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Det har en pris at fjerne ensomhed  
Anna Eg Pedersen 

Et alkoholfrit værested drevet af frivillige. Idéen opstod i Udsatterådet, og stedet skulle være 

åbnet i Rudkøbing sidste år. Vilje og visioner er intakte, men projektet mangler penge 

 

Rudkøbing: Støv, spindelvæv og stakkevis af gamle bibliotekshylder. Der er råkoldt bag de 
blå vægge i den gamle spejderhytte på Engdraget. Vejen er lang, før de kolde rum ligner en 
varmestue. Men en gruppe frivillige langelændere arbejder stadig på at få lavet værested 
og folkekøkken på adressen midt i Rudkøbing. 

Café Kaffekassen skal navnet være. Det var en tanke, der startede i Udsatterådet. 
Bestyrelsen for stedet har eksisteret siden maj sidste år, da Fyns Amts Avis skrev om 
projektet med et alkoholfrit værested, der skulle folde sig ud i en gammel spejderhytte i løbet 
af sensommeren. 

- Tanken er god, fordi der er en masse frivillige mennesker på Langeland, der gerne vil være 
med til at fjerne ensomhed og gøre noget for dem, der ikke har specielt meget, siger Ole 
Sørensen, der er en del af bestyrelsen. 

- Der er langt ud til Hjørnet. Jeg har mødt flere, der efterspørger et initiativ her i byen, siger 
Lillie Kristensen, der også er bestyrelsesmedlem. 

Den gode tanke er intakt, men der er ikke meget, der har foldet sig ud siden sidste år. Nu 
har en arkitekt fra kommunen været på besøg for at hjælpe med at udrede, hvad der konkret 
skal ske med lokalerne. 

Tomme rum og tom pung 

Huset mangler en kærlig hånd og et nyt køkken, hvor frivillige kan kokkerere til de 
besøgende. 
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Maling er blevet finansieret af kommunen, og omkring 20.000 kroner af paragraf 18-midlerne 
fra sidste år er blevet givet til projektet, men det er ikke nok. Der er også blevet søgt penge 
ved forskellige fonde uden held. 

- Det er svært at forholde sig til noget, som ikke er kommet i gang. Jeg tror ikke, at det har 
været konkret nok. Men nu har vi noget at søge penge ud fra, når arkitekten har slået et par 
streger, siger Ole Sørensen. 

Langelands Bibliotek overtog hytten fra en gruppe spejdere for flere år siden, og det var 
meningen, at bøger og bogreoler skulle være rykket ud i sensommeren 2014, så værestedet 
kunne rykke ind. Men udflytningsdagen blev skubbet igen og igen, så holdet bag værestedet 
har først fået adgang til lokalerne i februar i år. Og siden har det alligevel ikke været muligt 
at komme ordentligt i gang med ombygning og renovering. 

- Det har været så koldt hernede, at vi ikke har kunnet gøre noget. Vi skal starte med at 
male, men malingen vil ikke bide på, når det er så koldt, og det er for dyrt at varme lokalerne 
op til det formål, siger Ole Sørensen. 

Springer ud i det 

Når vejret vender til det varmere, vil de gå i gang. Tanken er, at stedet skal køres 
udelukkende af frivillige kræfter. Om det er realistisk vides ikke. 

 

- Ved du, hvordan jeg lærte at svømme? Ved at hoppe i vandet. Vi er nødt til at prøve os lidt 
frem. Vi skal have det op at køre, og så må vi se, hvad der sker. Det spændende er jo også, 
at der ikke er noget, der er planlagt ret langt hen ad vejen, så vi må improvisere, siger Ole 
Sørensen. 

De andre bestyrelsesmedlemmer nikker. De mener heller ikke, at det er de frivillige hænder, 
der bliver svære at få fat i. 

- Det er ikke de frivillige, der er mangel på. Det er pengene, siger Lillie Kristensen. 

 


