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Et sundere valg 
 til dig og dit hår
Økologiske og 
 biodynamiske 
 produkter 
15 års erfaring 

LB DØRE OG VINDUER ApS
Saksholmvej 26, Leestrup
4733 Tappernøje
Tlf. 56 72 56 14
post@lassebach.dk

FÅ ET UFORPLIGTENDE 
TILBUD 

Ring til os på tlf. 56 72 56 14

Vi producerer døre, vinduer og fortsatvinduer på alle mål, på eget værksted, 
derfor fradrag på selvangivelsen for både produktion og montage.

Tlf. 56 72 56 14
post@lassebach.dkwww.lassebach.dk

BEMÆRK!

lørdags åbent 

kl. 10-12

TOTALLØSNINGER 
I DØRE & VINDUER

1 - 2 - 3
så har du et nyt køkken

Skift låger, skuffer, 
evt. bordplade. 
Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Ring på
47 470 403 
og aftal tid 

til et GRATIS 
hjemmebesøg

KØKKEN • BAD • GARDEROBE

FØR EFTER

Tlf. 70 444 222
www.skfn.dk

SOMMER: „I Left My Heart in Faxe 
Ladeplads.dk” står der på de tre 
stole. Budskabet vækker til efter-
tanke - og ’Stranden ved Faxehus’ 
danner en fin kulisse.

- Her kan turisterne lige sidde 
og nyde udsigten, inden de skal 
hjem og savne Faxe Ladeplads, 
griner Michael Milo Jørgensen. 
Jeg blev inspireret af et indlæg i 
Haslev-Faxe Posten, tusind tak 

Strandede stole left in my 
heart in Faxe Ladeplads

Tre „strandede” stole. 
Foto: André Lind

HASLEV: Under normale omstæn-
digheder havde Café Paraplyen i 
Vestergade med garanti fejret sin 
15 års fødselsdag med et brag, 
men Corona-situationen gjorde 
festdagen lidt mere afdæmpet.

Men selv om fødselsdagen 
altså blev fejret under lidt mere 
ydmyge forhold, så er det altid 

et sted, hvor man føler sig godt 
tilpas, når man dukker op. Også 
denne tirsdag hvor der blev serve-
ret kaffe og lagkage - og hyggeligt 
samvær.

Paraplyens leder Anette Hou-
gaard, fortæller at værestedet er 
kommet nogenlunde godt gen-
nem Corona-krisen. Man måtte, i 

lighed med stort set alt andet, luk-
ke helt ned i en periode, men ikke 
for mad ud af huset. Her oplevede 
Paraplyen en meget stor stigning, 
så selv om man ikke kunne spise 
i Paraplyen, behøvede ingen at 
sulte.

Efter en periode åbnede man 
for morgenmad et par timer hver 

Paraplyen fyldte 15 år i 
sidste uge

Paraplyens formand Connie Beier (gul kjole) og daglig leder Anette Hougaard (blomstret kjole)

Kaffe, lagkage og hyggeligt samvær - Paraplyen fyldte 15 år

dag, og det var noget de dagli-
ge brugere satte stor pris på, for 
netop fællesskabet er det der be-
tyder allermest - så alle mødte op 
præcist kl. 9 og blev der til der til 
lukketid kl. 11.

Herefter skulle der gøres rent 
og afsprittes inden man igen kun-
ne åbne et par timer om eftermid-
dagen til en kop kaffe.

Nu begynder man så igen at 
tilbyde et godt måltid mad midt 
på dagen, nemlig mandage, tirs-
dage, torsdage og fredage - mens 
man venter lidt endnu med at 
holde åbent for spisning onsdag, 
hvor det altid har været om afte-
nen.

- Det kræver meget af de fri-
villige her under Corona-krisen, 
fortæller Anette Hougaard - for 
der skal gøres rent hele tiden, li-
gesom maden skal serveres for 
hver enkelt bruger. Man må ikke 
selv hente maden ved lugen. Men 
vi klarer det. Der er mange gode 
frivillige.

Faktisk er der omkring 45 frivil-
lige medarbejdere tilknyttet Para-
plyen - og dertil kommer Anette 
som daglig leder, Britta Nielsen 
som souschef, Per Lissau som kok 
og Heidi Jappe, rengøring.

Udover det daglige samvær, 
den daglige rådgivning tilbyder 
Paraplyen også, i samarbejde 
med KFUMs Sociale Arbejde, øko-
nomisk rådgivning af eksperter. 
„På fode igen” hedder det.

Omkring juridisk rådgivning 
samarbejder man også med 
KFUMs Sociale Arbejde. Her kal-
des projektet „Råd til Ret” - og 

også her er det frivillige eksperter 
der rådgiver.

Hvis du skulle få lyst til at holde 
op med at ryge, så kan Paraplyen 
også hjælpe. Her er det Anette og 
Britta der sørger for at få folk til at 
stoppe. Og det er de faktisk rigtig 
gode til. 

Ikke mindre end 60% af dem 
der foreløbig har været gennem 
et rygestopkursus, er helt stop-
pet.  Det er tal kun meget få kan 
prale af - og så er det oven i købet 
helt gratis, også den medicin man 
eventuelt skal have i en over-
gangsperiode.

Om Paraplyen
 � Café Paraplyen ligger 

på Vestergade 4 i 
Haslev.

 � Café Paraplyen er 
tilsluttet KFUMs Sociale 
Arbejde i Danmark.

 � Paraplyen ledes af en 
styregruppe der består 
af Hans Elverdam - Ellen 
Faber Jørgensen - Con-
nie Beier (formand) og 
Karen Bryld.

 � Formålet er bl.a. at 
være et kontakt- og 
omsorgssted for men-
nesker i særlige livssi-
tuationer, det være sig 
misbrugsproblemer, 
psykiske eller sociale 
vanskeligheder.

 � At skabe et alkohol- og 
stoffrit miljø, der er 
åbent for alle og at 
inddrage mennesker i 
et fællesskab.

 �  paraplyen-haslev.dk

Af Torkild Svane Kraft

til fotogruppen HeroldWolterHe-
rold.dk som har sat tre stole ved 
rampen på ’Stranden ved Flags-
tangen’. 

Så nu er er der også opsat tre 
stole på ’Stranden ved Faxehus’. 
En sand bevægelse er sat i gang. 
Og på hvilken strand bliver de 
næste stole opsat? Det smitter 
måske - der er jo flere strande.

Havguderne har ikke blotlagt 
Atlantis i Faxe Bugt, men de har 
kastet ni strandperler op på land: 
Faxe Ladeplads og omegn er be-
riget med ni strandperler: ’Vem-

metofte Strand’, ’Stranden ved 
Gl. Strandskov’, ’Stranden ved 
Faxe Ladeplads’, ’Stranden ved 
Café Hjortholm’, ’Stranden ved 
Feddet’, ’Stranden ved Flagstan-
gen’, ’Stranden ved Delhovedvej’, 
’Stranden ved Faxehus’ og ’Stran-
den ved Strandholm’.

- Lad os passe på strandene 
- og på hinanden. God sommer, 
slutter Michael Milo Jørgensen, 
der snart er aktuel med et nyt al-
bud der hedder... I left My Heart in 
Faxe Ladeplads”.


