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ÅRENE 2020 OG 2021 
I MORGENCAFÉEN 

Årene 2020 og 2021 har i Morgencafé for 

Hjemløse, som i resten af samfundet, været 

præget af Corona.  

Vi har i Morgencaféen oplevet, hvordan 

coronapandemien har sat sine spor, og vi har set 

vores brugere være ekstra pressede i de 

perioder, hvor samfundssmitten har været stor. 

Mange af vores brugere er i risikogruppen, og 

frygten for smitte eksisterer stadig.  

Morgencaféen har i Sundhedsrummet haft fokus 

på at holde smitten nede blandt vores brugere - vi 

har derfor tilbudt både test og vaccine samt haft 

fokus på at mindske smittespredningen i huset.  

For brugerne har det på mange måder været 

ekstra vigtig at have Morgencaféen som et fast 

holdepunkt i denne kaotiske tid. Vi har derfor så 

vidt muligt forsøgt at opretholde den normale 

hverdag med de sædvanlige tilbud. Som altid har 

Morgencaféens brugere haft mulighed for at få 

deres basale behov for mad, bad, tøj og dagshvile 

dækket. Vi har tilbudt rådgivning, omsorg og 

sociale aktiviteter for at imødekomme noget af 

den ensomhed, der er blevet forstærket under 

pandemien. 

Det hele har dog ikke været Corona. I 2021 har vi 

også haft mulighed for at renovere store dele af 

huset, vi har opgraderet vores fodterapi, som et 

vigtigt element i Sundhedsrummet, og vi har 

opstartet flere nye samarbejder.  

I 2021 har vi blandt andet fået en henvendelse fra 

AKBs sociale arbejde i Sydhavnen med henblik 

på at etablere et partnerskab til at afhjælpe 

opholdsproblemerne på Anker Jørgensen plads i 

Sydhavnen.  

Slutteligt vil vi gerne sige en særlig tak til alle de 

fonde, privatpersoner og firmaer, der i de 

forgangne år har valgt at yde støtte til vores 

arbejde for Københavns mest udsatte borgere. 

Morgencaféen og de mange tilbud kan kun 

eksistere på grund af den vedvarende 

økonomiske støtte udefra.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Michael Espensen 

Daglig Leder 

Fonden Morgencafé for Hjemløse 
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FRA HJEMLØS TIL FLEXJOBBER 

Vi har i 2021 ansat en af Morgencaféens mangeårige brugere 

som flexjobber. Efter mange år som hjemløs og bruger af 

Morgencaféen, er han nu vores alt-mulig-mand som hver dag 

hjælper vores brugere. Han har blandt andet ansvar for at 

udlevere mobiltelefoner og er i gang med at generhverve sit 

kørekort, så han også kan hjælpe med kørsel. Foreløbig 

gælder ordningen i 5 år.  

 

For mange hjemløse er Morgencaféens tilbud med til at 

frigive overskud til at komme videre i livet.  

HJÆLP TIL AT BEHOLDE BOLIG 

En tidligere hjemløs, som mange år boede på gaden, fik for 

nogle år siden en lejlighed som hun i 2021 pludselig stod til 

at miste. Brugeren opsøgte Frelsens Hærs Retshjælp, der 

kommer i Morgencaféen fast hver tirsdag. Retshjælpen fik 

foranstaltet et møde med kommunens sagsbehandler, en 

boligrådgiver og Morgencaféens sundhedskoordinator, som i 

fællesskab – med et legat fra Frelsens Hær – fandt en 

løsning, så brugeren kunne blive i sin lejlighed.  

 

GODE HISTORIER 
I MORGENCAFÉEN 

Beskeder skrevet af brugerne på 

Morgencaféens tavle, hvor vi normalt skriver 

beskeder og opdaterer om aktiviteter 

FRISØR 

Vi har fået to nye frivillige frisører. De kommer fast i 

Morgencaféen omtrent hver sjette uge, hvor de klipper ca. 

20 brugere hver gang.  

Frisører og dyre og håret bliver sjældent prioriteret i 

brugernes hverdag. Vores brugere er derfor meget glade for 

denne mulighed - En ny klipning bidrager både til lidt 

velvære, og de fleste nyder også at håret ser mere velplejet 

ud.  
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RENOVERING 
AF MORGENCAFÉEN 

Morgencafé for Hjemløse har siden 2013 holdt til på 

Theklavej i Københavns Nordvestkvarter. Hver dag får 

vi besøg af mange brugere, der bruger vores lokaler; 

om det så er selve Køkken & Café, Sundhedsrummet, 

Internetcaféen, Bad & Toilet eller andre af vores 

faciliteter. Vi prioriterer, at lokalerne er indbydende og 

rene. Derfor har vi løbende fået malet nogle af 

lokalerne, udbedret slitage her og der – og i det hele 

taget holdt indendørs rum og installationer så godt i 

stand som muligt med vores begrænsede midler.  

Juli 2021 havde vi langt om længe lagt tilstrækkeligt 

penge til side til en renovering af mange af vores 

lokaler og faciliteter. Vi fik lagt nye gulve, renoveret toiletter og malet. Vi fik lavet nye elinstallationer, ny 

hoveddør og sat moderne belysning op. Og en hel del andet.  

Vi lægger vægt på, at der skal være hyggeligt og hjemligt, så brugere føler sig godt tilpas og trygge.   

Renoveringen har fået Morgencaféen til at fremstå lysere og pænere, og renoveringen har samtidig haft 

hygiejniske gevinster.  

Vi har fået mange gode reaktioner fra vores brugere. Vores hjemløse og socialt udsatte kommer på 

Morgencaféen hver dag. Så glæden er forståelig. Ikke mindst deres positive oplevelse af, at der også 

bliver brugt tid og ressourcer på deres fysiske omgivelser, deres velbefindende og dermed deres følelse 

af værdi som individ, var ikke til at tage fejl af. 
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KØKKEN OG MAD 

INDSATS MOD MADSPIL 

Overskudsvarer fylder efterhånden mere og mere på vores menu. Vi modtager rigtig meget lækkert 

mad, som vores køkkendamer er dygtige til at få sat godt sammen og brugt på en kreativ måde. Det 

giver plads i madbudgettet, og vi er meget glade for, at så mange tænker på os, fremfor at lade maden 

gå til spilde.  

Mange virksomheder, der i 2021 var nødsaget til at aflyse deres julefrokoster i sidste øjeblik på grund af 

Corona, har også valgt at donerer den bestilte mad til Morgencaféen. Derudover har vi modtaget mad 

fra restauranter, som de på grund af nedlukningen er brændt inde med.   

Vi har gennem de seneste år etableret flere samarbejder om modtagelse af overskudsmad. Vi modtager 

to gange om ugen fra Bispebjerg Hospital og har i 2021 etableret et nyt samarbejde med Overskud i 

Albertslund.   

7 

Morgencafé for Hjemløse tilbyder vores brugere to måltider mad hver dag - morgenmad og varm 

middagsmad. Derudover er der smørrebrød, frugt, kaffe og te samt eventuelle kager eller andre donationer. 

I 2021 har vi for eksempel været så heldige at få store mængder hjemmebagte småkager, som vores 

brugere har nydt godt af.  

Køkkenpersonalet har stort fokus på den ernæringsmæssige sammensætning og samtidig servere mad, 

der smager godt. Mades serveres samtidig i en social ramme, der styrker den sociale sammenhængskraft 

mellem brugere, frivillige og medarbejdere.  

Vi har i 2020 og 2021 serveret ca. 40.000 måltider.  
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CORONA 
PÅVIRKNING AF VORES BRUGERE 

HÅNDTERINGEN  
AF COVID-19 MORGENCAFEEN 

 
 

Vi har så vidt muligt forsøgt at opretholde en normal hverdag. Men 

har, som resten af samfundet, været nødsaget til at lave nogle 

ændringer for at begrænse smitten og gøre brugerne trygge ved at 

komme i Morgencaféen.  

Vi har haft stort fokus på at oplyse og vejlede vores brugere. 

Derudover har vi sørget for, at give brugerne bedre muligheder for 

afstand, ekstra rengøring, individuelt indpakket smørrebrød samt 

gået over til servering frem for buffet for at undgå smitte ved 

kødannelse. Kommunen har stillet gratis mundbind til rådighed, så vi 

har haft mulighed for at opretholde krav om mundbind.   

I kortere perioder, da smitten har været på sit højeste, har 

Morgencaféen begrænset aktiviteterne og delt madpakker ud i 

gården. Men udover to lukninger af tre dages varighed, har vi 

heldigvis været i stand til at holde åbent og i størstedelen af årene fungere som normalt.   

    

Corona har påvirket alles hverdag, også de hjemløses og socialt 

udsattes. Udover frygten for smitten har mange brugere oveni haft 

svært ved at honorere de krav samfundet har stillet om blandt andet 

Coronapas, isolation og mundbind.  

Mange har ikke NemID eller smartphone, hvilket gør det vanskeligt at 

få Coronapas. Mange af vores brugere har også haft svært ved at 

isolere sig, hvis de f.eks. bor på gaden eller overnatter mange 

sammen i små lejligheder. Derudover er mundbind dyre og vi har 

oplevet brugere, der har anvendt brugte mundbind, de har fundet rundt omkring.  

På Morgencaféen har vi desværre også mistet flere brugere til Corona. Blandt anden har vi sagt farvel til 

Røde Orm, der har været en del af Morgencaféen i 25 år.    
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SUNDHEDSRUMMET 
 

Corona har selvfølgelig også fyldt meget i Sundhedsrummet 

de seneste år, hvor vi både har testet og vaccineret.  

Vores brugere har ofte ringe tillid til det etablerede system, 

eller mangler de mentale ressourcer til at opsøge det. 

Mange ville derfor hverken være blevet vaccineret eller 

testet, hvis muligheden ikke var nemt tilgængeligt - uden 

krav om tidsbestilling og NemID. Så i denne tid, har vi været 

ekstra taknemmelig for at have Sundhedsrummet i 

Morgencaféen. 

To medarbejdere er blevet oplært i at udføre PCR-test og 

har testet brugerne fast to gange om ugen i samarbejde 

med Hvidovre Hospital/Akutberedskabet.  

Derudover er der foretaget vaccination af COVID-19 på 

Morgencaféen i samarbejde med Københavns Kommunes 

SundhedsTeam.   

De mange frivillige i Sundhedsrummet muliggør, at vi er i stand til at tilbyde en bred vifte af vejledning og 

behandling gratis til vores brugere. Derudover giver arbejdet det frivillige sundhedspersonale mulighed 

for at møde hjemløse og socialt udsatte i andre rammer end de er vant til. Vi håber, at vi på den måde er 

med til at styrke de frivilliges kompetencer i arbejdet med socialt udsatte i deres fremtidige virke. 

 

”Udover at være et godt sted rent fagligt, som læge at arbejde, har man mulighed for at få et 

stort indblik idet generelle arbejde med socialt udsatte. Personalet på Morgencaféen har en 

bred faglig erfaren og er altid klar til at hjælpe, fortælle om deres funktion eller dele en svær 

problemstilling. Dette kommer sig også til udtryk i den meget rolige, støttende, tålmodige og 

rummelige atmosfære på stedet. Og så har du endda mulighed for at få en bid god mad til 

frokost, som laves af det kompetente køkkenhold.”  Frederik Kaas Jensen, frivillig læge i 

Sundhedsrummet 

 

 

FRIVILLIGE 
I SUNDHEDSRUMMET 

 
 



 

 

 

10  

 

 
 

Fodterapi er et meget populært tilbud i 

Morgencaféen, som er blevet opgraderet de 

seneste to år. Morgencaféen har ansat vores 

egen statsautoriseret fodterapeut, som får hjælp 

af en frivillig fodterapeut. Det betyder, at vi nu er i 

stand til at give op i mod 20 behandlinger (af 1—

1,5 times varighed) om ugen.   

HJEMLØSE FØDDER 

De fleste hjemløse går mange skridt hver eneste 

dag - ofte i dårligt fodtøj, de sjældent har 

mulighed for at tage af. Deres fødder er derfor 

mere udsatte end de flestes.  

Mange af vores brugere har ydermere levet i et 

mangeårigt alkoholmisbrug, som kan medføre 

kredsløbsproblemer og føleforstyrrelser i 

fødderne, som derefter kan føre til sår, der kan 

have svært ved at ophele. 

I Sundhedsrummet på Morgencaféen kan man få 

general fodbehandling, fodbehandling af 

dermatologiske sygdomme i fødderne, som f.eks. 

psoriasis, eksem, behandling af hård hud, 

ligtorne, almindelige negle, fortykkede negle, 

nedgroede negle mm. Fodterapeuten kan teste 

for neuropati, som kan opstå ved f.eks. 

længerevarende alkoholmisbrug, diabetes, 

rygskader o.a.  

De neurologiske undersøgelser giver et billede af, 

hvordan følesansen er i fødderne og resultaterne 

bruges, sammen med øvrige objektive 

undersøgelser, til at udfærdige en 

behandlingsplan og en individuel tilpasset 

vejledning. Ved regelmæssig fodterapi, 

aflastningsterapi som indlæg og vejledning, kan 

der forebygges tryk på fødderne, som kan 

resultere i hårdhudsdannelser, sår og i værste 

fald amputation.  

SAMARBEJDER  

En statsautoriseret fodterapeut koster penge, 

men her på Morgencaféen, tilbyder vi gratis 

behandlinger. Fodterapeuten bliver både brugt af 

vores egne brugere og af borgere fra forskellige 

psykiatriske botilbud, misbrugscentre og 

herberger. 

Vi samarbejder bl.a. med plejehjemmet E-huset i 

Thorsgade, hvor der bor tidligere brugere af 

Morgencaféen som stadig har brug for fodterapi, 

og kontinuerlig forebyggende behandling og 

vejledning.  

FODTERAPI 
I SUNDHEDSRUMMET 
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Som for alle andre, er afbræk i hverdagen og gode oplevelser afgørende for brugernes livskvalitet.  

Morgencaféen afholder hyggelige arrangementer, der støtter op om fællesskabet. 2020 og 2021 har 

været lidt anderledes pga. Corona - men når muligheden har været der, har vi afholdt forskellige 

arrangementer f.eks. bankoarrangementer, grill i gården, biograf, fastelavn og meget andet.  

 

JULEAFTEN 
 

 
 

For mange hjemløse er julen er svær tid. Mange 

har ikke kontakt til familie, og højtiden kan vække 

nogle svære minder og afsavn.   

Derfor gør vi altid noget ekstra ud af at skabe 

hygge og god stemning i december måned, hvor 

vi har lavet julekort og afholdt sociale 

arrangementer i det omfang retningslinjerne har 

tilladt det.  

I 2021 afholdte vi også juleaften i Morgencaféen d. 

24. december.  

Aftenen var arrangeret og afholdt af frivillige, der 

stod for at lave mad og julehygge med de 40 

brugere, der deltog. 

Vi havde en hyggelig aften med julemiddag, ris a 

la mande og julegaver, vi havde været så heldige 

at få doneret.  

 

SOCIALE AKTIVITETER 
I MORGENCAFÉEN 
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LEJERTUR TIL SORØ 

Det er efterhånden blevet en tradition at have 

en lejrtur til Sorø. Vi har været afsted én 

gang i 2020 og to gange i 2021 - en vinter og 

en sommertur. Alle gange af 5-dages 

varighed.  

Lejrturen giver et frirum, hvor brugerne ikke 

tænke på, hvordan de får mad eller et sted at 

sove i fem dage. Der opbygges et stærkere 

fællesskab og brugere vender tilbage til 

hverdagen med fornyet overskud og energi.  

 

ELVIS HUS I RANDERS 

Efter et stort ønske fra flere brugere var vi i 

efteråret 2021 i Randers og besøge Memphis 

Mansion.  

  

ENDAGSUDFLUGTER 

Vi prioriterer også at komme ofte ud i 

naturen på dagsture. Især under Corona har 

det været et god måde at være sammen på. 

De seneste år har vi f.eks. været i Dragør og 

spise pizza, og vi har været på strandtur og 

badet af flere omgange 

UDFLUGTER 
I MORGENCAFÉEN 
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Fastansatte 

 

Køkken & café 

Køkkenansvarlig og køkkenmedarbej-
der 

 

Sekretariat 

Daglig leder og en sekretariatsmed-
arbejder 

 

Sundhedsrum 

Sundhedskoordinator og fodterapeut 

 

Projekter i 20221 

 

Køkken & café 

Sundhedsrummet med bl.a.  

 Vejledning og omsorg, læge 

 sygeplejerske og fodterapi 

Hjælperiet 

Retshjælp 

Gravplads for Gadens Folk 

 

Og mange flere... 

FAKTA 
OM MORGENCAFÉEN 

SAMARBEJDER 

Gadeplan · Hjemløseenheden · SundhedsTeam · Frelsens 

Hærs Retshjælp · Jobcenter København · Gadekontakten · 

Københavns Kommunes Socialforvaltning · Det Grønlandske 

Hus · Kofoeds Skole · Hvidovre Hospital (COVID-test) · 

Gentofte Hospital (Tuberkulose indsats) · Brugernes Akademi 

(Hepatitis C test)  

 

Og mange flere... 




