VALBY VÆRESTED – Årsberetning 2020
2020 – Kort fortalt
2020 har været et år i coronaens tegn, hvor vi på trods af den udefrakommende pandemi har
holdt liv i Valby Væresteds mest centrale aktivitet, nemlig et tilbud om et hyggeligt og rummeligt
sted at være, for ensomme og ældre medborgere. Valby Værested har, som resten af landet, ja
resten af verden, haft fokus på hygiejne, forsamlingsforbud og afstand med de begrænsninger
dette har medført. Men på trods af periodiske nedlukninger, er vi hver gang kommet stærkt
tilbage, på grund af en solid base af aktive og engagerede frivillige, samt en trofast brugerskare,
som gang på gang manifesterer Valby Væresteds berettigelse.
I forbindelse med nedlukning af værestedet, da coronaen først ramte landet i april 2020, har det
været muligt at gennemføre en gennemgribende istandsættelse af værestedet primære lokale. Vi
er meget glade for resultatet, der har gjort vores rammer mere tidssvarende og nemmere at
holde. Samtidigt har vi formået at bevare den hjemlige og hyggelige atmosfære, som Valby
Værested er kendt for.
Valby Værested har en lang historie og mange gode og givende traditioner og rutiner. Dem holder
vi fast i, samtidig med at vi er omstillingsparate, når udefrakommende forandringer som
pandemier og sygdom rammer Valby Værested.
Karen Lerstrup har varetaget opgaven som daglig leder, frem til at Nathalie vendte tilbage fra
barsel i juli 2020. Nathalie måtte desværre sygemelde sig i september måned, hvorfor jeg Karen
Sloth har haft rollen som vikar for den daglige leder den resterende del af 2020. Det har været
udfordrende, lærerigt og spændende, at få lov at varetage denne rolle.
Det har været et godt og spændende arbejde, hvor de frivillige medarbejdere har spillet en helt
afgørende rolle. Nogle frivillige har desværre måtte melde fra pga. pandemien og nogle frivillige
har oplevet sygdomsperioder og et par stykker er lige nu ikke i stand til at tage vagter på
værestedet. Vi håber, at de bliver friske igen snart. Men en stabil trup af frivillige har været med
hele vejen igennem nedlukninger og genåbninger. Vi skylder dem alle en stor tak. Der er også sket
forandringer i brugergruppen, hvor vi i år bl.a. har måttet tage afsked med én af vores trofaste
brugere Irving.
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Valby Værested i aktiviteter og tal.
Da corona-epidemien ramte Danmark i april, måtte vi lukke værestedet helt ned og holde lukket
indtil august 2020, hvor vi med stor glæde kunne åbne Valby Værested igen, dog med begrænsede
aktiviteter. Denne genåbning varede til og med d. 16. december, hvor vi igen pga. de skærpede
omstændigheder vedr. covid-19 så os nødsaget til at lukke ned for alle værestedets aktiviteter,
resten af 2020.
I løbet af året, har der uden for værestedets åbningstider været forskellige samtalegrupper, der
har benyttet vores lokaler. Vi har et godt samarbejde med disse samtalegrupper og det er en stor
glæde at værestedet kan komme mange mennesker til gavn. Grupperne benyttede i 2020
værestedets lokaler gratis cirka seks aftenener om ugen udenfor åbningstiden.
2792 gæster besøgte os i alt i 2020. Heraf var 1838 besøgende på værestedet og 954 besøgende
var deltagere i forskellige samtalegruppe. Det har været en begrænset skare i forhold til hvad vi er
vant til, men med begrænsede åbningstider og perioder med fuld nedlukning, har det desværre
ikke kunnet være anderledes. I krisetider er behovet for Valby Værested ikke blevet mindre,
nærmere tværtimod og vi har mærket et stort behov fra værestedets brugere samt de
samtalegrupper, der nyder godt af værestedets lokaler. Alle har de det til fælles, at de har brug for
et rart og hjertevarmt sted at være.

Traditioner på Valby Værested
I starten af året, inden coronaen ramte landet, blev der holdt den traditionsrige fastelavnsfejring
med servering af lækre fastelavnsboller og præmie til den bedst udklædte. Værestedet havde som
altid åbent 6 dage om ugen og vi havde gang i aktiviteter, som nørklehygge, banko, fællessang,
biografmandage, suppetorsdage og andagter på udvalgte dage. Aktiviteter, som vi desværre har
måtte sætte på pause pga. corona.
Vi har desværre ikke kunne afholde de vanlige og traditionsbundne fejringer af påske, jul, nytår og
fødselsdag, som vi ellers har gjort i så mange år. Dette har været et stort tab for værestedets
brugere, såvel som frivillige.
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Vi har heller ikke kunnet afholde de sædvanlige udflugter i 2020, og vi glæder os utroligt meget til
at dette forhåbentligt igen bliver en mulighed i 2021.

Succeser i 2020
2020 har på alle måder været et anderledes år for Valby Værested. Det har været et år med
mange afsavn, og en styrkeprøve for såvel det enkelte menneske, som værestedet som
organisation. Og det er med stor stolthed, at vi kan sige at Valby Værested fortsat er et centralt
samlingspunkt for brugere, frivillige og samtalegrupper, de vanskelige omstændigheder til trods.
Valby Værested har et liv og en nerve, som ikke kan slukkes. Tak til alle bidragydere, brugere,
frivillige og samtalegrupper, foruden jer var der ikke noget værested i Valby.

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 2020:
•

Københavns Kommune

•

Lundbeck

•

Socialstyrelsen

•

Y’s Men

•

Hoffmann og Husmans Fond

•

Fabriksejer Myhrworld og Hustrus Fond

•

Antikvar Carl Julius Petersens Fond

•

FLS Smidth Gavefond

•

Fondation Juchum

•

Asta og Jul. P. Justesen Fond

•

Kraghs Mindelegat
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På værestedets vegne vil jeg ligeledes benytte lejligheden til at takke alle de frivillige
medarbejdere på værestedet, bestyrelsen, revisor og kasserer. Og selvfølgelig skal alle vores
gæster have en stor tak.
Valby Værested vil i 2021 fortsat gøre alt, hvad vi kan for at skabe et trygt og omfavnende rum for
de brugere, der benytter stedet. Det er helt afgørende, at værestedet får lov fortsat at eksistere.
Vores arbejde er vigtigt og nødvendigt.

De Bedste Hilsner

Karen Sloth
Daglig leder
Valby Værested
Dato: 28.01.2021
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