
 

 

 

 Julemåltid til bydelens hjemløse, stofbrugere med mere.

  Social- og Beskæftigelsesudvalget, herunder Thomas Egholm

 Julie 

 Et samarbejde med ”Det Runde Bord”, og de sociale væresteder.  
Det Runde Bord fabrikerer juleaftensmåltid indpakket i enkeltportioner til 
mikrobølgeovn. 

De sociale væresteder opvarmer til brug ud af døren til hjemløse som erstatning for de 

juleaftensarrangementer, der ikke kommer i år. 
Eller giver enlige med hjem, til brug juleaften.

 Primær målgruppe er Hjemløse og stofbrugere; folk der normalt ville have været 

brugere af de julearrangementer, der ikke kommer i år. 
Sekundær målgruppe er folk med bolig:  psykisk syge; enlige ældre; enlige brugere af 

sociale væresteder. En gruppe, der også normalt ville have julearrangementer men hvor 

disse er lukket ned i år. 
Der arbejdes med at uddele 500 portioner i alt.

 Et forsøg på at sikre julemad til de udsatte; psykisk syge med mere.

 Juleaften er en vigtig markering af årets gang med en vigtig social funktion. Projektet 
bakker op bag de sociale væresteders arbejde ved at hjælpe med at sikre julemad til en 

målgruppe, som ellers ville være opgivet i år.

 

Vi er med til at sikre, at julen bliver en smule mindre ensom og udsat. Vi sikrer julemad til de mest udsatte af en høj 

kvalitet. Vi sikrer en mulighed for juleaftensmåltidet til en målgruppe, der ellers ville være plaget af ensomhed.

 Direkte hjælp til de sociale væresteder og målgrupperne.

 

 

 

Vi bakker op bag de eksisterende netværk. 



 

 

 

 Projektet er en erstatning for en indsats, der ellers ville være sikret gennem 

Socialforvaltningens øvrige – men nu Corona-ramte – arbejde. Men falder også indenfor 

det arbejde, som andre Lokaludvalg giver støtte til (Juleaftensarrangementer på Sociale 

Væresteder, medborgerhuse med mere)

 

 Der skal koordineres hvor mange portioner, der stilles til rådighed i de enkelte 

institutioner (så der ikke opstår spild)

 Der laves et samarbejde 

med Det Runde Bord

Der skal laves en kommunikation med de enkelte væresteder. 

 

 25.000 Kr. 500 portioner a 50 Kr.



 

 

 

 

 

 

 


