Café Stevnen aktiviteter 2020/2021

2020/2021 fortsatte aktiviteter
Åben café: Caféen er åben for alle borgere i Stevns kommune. Men i sagens natur er caféen mest besøgt af
udsatte borgere, som her finder et ”helle” og for nogen er det et dagligt besøg på mange timer. Frivillige
laver kaffe, bager kager og fører regnskab. Kaffe kr 10,00 og kage kr. 10,00. Cafévagten har også pligten at
rengøre lokalet efter lukketid (gulvvask, aftørring af stole og bordflader samt rengøring af toilettet.
Coronaen har medført at afspritning skal foregå flere gange dagligt.
12 personer arbejder frivilligt i caféen (timetal 1-6 timer ad gangen, ikke alle frivillige hhv bruger/frivillige
kan påtage sig mere end et par timer ad gangen)
Køkken: Køkkenfrivillige udskriver madplan (varm mad) for hver måned, 4 måltider pr. uge. Mandag og
onsdag kl. 17.30, samt tirsdag og torsdag kl. 12.00. Prisen er kr. 40,00 for et måltid.
Arbejdet består i: Planlægning, indkøb, madlavning, servering, oprydning, opvask, rengøring af køkken og
opfyldelse af alle regler vedr opbevaring af mad, rengøring af fryser og køleskab m.v. i henhold til gældende
regler fra Fødevarestyrelsen.
I coronatiden hjælper nogle caféfrivillige med til at servere maden ved bordet samt afrydning i henhold til
”coronaregler”.
Der har været afgang af køkkenfrivillige p g a af corona og i 2021 er det nødvendigt i juni måned at aflyse
spisning mandage. I juli 2021 er der ikke personale i køkkenregionen, hvorfor der ikke er spisning i juli
måned. Én frivillig er ophørt fordi hun har fået fast job.
Genbrugsbutik: Fortsat god aktivitet, men også her mangles jævnligt frivillige til ekspedition og modtagelse
af varer. Indkomne varer skal efterses og vaskes (f.eks. glasvarer og porcelæn), opbevares i baghuset og
udvælges, når der er plads på hylderne. Dødsboer kan ikke modtages, da vi ikke har mulighed for
afhentning (passende biltransport som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp der har stor varevogn til rådighed).
Vi mangler også plads inden døre til opbevaring af de møbler, som stevnsborgerne selv indleverer.
Der kunne i givetvis modtages og afsættes flere varer, hvis vi havde disse muligheder.
Der er 4 frivillige tilknyttet butikken. 2 af dem er også frivillige i caféen.
Hus og have: Til dette område hører hele varmesystemet for hele huset ink. de to udlejede lejligheder. En
ældre frivillig varetager dette, men vi må se i øjnene, at der på sigt må findes en afløser.
Vedkommende hjælper også med om foråret at fræse grøntsagshaven (med egen maskine).
Havearbejdet lider p.t. under mangel på interesserede frivillige. Især fysiske skavanker hindrer nogle af de
frivillige i at hjælpe med f.eks. havearbejde.
Petanque: Petanquebanen i haven benyttes ag caféens brugere og bl.a. også af en gruppe fra kommunens
eget værested i Munkegade.
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På fode igen (gældsrådgivning): Aktivitet igangsat af KFUMs sociale Arbejde. En frivillig rådgiver er
desværre fratrådt, men vi håber at en ny kvalificeret (stevnsbo) er på vej ind. Der er jævnligt efterspørgsel
på denne hjælp.
KREA (håndarbejde og anden kunstnerisk udfoldelse) – er sporadisk aktivt. Café Stevnen har fået flere
symaskiner fra venlige borgere og disse er efterset og ordnet af en professionel symaskineekspert (dette
betalt af en privat borger). Der er nu 3 brugbare maskiner i KREA-rummet og 3 andre kan sælges i butikken.
2 skal kasseres.
Øvrige aktiviteter:
Tirsdag eftermiddag er der derudover ”strikkeklub” i caféen.
Billard på første sal : som regel onsdag/torsdag.
Kortspil: Under ledelse af en frivillig er der kortspil og andre spil i caféen fredag eftermiddag.
Walk & Talk: denne aktivitet fortsættes i 2021.

2021:
Ledelse: Ansættelse af ny leder for Café Stevnen under hensyntagen til de økonomiske forhold.
Nyt tiltag: En ny frivillig med EDB ekspertise stiller sig til rådighed for personer, der ikke selv behersker
adgang til offentlige systemer og tjenester m.v.
Socialtandpleje: Brugere i Café Stevnen har fysiske og psykiske barrierer for at søge hjælp til f.eks.
tandpleje. Stevns kommunes Tandklinik gjorde os opmærksom på den nye lov om socialtandpleje, som
træder i kraft 1. juli 2021. Et tiltag som bidrager til, at vi i CS kan hjælpe nogle udsatte borgere med
information om bl a dette.
Vaccination Covid19: Med nye tiltag om at få socialt udsatte borgere til at gå til vaccination har vi løbende
kontakt med sundhedssygeplejerske fra kommunen om hjælp til evt pop-up vaccination i St. Heddinge,
transport til vaccinationssted m.v., hvilket vil være en stor hjælp for netop vores brugere.
Med venlig hilsen
Jette Balslev
Konst. Leder
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