FEDTEKÆLDEREN 60 år på Christianshavn
Tak til vores unge konferencier Rasmus. Et af Covid-19’s positive sideeffekter har været, at
Fedtekælderen har fået en del nye unge frivillige. Rasmus sagde uden betænkning ja til at være
konferencier da han blev spurgt. Han svarede prompte: ’Det kunne da være hyggeligt’. Så jeg
tænker, at vi er i gode hænder.
Dejligt at se, at så mange venner, naboer, samarbejdspartnere og tro støtter er kommet for at
fejre Fedtekælderens 60-års fødselsdag. I 60 år har mennesker fået dækket deres mest basale
behov som mad, bad, tøj, hvile, soveposer og hjælp med stort og småt i Fedtekælderen.
I 1960 flyttede Fedtekælderen fra Amagerbrogade 90 og ned i menighedshuset Stanleys Gaards
kælder. Dengang var det ’sprittere’ (som det hed dengang), der kom i Fedtekælderen og i
begyndelsen udelukkende mænd. På nogle søndage kunne der komme op til 120 forbi for at få en
kop te og en fedtemad til 13 øre. Deraf navnet Fedtekælderen som oprindeligt blot var fedtkælderen.
På travle dage, især søn og helligdage, kan vi stadig opleve at have haft 120 besøg på en dag. Disse
dage skal der laves nogle store gryder havregrød til morgenmad og sammenkogte retter til den
varme frokost. Under normale omstændigheder er antallet af besøg de fleste dage dog snarere
mellem 60-80. Igennem de sidste 60 år på Christianshavn er der således blevet serveret rigtig
mange portioner mad og drukket endnu flere kopper kaffe i Fedtekælderen. Og i gamle dage er
der blevet spist rigtig mange Fedtemadder. I dag er det kun ved festlige lejligheder, som i dag, at vi
serverer Fedtemadder. For jer der ikke ved hvad en Fedtemad er, får I mulighed for at smage en i
dag. Det er Fedtekælderens signaturspise, og fedtemadder i verdensklasse er i talende stund på
vej. De kommer sejlende med båd og er en fødselsdagsgave fra Noma.
At Fedtekælderen har ligget så mange år på Christianshavn, har givet en stærkt lokal og kirkelig
forankring, hvilket er af stor værdi for Fedtekælderens arbejde. For blot at fremhæve et par
samarbejder blandt mange, som vi i det daglige har stor glæde af:
Tak til Sofiebadet for at stille bad til rådighed, Lagkagehuset for det daglige brød, Brugsen for
støtte med varer, de lokale medier Christianshavns Kvarter og Christianshavneren for altid at
bringe vores indlæg, Apotekeren for tro støtte og ikke mindst vores samarbejdspartnere
Børnefamiliearbejdet på Torvegade og Pakhuset i Wildersgade. Også tak til alle jer, der ikke er
nævnt, men som støtter Fedtekælderens arbejde på den ene eller anden måde.
Tak til vores naboer for det gode naboskab. Vuggestuen Yogahjørnet og varmestuen
Fedtekælderen er et eksempel på et forbilledligt naboskab. På papiret ville man ikke lægge en
vuggestue og en varmestue lige ved siden af hinanden. Men det går i det store hele godt. Opstår
der gnidninger finder vi ud af det. F.eks. den travle eftermiddag for nogle år siden hvor en kvinde
som kommer i Fedtekælderen, lagde et marsvin i vuggestuens blomsterkumme. Hun havde set et
marsvin blev smidt i en af skraldespandene ved bolværket. Hun reddede det op og lagde den i
blomsterkummen udenfor vuggestuen. Velsagtens med tanke på, at der måske var et barn der
manglede et kæledyr. Det mente vuggestuens leder Charlotte ikke. Hun stod derfor udenfor
Fedtekælderens dør med marsvinet i en papkasse og argumenterede for, at når det var en kvinde

der kom i Fedtekælderen, der havde fundet det, så var marsvinet vores ansvar. Vi forsøgte uden
held at argumentere for, at når marsvinet var ’lagt’ på deres dørtærskel, måtte det høre til dem.
Det endte med at Fedtekælderen ringede efter ’Dyrenes Beskyttelse’. Der kom en stor varevogn
fra Sydsjælland og hentede papkassen med marsvinet. Den episode har vi siden grinet meget af.
Det er blot et ud af mange historier om det gode og udfordrende naboskab med Fedtekælderens
naboer.
Sidst men ikke mindst velkommen til vores spritnyeste samarbejdspartnere børne- unge
krisecenteret Joannahuset som er flyttet ind øverst i Stanleys Gaard og lige har åbnet dørene 15.
august. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde med jer.
Hvis man billedligt forestiller sig menighedshuset Stanleys Gaard som en sandwich hvor
kirkekontorene på de to midterste etager er fyldet, og Joannahuset og Fedtekælderen på
henholdsvis øverste og nederste etage udgør brødet, så er vi tilsammen en yderst indbydende
social/kirkelig sandwich.
Der skal lyde en stor tak til alle de lokale støtter, der har bidraget til at festliggøre Fedtekælderens
runde fødselsdag. Der skal lyde en særlig stor tak til Niels Sømand. Uden ham ville dagen ikke have
været helt så festlig. Kæmpe tak til Noma for Fedtemadder i verdensklasse, til Lagkagehuset for
flotte kager med inskription og til Brugsen for fornem levering af drikkevarer m.m.
Af hjertet tak for alle de fine optrædener og musikalske indlæg. Tak til: Fedtekælderens egen Trio
413, Anne Marie Helger og Peter Larsen alias Ruth og Randi, violinist Anne Eltard, Niels Sømand på
harmonika, Søren på bas og George på Cembalo og Aviaja og Igor for fin afslutning med
grønlandsk musik og trommedans. Imellem de musikalske indslag holder sognepræst ved Vor
Frelsers Kirke tale og TrygFonden overrækker en check på 113.000 kr. til at Fedtekælderen fortsat
kan holde søn- og helligdagsåben. Et festligt program, som vi håber I vil nyde.
På denne runde dag skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til Christians- og Vor Frelsers Kirke
for at have huset varmestuen Fedtekælderen i 60 år. Det har helt sikkert ikke altid været let og det
vil helt sikkert heller ikke altid blive let fremover. Også tak til kirkerne for under corona at have
givet mulighed for at oprette nødvarmestue i gården. På denne måde har Fedtekælderen stort set
kunne holde åben lige siden corona lukkede hele Danmark ned. Det har givet varmestuen
mulighed for at holde åben og dække mange menneskers basale behov under corona-sikre
forhold. Herunder også mulighed for at give adgang til toilet og bad, da stort set alle offentlige
toiletter og bademuligheder lukkede ned natten over. Covid-19 har ikke overraskende ramt dem
hårdest, der i forvejen har mindst.
Der skal også lyde en kæmpestor tak til Fedtekælderens ca. 35 frivillige. Uden jer ville vi ikke kunne
holde det daglige høje niveau ift. kvantitet og kvalitet af ydelser. I kommer med jeres mange
kompetencer, gode energier og høje humør og gør arbejdet til en leg. Tak for jer. Kirsten på 93 år,
som har været med som frivillig i en menneskealder og altid, altid har været en uvurderlig støtte af
Fedtekælderens arbejde, er her også i dag for at fejre dagen sammen med os
Vores ønsker for Fedtekælderen fremover er, at varmestuen også ligger på Christianshavn og i
Stanleys Gaard de næste 60 år. Men allermest ønsker vi, at der til den tid ikke længere vil være

brug for varmestuer. At hjemløshed og fattigdom til den tid vil være afskaffet og at varmestuer
blot var noget som man havde i gamle dage.
Det er egentlig nu vi sammen ville have sagt et højt trefoldigt hipt hipt hurra. I stedet kan vi
sammen give fødselaren en stor hånd.

