arbejde hjælper 
godt, men stederne er alligevel så forskellige, at man 
må finde sine egne muligheder.” 

”Hvad man ikke har hørt af historier om menneskers liv her i caféen, det overgår 
langt, hvad man har fantasi til at forestille sig.”      Kirsten Saaugaard 

Caféen skaber foran-

dring for sine gæster 
og frivillige. Men gæl-
der det også de tre 
ledere, der har haft 

lederjobbet i hen-

holdsvis fem, otte og 
seks år - har det på-
virket dem som per-
soner?  Kirsten 

Saaugaard tænker 
tilbage på fem år, 
som hun var rigtig 
glad for arbejdsmæs-
sigt. ”Der var mange 
ting, der lykkedes, 
det var spændende, 
sjovt og besværligt, 

men jeg var glad for det. Jeg er jo også på forskellig 
vis ”blevet hængende” i KFUM’s Sociale Arbejde, for-
tæller Kirsten Saaugaard. Hun taler sig varm og tilfø-
jer: ”Det var en tid med så mange mennesker, så me-
get død og destruktion, men også livsbekræftende 
oplevelser og en fascination og taknemlighed over, at 

alt det her kunne 

spire ud af ingen-
ting. Det har helt 
sikkert udviklet 

mig som menne-
ske,” siger Kirsten 
Saaugaard. 

første  
De første skr idt  
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Holger Andersen og 
Merete Aarup har 
meget at tale om, og 
samtalen tager os 
mere end 20 år tilba-

ge i tiden. Til dengang 
Holger Andersen var 
forstander for det 

beskyttede pensionat 
Ågården og Merete 
Aarup var folketings-
medlem og byråds-
medlem i Odense. De 

og andre engagerede 
sig i forsøget på at 
etablere en ny café. 
Paraplyen i Nørrega-
de blev den første, i 

dag driver alene 
KFUM’s Sociale Ar-

bejde 27 sociale ca-

féer over hele landet. 

28. maj 1989 åbnede der et helt nyt tilbud i Nørregade i Odense. En alkoholfri café 
som skulle drives af én ansat leder og frivillige.  Man havde valgt navnet Café Paraply-
en. Det var et socialt forsøgsprojekt støttet af SUM-midler fra Socialministeriet og 
et tilskud fra Odense Kommune. KFUM’s Sociale Arbejde, Alkoholambulatoriet og 
Ågården stod bag. 

”Vi talte virkelig meget frem og tilbage. Jeg kan godt huske, da jeg slog i bordet og 
sagde: skal vi ikke i gang?! Da havde vi vendt tingene 120.000 gange.” Merete Aarup 

jektet var en realitet. Odense Kommune lagde vægt 

på i deres støtte, at indgå aftalen med en lokal besty-
relse og ikke med landsorganisationen. Det er bag-

grunden for, at Paraplyen fra starten blev en selvejen-

de institution. Men det var ikke slut med økonomiske 

bekymringer. 
 

Løbesedler og sorte sække 

Merete Aarup tog sagen op fra Folketingets talerstol, 
og hele det nødvendige fodarbejde for et godt udfald 
for ansøgningen om tilskud blev gjort godt og grun-
digt. Det lykkedes og det første år bevilgede Socialmi-
nisteriet et tilskud på 200.000 kroner - forsøgspro-

”I 1991 blev jeg 
spurgt om også at 
være med til at star-

te en genbrugsbutik. 
Vi var klar over, at 

tilskuddene kunne 

ophøre, og vi måtte 
sikre os økonomisk 

på anden måde”, for-
tæller Merete Aarup, 
og fortæller videre, 
at taler i Folketinget 
ikke var nok. Besty-
relsen delte selv 

1.000 løbesedler ud 

med opfordring til at 
aflevere aflagt tøj, og 
måtte senere ud 

Januar 1988 - Maj 1989 

Holger Andersen havde dengang især den indfaldsvin-
kel, at der skulle etableres et værested, som kunne 

give mennesker et tilhørsforhold efter et institutions-
ophold, hvor misbruget var blevet standset. Et alkohol-
frit sted i centrum, hvor det var nemt at komme i 

hverdagen. De nærmeste involverede dengang gik 
mange ture i byen og sled mange trappetrin, før pla-
ceringen i Nørregade blev valgt. ”Det var et lille kom-
promis, for vi måtte lidt væk fra centrum, men det har 
vist sig at være en fin placering”, siger Holger Ander-
sen.  

med trailere og sam- 

le sorte sække sammen. Sådan blev det første varela-

ger etableret, og 3. september 1991 åbnede den før-

ste lille genbrugsbutik i Nørregade. 

Begyndelsen til mere 

”Vi oplevede, at nogle af de frivillige der kom til os, vok-

sede med opgaven og fik mod på mere. Samtidig ske-

te der jo en knopskydning fra café til genbrug og sene-

re flere tiltag, så projektet fik hurtigt sit eget liv, og det 

Merete Aarup 

Holger Andersen 
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har i sig selv været meget bekræftende”, siger Holger 
Andersen, der samtidig glæder sig over, at der trods 
alt har været en rød tråd gennem udviklingen gennem 
de 20 år. Og tiden har vist, at Café Paraplyen var be-
gyndelsen til mere. Merete Aarup siger: ”Det er da 
egentlig utroligt, hvad vi har fået skabt her i byen. To 
genbrugsbutikker, en social café, et aktiveringssted 
(genbrugsprojekt) og både incestcenter Fyn og Kur-
dercafeen er jo også udsprunget herfra.” 
 

Odense Kommune 

Merete Aarup fortæller, at den økonomiske støtte og 
samarbejdet med kommunen er meget tilfredsstillen-
de. På et tidspunkt forhandlede man med kommunen 
om at få et større tilskud, fordi det var uhensigtsmæs-
sigt år efter år at skulle søge § 115 midlerne til frivil-
ligt, socialt arbejde. Det lykkedes og det har givet en 
god basis for arbejdet. ”Der er da ingen tvivl om, at 
kommunen får sine penge ind igen i besparelser på 
andre områder. Og kommunen har brug for det frivilli-
ge Danmark til at løfte opgaven”, mener Merete Aa-
rup og tilføjer, at Odense Kommune skal være stolte 
af, at Café Paraplyen har kunnet trække fonds- og pul-
jemidler til byen til glæde for brugerne. 
 

Store krav til lederen 

Bestyrelser arbejder bag kulisserne og i hverdagen er 
det lederen, der tegner ”firmaet.” Hvad tænker de to 
bestyrelsesformænd om den fordeling? ”Det betyder 
utroligt meget, hvem der er leder. Derfor må man 
som bestyrelse gøre sit arbejde virkelig godt, når man 
ansætter”, siger Holger Andersen. ”Ja, i hverdagen 
skal bestyrelsen ikke komme og blande sig. Man er en 
støttegruppe for forstanderen”, supplerer Merete 
Aarup. 

 

Stor tillid fra KFUM’s Sociale Arbejde 

Merete Aarup og Holger Andersen glæder sig over 
en god opbakning og støtte fra landsorganisationen 
på mange områder, blandt andet føres regnskabet på 
hovedkontoret. 

”Tilliden til de lokale enheder har altid været et adels-

mærke for organisationen”, siger Holger Andersen. 
På ét punkt er Merete Aarup dog urokkelig. Paraplyen 
er en selvejende institution med egen bestyrelse og 
ikke en styregruppe. Det skal man holde fast i, mener 
hun. Det sikrer evnen til at handle hurtigt, hvis det er 
nødvendigt. 
 

Aldrig institution 

Helt fra starten påpegede blandt andet overlæge Olaf 
Wraae fra Alkoholambulatoriet meget stærkt, at café-
en ikke måtte blive et behandlingssted, fortæller Me-
rete Aarup. ”Ja, vi skulle jo skabe en ikke-institution”, 

supplerer Holger Andersen. Heroverfor stod imidler-
tid også en målsætning om at undgå at blive en var-
mestue. Der skulle være aktiviteter og tilbud på ste-
det. Det er de to bestyrelsesrepræsentanter helt eni-
ge om må være målsætningen, også fremover for 
den 20-årige, der har vist sig at være et virkelig leve-
dygtigt barn. 

”Vi synes, at barnet Paraplyen er et smukt barn, 
der forhåbentlig vokser sig stort.”  

Holger Andersen ved 1 års fødselsdagen i 1990 

Kirsten Saaugaard, Kirsten Mærsk, Marianne Kragmann  

Efterværn 

Café Paraplyen blev startet bl.a. som et efterværns-
tilbud. Til de mange som efter et institutionsophold 
skulle hjem og sidde i lejligheden uden andet netværk, 
end de gamle drikkekammerater. Hele behandlings-
området er ændret meget markant gennem de 20 
år, men der kommer stadig mange, der bruger café-
en som efterværn. ” Du kan øve dig i at leve livet. Hol-
de dig ædru, passe mødetider, huske at melde afbud 
og øve både sociale og køkkenfaglige kompetencer”, 
siger Marianne Kragmann. 
 

Arbejdsmarkedets udvikling 

Café Paraplyen er et sammensat tilbud. Konceptet 
med de mange frivillige stiller særlige krav til lederen, 
der må kunne agere i et miljø med få lønnede medar-
bejdere. De første år var cafélederen eneste lønnede 

medarbejder, men i 1995 blev det muligt at opnor-
mere med endnu en lønnet stilling. Daværende leder 
Kirsten Saaugaard mindes ændringen som en mile-
pæl i caféens historie. Sidst i 90’erne kom der desu-
den to fleksjobstillinger til. Arbejdsmarkedet og social-
politikken har ændret sig meget i caféens 20 år.  
”I 90’erne var situationen helt anderledes. Vi havde 

frivillige med uddannelser som pædagog og socialråd-
giver, og mange unge studerende som samlede point 
til uddannelse gennem frivilligt arbejde,” fortæller Kir-
sten Saaugaard. I 2009 har Marianne Kragmann an-
dre ledelsesvilkår og aktivanter som oftest uden ud-

dannelse. ”Vi har også nogle nu, som har gået ledige 

op til et år. Det kan være personer sidst i halvtredser-

ne, der får et jobtilbud, og de er som regel meget sta-

bile medarbejdere.” Men på Café Paraplyen er man 

fortsat lige velkommen, om man har få eller flere res-

sourcer, og det er netop, hvad det hele handler om. 

 

At være caféleder 

De tre engagerede kvinder lægger ikke skjul på, at det 

er en ganske særlig situation at være leder, på de vil-

kår som er gældende i en social café. Marianne Krag-

mann fortæller, at det var svært i starten, og hun 

spurgte sig selv: ”Hvad skal jeg egentlig?” Der skal 

ikke skrives så meget, og der er ikke cpr-numre og 

journalisering at sørge for. Lederjobbet i caféen hand-

ler rigtig meget om at have et øje på hver finger, for-

nemmelse for hvordan det hele hænger sammen, og 

det særlige blik for at finde opgaver og ansvar i den 

rette mængde til alle. En caféleder er altid beskæfti-

get med at binde tusinde tråde sammen. Kirsten 
Saaugaard var leder i de første år, hvor der simpelt-

hen ikke var nogle andre at tage bestik af. ”Jeg savne-

de en rollemodel for arbejdet, men i stedet blev det 

her, mange andre kom og søgte inspiration, i årene 

der fulgte”, siger Kirsten Saaugaard. 
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De tre ledere er enige om, at caféens særpræg ud-
springer af mangfoldigheden i caféens gæstegruppe 
og blandt de frivillige medarbejdere. Rummeligheden 
som karakteriseres ved, at både ”hr. og fru Jensen” 
der venter på bussen, taxachaufføren, den hjemløse, 
den ensomme og misbrugeren kan komme og være i 
caféen et øjeblik en gang imellem eller måske hver 
eneste dag. De mange og forskellige grupper af men-
nesker, der kommer ind med handicap og begræns-
ninger i arbejdsevne, bliver på trods af det i stand til 
at indgå i en helhed som frivillige og drive café efter 
alle kunstens regler. ”Nogle kan kun bruge højre arm, 
andre er psykisk svage. Det skal man som leder få til 
at hænge sammen. Det kan lykkes, og det nedbryder 
også mange fordomme”, fortæller lederne. ”Jeg kun-
ne godt gå herfra til et møde, og se en person i sam-
fundstjeneste og en ex-alkoholiker stå bag disken. 
Umiddelbart tænkte jeg, det dér er jo umuligt, men 
man lærer at være i kaos og det fungerer alligevel”, 
siger Kirsten Mærsk. 

Mærsk. De har alle tre oplevet, at denne form for 
svært målbart arbejde ikke regnes for så meget. Det 
tager tid at forstå, hvad der sker, og hvilken betydning 
det har. For mange af gæsterne er caféen deres dag-
ligstue. ”Da vi begyndte at lørdagslukke, lød der et ra-
maskrig. Bare tanken om det var nok. Hvad nu hvis de 
fik brug for caféen om lørdagen,” fortæller Marianne 

Kragmann. Hun tilføjer, at det caféen kan, som er 
unikt, tager tid at fornemme. ”Du skal ind og mærke 
stemningen, ind og røres i dit hjerte. Det bliver folk 
også efter en halv time, derfor er det vigtigt for os, at 
invitere politikere og embedsfolk på besøg.” 

Tre kvinder har tilsammen i næsten 20 år ledet Café Paraplyen gennem en mangfol-
dighed af udfordringer, forandringer og et hav af mennesker. De mødtes igen om et 
bord i caféen, til en samtale om det at være leder af en arbejdsplads, hvor få eller 
ingen andre er lønnede, hvor mennesket er i centrum, og det umulige ind imellem bli-
ver muligt. 

”Her ser du mennesket, det er det unikke ved vores café. Her er du ikke alkoholiker, 
eller psykisk syg, din identitet er dig selv, dit navn og din måde at være her på.”  

Marianne Kragmann 

”Engang ringede jeg til en frivillig og spurgte, om hun kunne komme ind og tage en eks-
tra vagt. Hun blev stjernelykkelig og fortalte, at der aldrig før var nogen, der havde 
bedt hende om noget.” 

Kirsten Mærsk 

Det udefinerbare miljø 

Lederne taler med dyb respekt om miljøet. Om café-
ens muligheder for at lade mennesker vokse og udfol-
de ansvar og kompetencer, som måske ikke rækker 
til et arbejde på almindelige vilkår, men som i caféens 
rammer betyder livskvalitet og tilhørsforhold for den 
enkelte. Men lederne erkender, at det er meget svært 
at forklare magien. ”Jeg vidste med mig selv, at der 
blev gjort et rigtig godt stykke arbejde herinde, men 
det er vældig vanskeligt at beskrive,” siger Kirsten 

8 engagerede  
Tre engagerede kv inder  
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Tag sjælens blå mærker alvorligt 
I forbindelse med Folketingets 1. behandling af et lov-
forslag om støtte til socialt udviklingsarbejde 4. maj 
1994, tog daværende MF Merete Aarup (KF) ordet. 
Det gav de tilstedeværende, og læserne af Folketings-
tidende, (side 10559 ff), indblik i engagementet hos 
et folketingsmedlem, der både kunne sit politiske 
håndværk og havde sin gang i frivilligt, socialt arbejde 
på gadeplan. Merete Aarup sagde i sit indlæg bl.a.: 

engang  Der var  engang i  Odense  

 

”..noget af det vigtigste i de mange udviklings-
projekter er, at den svage er blevet sin egen 
medarbejder og på den måde har fået del i et 
fællesskab, som har givet tryghed og selvtillid 
til det enkelte menneske. Puljemidlerne har bevist, at det offentlige ikke er bedst til at løse 
de mange sociale opgaver alene. (…) Skal man tage sjælens blå mærker alvorligt, så foregår 
socialt arbejde på mange tidspunkter af døgnet og ikke kun fra kl. 8 til kl. 16 bag et skrive-
bord. Jeg er derfor enig med forslagsstillerne om, at det er meget uheldigt, at de mange go-

de projekter ikke kender deres fremtid. Bruger-
ne, de frivillige medarbejdere og tovholderen, 
den lønnede leder, ved ikke, hvad der sker, når 
finansåret er omme.” 

 

Derefter udfoldede Merete Aarup for sine lovgivende 

kolleger en præsentation af Café Paraplyens organi-

sation, opgaver og målgrupper. Så en social café er 

formentlig aldrig blevet præsenteret så grundigt som 

et skoleeksempel for andre fra Folketingets talerstol. 

Efter 1. behandlingen gik SF’s lovforslag til videre be-

handling i Socialudvalget. 

1 års fødselsdag 1990 

Langbordet som i mange år var ”aktivitetsakse” 

Bestyrelsesformand Merete Aarup og leder  
Kirsten Mærsk ved 10 års jubilæet i 1999 

Tre frivillige (Leif, Finn og Hanne)  
som stadig er med 
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Caféen drives ikke mindst ved hjælp af omkring 50 frivillige. Fem af de frivillige spiste 
frokost sammen og talte om Café Paraplyen som et mødested, en oase eller som én af 
dem udtrykte det: et hvilested for trækfugle 

De fem frivillige har været med længe. Bente siden 
starten i 1989, Leif og Erik (i Caféen kendt som Mik-
kelsen) siden 92, Gurli siden 93 og Sanne siden 95. 
Bente introducerer med et smil et nyt begreb i sam-
talen. Man kan blive ”paraply-iseret”, mener hun. Det 

er der jo også noget, der tyder på, når man ser på, 
hvor længe mange af de frivillige har været tilknyttet. 
 

At være frivillig 

Som frivillig skal man selvfølgelig have et vist overskud 
af tid og kræfter. Men de fem frivillige ved bordet er 

enige om, at selvom det kræver noget, får man lige så 
meget igen. Frivilligt arbejde yder man af lyst og ikke 
af pligt – og måske lige så meget for sin egen skyld. 
Mange af de frivillige har små specialer. Ud over at 
indgå i vagtplanen med køkken og rengøring, bidrager 
de med særlige opgaver som for eksempel regnskab, 
banko og kagebagning efter lyst og interesse. 
 

Alle slags mennesker 
De frivillige fortæller, at man ude i byen godt kan mø-
de den fordom om Paraplyen, at det ”kun er for alko-

”Der kom engang én med en madkupon fra kirken. Jeg foreslog ham varm mad, ”for 
det får du nok ikke lavet til dig selv”. Så sagde han: ”Hvor er det mange år siden, at 

Leif, Gurli, Sanne, Bente, Erik  
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mer flere flygtninge og indvandrere nu end tidligere, 

og der var en vanskelig periode, da der kom rigtig 

mange kurdere fra Kuwait i caféen. De har nu deres 

eget værested. Går man omkring 5 år tilbage, kom 

der også betydeligt flere gæster om aftenen. ”Der var 

gang i den om aftenen med kortspil og aktiviteter. Der 

blev spillet Canasta hele vejen op ad langbordet”, for-

tæller Sanne. Rygeforbuddet spiller en rolle, men tilba-

gegangen skyldes nok ikke alene det, mener de fri-
villige. Måske en mentalitetsændring. Leif uddyber: 

”Det kræver i højere grad et arrangement at trække 

folk herind om aftenen. Tirsdag er der mange på 
grund af vores selvhjælpsgruppe.” Flere af de frivillige 

husker også en tid, hvor kontorholdet var noget enkle-

re end i dag. En caféleder uden computer på kontoret 

og den løbende administration i ét A4-ringbind. Det er 

blevet helt andre tider på caféen, som i resten af 
samfundet, hvad det angår. 
 

Frivillige i forandring 

Paraplyen kan skabe forandring for sine gæster som 

et støttende og åbent tilbud. Men de frivillige som er 

en væsentlig del af stedet og aktiviteterne bliver vel 

også påvirkede og måske endda forandrede? Bente 

er ikke i tvivl, når hun siger: ”Caféen er nærmest mit 

andet hjem.” Sanne tilslutter sig: ”Ja, man giver en 

masse til andre, men får også en masse igen.” Gurli 

fortæller, at hun tidligere var lidt slem til at dømme 

andre og ikke vidste noget særligt fra sit eget liv, om 

al den elendighed der findes. ”Man bliver et mere 
rummeligt menneske”, siger hun. ”For mit vedkom-

holikere.” ”Så må man lige fortælle dem, at det er for 
alle. Der kommer direktøren og taxachaufføren og 
husmoderen”, siger Sanne. Gurli fortæller om to sø-
stre, der kommer hver tirsdag. De mødes på caféen 
og går så ud og handler og hygger sig. Om aftenen 
kommer de igen sammen med deres mænd og spi-
ser aftensmad. ”Hvis man skal forklare, hvad caféen 

er for et sted, er sammenligningen med Sams bar fra 
fjernsynsserien nærliggende, bare i en alkoholfri udga-
ve”, siger Bente. Leif mener, at det simpelthen ville 
betyde flere indlæggelser og mere medicin for mange 
gæster, hvis de ikke kunne komme i caféen. ”Jeg ken-
der flere, der kan nedsætte deres medicinforbrug, i 
kraft af at de kommer her”, siger han. 

 

Bord 1 

”Mange mennesker er ensomme og med få kontak-
ter. Det er blandt andet dem, der har et fristed her på 
caféen. Mange af de faste sidder ved bord 1, som vi 
kalder det,” fortæller Gurli. Erik uddyber: ”Engang var 
der et langbord hele vejen igennem caféen, og det var 
mest de faste. Så kunne man rykke over fra de andre 
borde efterhånden, og man kunne også rykke op fra 
de nederste pladser som tiden gik.” Leif mener, at 
maden og hyggen spiller en stor rolle som ramme om 
fællesskabet, der er og skal være rummeligt. ”Jeg 
tænker faktisk tit på stedet her, som et sted hvor 
trækfugle lige kan slå sig ned og hvile, spise lidt mad 
og samle kræfter, inden de skal af sted igen”, siger 
han. 

 

Gæster i forandring 

Set over mange år er der sket forandringer i caféen, 
som de frivillige har set på nærmeste hånd. Der kom-

”Jeg tror mange her er glade for bare sådan en lille ting, at vi hilser på hinanden her-
inde, helst med navn.”   

Erik  

mende har jeg brugt 

det som hjælp til selv-

hjælp”, fortæller Leif. 

Med baggrund i sit 

eget alkoholmisbrug 

er han sikker på, at 

kontakten gennem 

alle årene har betydet 

meget for, at han har 

kunnet holde sig 
ædru. ”Mange af de 

gutter jeg kæmpede 

sammen med den-

gang, er desværre 

døde og borte i dag”, 

siger han. 


