VALBY VÆRESTED – Årsberetning 2019
2019 – Kort fortalt
2019 var endnu et godt år for Valby Værested. Valby Værested har en lang historie og mange gode
og givende traditioner og rutiner. Dem holder vi fast i, samtidig med at nye ting opstår. I 2018
stoppede Annette Hindberg og blev erstattet af Nathalie Ida Fretté Schönenberg i stillingen som
daglig leder. Nathalie nåede at falde godt til i værestedet før hun 1. juni gik på barsel og overlod
den daglige ledelse til sin barselsvikar. Jeg, Karen Lerstrup Pedersen, var startet som barselsvikar 1.
maj, og overlappet sikrede en god overlevering og oplæring, før Nathalie stoppede. Nathalie blev
selvfølgelig sendt afsted med boller, kakao og lagkage til et velbesøgt arrangement i værestedet.
2019 har været et godt år, hvor de frivillige medarbejdere har spillet en helt afgørende rolle i
forhold til at hjælpe og støtte mig som ny leder, fortælle hvordan vi plejer at gøre ting og tage godt
imod nye tiltag og forandringer som eksempelvis indførelsen af MobilePay i loppen og
affaldssortering af vores daglige affald. Der er også sket forandringer i frivilliggruppen. Flere nye
frivillige er kommet til i løbet af året, og en enkelt er stoppet. Desværre har flere af vores faste
frivillige oplevet sygdomsperioder og et par stykker er lige nu ikke i stand til at tage vagter i
værestedet. Vi håber selvfølgelig, at de bliver friske igen snart, men er også på udkig efter nye
frivillige, som har lyst til at blive en del af fællesskabet i Valby Værested. En stor tak til alle
frivillige. Det er jer, der skaber Valby Værested.

Valby Værested i tal og aktiviteter
6.708 gæster besøgte os i alt i 2019. Heraf var 4468 besøgende værestedets og 2240 besøgende
var deltagere i de samtalegrupper, der bruger vores lokaler udenfor åbningstiden. Det er 123
færre gæster end i 2018, hvor det samlede besøgstal var 6831, med 4697 besøg i værestedet og
2134 besøg i samtalegrupperne. Fordelt på de cirka 300 åbningsdage i Valby Værested er dette
fald på 123 besøg ikke alarmerende, men uanset hvad vil vi i 2020 fortsat fokusere på at nå ud til
flere mennesker, som ville kunne have glæde af vores tilbud. Vi ved, at der er mennesker derude,
som endnu ikke bruger værestedet, men som kunne have stor gavn af at komme hos os og opleve
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at blive en del af et fællesskab med nærvær, hygge og samtaler om både tunge og lette emner i
livet.
Selvhjælpsgrupperne benyttede i 2019 værestedets lokaler gratis cirka seks aftenener om ugen
udenfor åbningstiden.
I 2019 havde vi seks personer i arbejdsprøvning eller praktik. Det er en stigning i forhold til de to vi
havde i 2018. Vi prioriterer at sige ja til så mange af de henvendelser vi får som muligt, og der har
været en del det sidste halvår af 2019.
I 2019 er der blevet afholdt banko, fællessang og andagt hver måned. Der har været foredrag og vi
har genoptaget gamle aktiviteter med at se film sammen og have en nørkledag hver 14. dag med
strikning i værestedet. Siden oktober har vi haft fast suppedag om torsdagen – en meget afholdt
aktivitet i den kolde tid, som fortsætter frem til udgangen af marts.
I maj måned blev der afholdt medarbejderkursus for de frivillige og i september havde vi
brandkursus.

Udflugter i 2019
I 2019 havde værestedet 2 udflugter.
I maj tog vi bussen til Nyhavn og derfra sejlede vi til Flakfortet, hvor vi nød det fine vejr, spiste
frokost og gik tur på den gamle fæstning.
I november tog vi med bus til Museet for Søfart i Helsingør. Vi spiste frokost i deres cafe, så
museet og fik en rundvisning i deres særudstilling ”Frihedens Værksted” om Troels Kløvedag og
Nordkaperen. På hjemturen kørte vi ad Strandvejen, hvilket gav anledning til mange gode minder
og historier.
Begge udflugter var både fornøjelige og velbesøgte.

Jule- og nytårstraditioner
I slutningen af november blev der pyntet godt op til jul, med gamle og nye julesager i alle kroge af
værestedet. Decembers søndage hyggede vi med alkoholfri gløgg og æbleskiver.
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Den 7. december 2019 fyldte værestedet 33 år, som blev fejret med lagkage, kakao og hygge. De
to kirker og flere af de frivillige og brugerne havde gaver med til værestedet – en pose kaffe, en
lille blomst, chokolade eller lignende. Vi modtog også et sæt nye lækre gryder til værestedets
køkken, som blandt andet bliver brugt til torsdagssuppen. En velbesøgt, hyggelig og festlig
eftermiddag.
Der var gang i den på værestedet torsdag den 12. december, hvor værestedets traditionsrige
brugerjulefrokost blev afholdt. Højt humør og alle i deres pæne tøj. Der blev serveret smørrebrød
og risalamande. Al sammen blev skyllet ned med nisseøl og sodavand. Efter mad kom Charlotte
Emmery, som er gammel bakkesangerinde, og optrådte med syngepigeshow.
Mellem jul og nytår havde værestedet åbent alle dage på nær 24. og 31. december. D. 25.
december var der gratis rejemadder og kaffe til alle, der kom forbi. Og den 1. januar fejrede vi det
nye år med kransekage.
I januar har vi holdt nytårsfrokost for de frivillige med varm mad, pakkeleg, banko og hygge. Her
fejrede de frivillige året, var sammen og snakkede med hinanden på kryds og tværs. Det er vigtigt
for værestedet at pleje de frivillige medarbejdere og vise dem, at vi er evigt taknemmelige og
afhængige af deres store arbejde.

Tusind tak
Valby Værested ville ikke kunne eksistere uden de donationer, vi får år efter år. Det betyder alt.
Tusind tak til alle, der har støttet os i 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Københavns Kommune
Socialstyrelsen
Frederik og Emma Kraghs mindelegat
Y’s Men i Valby
Lundbeckfonden
Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat
Aller
Nordeafonden
Frantz Hoffmanns Mindelegat
F.L. Smidths Gavefond
Vandals Advokatfirma
Fabriksejer Myhrworld og Hustrus Fond
Marie og M. B. Richters Fond
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På værestedets vegne vil jeg ligeledes benytte lejligheden til at takke alle de frivillige
medarbejdere på værestedet, i bestyrelsen, revisor og kasserer. Og selvfølgelig skal alle vores
gæster have en stor tak.
Valby Værested vil i 2020 fortsat gøre alt, hvad vi kan for at skabe et trygt og humørfyldt rum for
de brugere, der benytter stedet. Det er fortsat afgørende, at værestedet får lov fortsat at
eksistere. Vores arbejde er vigtigt og nødvendigt.

De Bedste Hilsner

Karen Lerstrup Pedersen
Daglig leder (barselsvikar)
Valby Værested
27.01.2020
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