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Paraplyen fejrer femogtyve
FORORD: Den selvejende alkoholfrie sociale 

Café Paraplyen - KFUM’s Sociale Arbejde 
– er med sit diakonale værdigrundlag 

kirkens hænder i gaden: Vi ser medmen-
nesket og vi er alle værdifulde.

Det er de frivillige på Paraplyen 
som gør det muligt at drive en 

social Café, hvor den praktiske 
hverdag forenes med kontakten 

og den åndelige føde.
Vi har valgt at fejre Café 

Paraplyen i Odenses 25 
års jubilæum bl.a. med 

udgivelse af denne fotobog, som er 
blevet til ved hjælp af midler fra Tom 
Nis Faxøes Fond samt venlig støtte fra 
chib pressebureau og Clausen Grafisk. 
Bogen skildrer et øjebliksbillede af 
Caféen og hverdagslivet omkring os – 
gæsterne, de frivillige og personalet.

Vi håber at man gennem billederne 
får en fornemmelse af: mangfoldighe-
den, fællesskabet, hyggen, kaffen, kon-
takten, maden, frivilligheden, glæden, 
kreativiteten, stemningen.

Alle mennesker har brug for at 
høre til, at kunne gi’ og få omsorg, 
at føle sig værdifuld, at mærke at du 
gør en forskel, at høre nogen sige sit 
navn, at få og gi’ smil, at dele glæder 
og sorger. 
”Det du får, går – det du gi’r, bli’r”.

Fotobogen udgives i forbindelse 
med Café Paraplyens jubilæumsfest 
tirsdag den 3. juni. 

Tak til alle for indsatsen – omkring 
fotobogen, jubilæet, hverdagen!

Konst. formand for bestyrelsen,
Merete Østerbye
Daglig leder
Marianne Kragmann



Gurli og Inge har begget passet kantiner på Teknisk Skole og ”Slottet”. Nu er de hu-
mørspredere på Paraplyen hver tirsdag i det kolde køkken. Det har de været i over 
20 og 10 år, og de kommer altid på cykel.



Køkkenet laver i gennemsnit 2 lagka-
ger dagligt. Det bliver til 603 lagkager 
om året. Lagkagerne stilles i køleskab 
og må først spises minimum en dag 
efter de er lagt sammen. Her er det 
Palle, der samler lagkagerne.



Café Paraplyen har åbent ca. 310 dage om året.
Køkkenet laver Dagens Ret alle dage, hvor 

caféen har åbent. Der bruges omtrent 6 kilo kød 
pr. gang. Det vil sige, at der i alt går 1.710 kg. 
(1,71 tons) kød til Dagens Ret om året.

Derudover kommer alle de lune retter.



Der bliver skrællet rundt regnet 
2000 kg kartofler m året til Da-
gens Ret på Café Paraplyen.

Derudover kommer alle små-
retterne, som render op i omtrent 
288 kilo kartofler m året.

Alle kartofler liver skrællet i 
hånden.



Køkkenpersonalet smører 
cirka 12 oste-
madder hver 
formiddag.

Det bliver 
til 3420 oste-
madder om 
året.

Køkkenet 
smører des-
uden cirka 
16 stykker 
smørrebrød, hvilket bliver 
til 4.560 stykker om året.

Derudover smører Café 
Paraplyens medarbejdere 
efter behov, ekstra om ef-
termiddagen og til diverse 
møder, som kan være alt 
lige fra 2 styk til fle e fade 
af caféens 
berøme 
smørrebrød 
og ostemad-
der.

smørrebrød, hvilket bliver 
til 4.560 stykker om året.





Somalierne mødes om formiddagen i Café Para-
plyen. De bestiller litervis kaffe og fle e fade med 
æggemadder.

Abdullahi på 47 år og Cawil på 45 år mener, at 
der er 3000 somaliere i Odense. ”Vi spiser ægge-
madder fordi det er uden svin,” forklarer Cawil.

Gerner Johannes Lechner er født i 
Odense på Tolderlundsvej 68, 3. tv. 
den 31. januar 1956. Gerner ved alt 
om David Bowie.

Den 2. november 2007 fik Gerner 
en diagnose som autist.



På 14 dage løber 
der omtrent 30 
kilo kaffe gen-
nem Café Para-
plyens kander.
Det svarer til 610 
kilo om året.
Med 2014-priser 
beløber Café 
Paraplyens bud-
get på kaffe sig 
til rundt regnet 
30.000 kroner 
årligt.



”Jeg røg ned. 15 centimeter under gulvbrædderne. 
Ingen venner, intet netværk.”

Efter en skilsmisse i 2008 tog Ole Falk på 56 år bus-
sen til centrum, gik ind på Café Paraplyen, pakkede sin 
klarinet ud og spillede. Sådan fik han et nyt netværk.









Benny Andersen har skrevet en novelle, 
”Den uartige”. Det er en erotisk novelle. 
”Den skal vi ikke læse i gruppen,” slår 
gruppens leder, Britta Eichner, fast. I stedet 
bliver det Karen Blixens ”De blå øjne”.

”Men hun smittede da sin mand med 
syfilis,” mener Henning.













Tove er 74 år. Som spæd blev hun bortadopteret og har også boet på børnehjem. Nu tager hun  
bussen hver eftermiddag fra Kirkendrup med sin rollator, for at besøge Paraplyen og nyde dagens 
is og lagkage. Tove er med i Krea hjørnet og strikkegruppen og deltager i alle udflugter og fælles-
spisninger. Tove digter sange til enhver lejlighed – på skråskrift. I aféen er en sangmappe, der 
hedder ”Toves sangskatte”.



Børge Madsen 
er 84 år. Han 
har kørt lastbil 
for DSB i 47 år.



Jørgen Mortensen er bog-
holder på Café Paraplyen.

Derudover er han kas-
serer i antenneforeningen 
Hollufpile. Når Jørgen ar-
bejder fl jter han Rasmus 
Seebachs ”Øde Ø”.

Birthe strikker sutsko i 
sort-hvid almindelig uld. 
”Måske er de til Sær-
præg,” foreslår hun.

Tove Nielsen er i gang 
med et halstørklæde i 
pelsgarn. ”Jeg plejer at 
give det væk,” siger Tove.



Jørgen Bach bor i Bolbro, er 51 år, og har væ-
ret vild med maskiner siden han var knægt.

I dag har han 195 traktorer i legetøjsfor-
mat derhjemme. Svarer de ikke til virkelighe-
dens modeller, så retter Jørgen fejlene.

På John Deere 3350’eren manglede skor-
sten, luftfiltre, frontlift, pejle, rotorblink og 
antenne. Og så skiftede Jørgen også styretøjet 
så det hænger rigtigt. Grønthøsteren har fået 
bevægelige dele, så man kan styre bøjlen med 
et lillebitte håndtag.



”Min mor ville gerne have, vi blev gift ” Anne Margrethe og Tommy er forlovet i dag. De skulle egentlig 
have været gift i irken den dag i 1981, men ti minutter før brylluppet stak Anne Margrethe af.





Kaj bor i Vollsmose. Han vil gerne flytte i 
rækkehus i Elmelunden, for der er mere ro.

Han har flere cykler som han tager med 
op i lejligheden, så de ikke bliver stjålet. Kaj 
kan mærke i sin krop, når der er naturkata-
strofer i verden, og da han spåede godt vejr 
sidste sommer måtte Marianne give lagkage.

”Jeg går med rollator nu, 
men de siger, at hvis ikke 
jeg kommer selv, så kom-
mer de og henter mig,” 
smiler Susanne Ibsen. Hun 
er kommet i Café Paraply-
en hver torsdag og hveran-
den søndag i fem år.

”Alle tror, jeg er fra Fyn, 
men jeg er altså falstring!”



Kaj Jensen er 80. Han var på havnen siden 
1963 - de sidste år som fl jter. Det var Kaj, 
som dirigerede grabben, og når han fl jtede, 
så smed kranføreren læsset.







Bestyrelsen i
Café Paraplyen 2014
(øverst fra venstre):
Jutta Aude,
Gerda Kristensen,
Annette Blynél,
Jørgen Morten sen,
Ejgil Aagaard,
Marianne Kragmann,
Anna Nielsen,
Merete Østerbye (fmd)



Lasse Helner fra Lasse og Mathilde 
samler guldkorn til en sangbog. 
”Her er et meget mere ærligt miljø 
på caféerne end i resten af samfun-
det,” siger han.



Ebbe Wind er frivillig på Café Paraplyen og tidligere 
bankdirektør i Danske Bank. Den 20. december 2013 
modtog han Dronningens fortjenstmedalje for 47 år i 
Fynsk Finans.

”Måske er det en slags aflad. Jeg kunne jo også gå 
til golf. Men jeg ville gerne prøve at agere med andre 
typer og gøre noget socialt arbejde,” fortæller han.





Nariman er fra en lille 
by ved navn Afrin tæt 
på storbyen Aleppo i 
Syrien.

Familien er stadig 
hjemme i krigen, men 
Nariman har boet i As-
sens 1 år med mand og 
børn og lærer dansk på 
niveau 2 på sprogskole, 
og laver lektier med 
Susanne, som er frivillig 
på Paraplyen.



Finn er 71 år. Han cykler 
de fem kilometer fra Søhus 
til Paraplyen og hjem igen 
efter frokost på sin svenske 
militærcykel, som han købte 
brugt i Malmø for mange år 
siden.

Det er Finn, der kører 
DSB-veteranbussen, når 
Café Paraplyen holder jubi-
læum eller andre festlige 
lejligheder. Han køber stadig 
DSB-skjorter.
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Jubilæum 2014

FAKTA:
Café Paraplyen  støttes af drifts
midler fra Odense Kommune.
Ugentlige åbningstimer: ca. 60

Årlige åbningsdage: ca. 330
Daglige besøg: 100-150 gæster

Antal frivillige: 60
Antal ansatte: 5




