
BERETNING FRA LANDSINDSAMLING (søndag d. 7. oktober 2018) 

Igen i år havde vi en festlig indsamlingsdag med god stemning, dejligt efterårsvejr og et godt resultat på 88.000 kr. 

Resultatet var lidt mindre end de foregående år både lokalt her i Ringkøbing, men også på landsplan (fra 18 mill  i 2017 

til 16 mill  i 2018). Det er en generel tendens, at organisationerne indsamler mindre end tidligere, fordi der er blevet flere 

om buddet. Så er det godt at vide, og fortæl det endeligt videre, at Røde Kors er den organisation, der skaber det størst 

overskud på deres landsindsamling (godt 83%), dvs. den organisation, som bruger mindst på administration. Sådan er 

det også her i Ringkøbing, hvor vores sponsorer og mange frivillige kræfter sikrer, at vi kan afvikle indsamlingen uden 

udgifter til lokaler, morgenbrød eller sandwich, og med de tilsendte materialer fra Landskontoret som eneste støtte.  

Lokalt havde vi omkring 130 indsamlere fordelt på 100 ruter, heraf 60 ruter i selve Ringkøbing. Vores mange 

distriktsledere organiserede som vanligt indsamlingen i deres område, og sørgede for at langt de fleste ruter blev dækket. 

Vi mangler dog distriktsledere til Torsted og Højmark, og gerne en kontaktperson til Vedersø og Ølstrup. Hvis I kender 

nogen, som kunne være interesseret i at hjælpe os med indsamlingen der, så vil vi være glade for et praj.  

Her i Ringkøbing havde vi stor hjælp både fra trofaste indsamlere, som mange af jer der er her i dag, og fra eleverne på 

Ringkjøbing Gymnasium. Tak til alle distriktsledere, indsamlere og andre frivillige, og tak til vores sponsorer. 

Vi håber, at lige så mange har mulighed for at deltage næste gang, som bliver søndag d. 6. oktober. Så sæt kryds i 

kalenderen og reserver dagen. Vi glæder os til at jer igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERETNING FRA BESØGSTJENESTEN 
 

Besøgstjenesten udgør for tiden : 

15 besøgsvenner og 2 er på venteliste. 

15 besøgsmodtagere og 3 er på venteliste. 

 

Henvendelserne om at få en besøgsven kommer enten fra visitatorer , fysioterapeuter, 

ergoterapeuter eller personen selv. Nogle gange kan det også være et familiemedlem, der 

henvender sig. 

 

Arrangementer i løbet af 2018. 

I april havde RK den årlige fest i Rådhushallen, hvor alle frivillige i RK inviteres til spisning, et 

foredrag eller lignende i relation til RK, og sidst men ikke mindst : uddeling af årsnåle , og i 

besøgstjenesten fik en frivillig en 5 årsnål.  

 

D.7.-12.-18 holdt besøgsvenner , besøgsmodtagere og nørklere julefrokost i cafeen her, som 

danner en fin ramme om arrangementet . Vi fik god  hjælp af Jørgen Leegård og Peter Lund 

Andersen, som arbejdede i køkkenet og vartede op. Stemningen var fin hele aftenen, hvor vi 

sang julesange ledsaget af Kaj Milter ved klaveret , spiste dejlig mad , og Charlotte fortalte 

julehistorie. En hyggelig aften.  

 

I løbet af året har jeg deltaget i flere netværksmøder i Frivillig Vest, hvor også 

menighedsplejens besøgstjeneste og aflastningstjenesten deltager. 

Mødeleder var Hanne Gade , fra Frvillig Vest.  Efter omstrukturering af Frivillig Vest er disse 

møder sparet væk, men vi fortsætter med at netværke alligevel  uden Hanne Gade.  

 

D.19.-11-18 deltog jeg i et større netværksmøde i Tarm , inviteret af Sundhedscenter Vest og 

Frivillig Vest. alle foreninger, som arbejder på ældreområdet , og som har et socialt sigte , var 

inviteret.   Der var bla. Fokus på , hvordan der kan samarbejdes om de lovpligtige 

forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Evt sende pjecer om foreningerne med ud 

til disse møder.  

Vi mødes to gange om året.  

Som noget nyt blev der nævnt , at der i nogle kommuner er besøgsvenner på nettet , som 

kontakter borgere via Skype , for de , der er tilfredse med det , i stedet for at få besøg i 

hjemmet.  

 

I uge 10 kører RK centralt fra en kampagne på facebook med opfordring til at blive 

besøgsvenner! 

Måske det giver pote.  

 

Til sidst tak til besøgsvennerne for deres indsats for enlige og ensomme.  

 

Karin Rønningen Andersen.  



BERETNING FRA JULEHJÆLP 

  

Vi giver julehjælp til familier eller enlige med børn i "gammel Ringkøbing kommune" sammen med 

8 andre organisationer. De andre giver også i "gammel Holmsland kommune". 

Der orienteres i en fælles annonce samt ved henvendelse til kommunens sagsbehandlere på 

familie- og integrationsområdet. 

Der har været en voldsom stigning i ansøgningerne både lokalt og på landsplan. 

I 2017 havde vi 101 familier hvoraf Røde kors afd. Gav til 40. I 2018 var der 130 ansøgninger hvoraf 

vi gav til 45. Alle ansøgninger blev imødekommet idet flere af de andre organisationer gav 

væsentligt mere end de plejede.  

Der uddeltes gave kort mv til en samlet værdi af ca. 220000kr. 

Julehjælpen fra os bestod af kontogavekort på 800kr til Coop betalt af "hovedkontoret", LEGO eller 

gavekort til Lange legetøj til børn under 13 år og gavekort til tøjbutikken på 200 kr til børn fra 13 til 

17 år. 

Julehjælpen blev uddelt ved et hyggeligt arrangement i cafeen. De som ikke mødte op fik leveret. 

Vi koordinerer lokalt så ingen får 2 steder fra. Men søger man også ved landsdækkende org. som f. 

eks. Dansk folkehjælp skal man oplyse det så vi evt. kan undgå at de får 2 steder fra. 

 

Ungdommens røde kors Ferielejr  

 

Vi har sørget for at 3 børn med særlige behov kom på en uges Ferielejr ved Pårup, Engesvang. 

Frivilligrådet bevilgede paragraf 18 midler til opholdet. 

Tilbagemeldingerne var positive. 

 

Mvh 

Peter 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSBERETNING FRA RØDE KORS GENBRUG 

 

Der er dags dato tilknyttet 60 frivillige i butikken. 

Der har været afholdt 2 personalemøder i 2018. Ét i februar og ét i august. Her 

planlægges sæsonskifte. 35-40 frivillige møder gerne op til disse personalemøder. 

Det er her muligt i fælles forum at drøfte evt. ændringer, der er sket eller skal ske i 

butikken. 

Vi deltog i nålefesten. Det er en fin aften. Dog er der flere, som har givet udtryk for, 

at det virkede lidt ’rodet’ med selve nåleudleveringen.  

Vi har deltaget i 2 møder i Netværket om genbrug. Det ene var vi vært for. Her var 

der stor ros til Caféen. Flere af de frivillige deltog i Kibækdagen, hvilket er en dag, 

hvor man mødes og hygger sig med frivillige fra de andre i ”Netværket genbrug”. 

Butikken har haft åbent de gange, hvor der har været ’Open by Night’ i Ringkøbing. 

Vi havde sat borde og stole ud på fortovet og serverede kaffe og småkager. Det er 

en god og hyggelig måde at være en del af Ringkøbings handelsliv. 

Vi har igen i 2018 afholdt vores julefrokost i Fjordparkens Aktivitetscenter. En aften, 

hvor alle hygger sig på tværs af vores forskellige hold. Der deltog 41 personer. 

I årets løb er der flere som har valgt at stoppe som frivillig efter mange års 

engagement. Vi har så også været heldige at få et par tilmeldinger af nye frivillige. Vi 

ved, at der i 2019 vil være flere, der stopper pga. alder eller sygdom. Derfor står vi jo 

i en ny situation, hvor vi mangler både en butiksleder og flere frivillige. 

Et af de gode lyspunkter i året er, at butikkens omsætning har været lidt større i 

2018 end året før. 

Der har i rets løb været afholdt flere møder med Thorkild og Jørgen og ’leader 

teamet’. Tak for jeres opbakning til os i ’teamet’. Og vi håber, at det lykkes at finde 

en ny butiksleder. 

Til sidst en stor tak til alle de frivillige i butikken for den gejst og indsats, der leveres. 

Karen Margrethe Andersen 

 



Beretning fra Vågetjenesten – Generalforsamling 19. 

februar 2019.  

 

Jeg, Ditte Georg Poulsen, er ny leder af vågetjenesten, efter Mette Nørgaard efter mange år har valgt at 

takke af. Jeg er 27 år, og har været en del af vågetjenesten i halvandet år.  

Vi er i dag syv kvinder i vågetjenesten foruden mig.  To af vores vågere har fornyligt valgt at stoppe. 

Fornemmelsen er, at det er sket mest af nød end af lyst, da begge har været glade for at være en del af 

tjenesten.  

Vi er på det sidste blevet kontaktet af nogle, som godt kunne være interesseret i at blive en del af 

vågetjenesten, men der har været særlige hensyn, vi skulle tage til dem – blandt andet at de ikke kører om 

natten, og kun ønsker at våge i et meget lille område. Derfor har vi valgt at takke nej til dem, så vi blot har 

en god kerne af vågere, som kender tjenesten, og som kan melde sig på banen, uanset hvor og hvornår, der 

bliver budt efter os.  

Grunden til at vi har takket nej til flere vågere, skyldes også, at der for nuværende er nok vågere til 

efterspørgslen.  

I 2017 satte vi rekord, hvor vi vågede 182,5 timer. 2018 så ud til at ville slå rekorden, men efter et aktivt 

første halvår, blev der meget stille.  

I 2018 vågede vi i sammenlagt 143,5 timer, hvoraf 95 % af de vågede timer foregik i det første halvår. Der 

har derfor i sidste halvår af 2018 og i de første to måneder af 2019 ikke været meget for os at lave. Hvad 

det skyldes, ved vi ikke, men en årsag kan være, at aktiviteten afhænger meget af, om vi er i personalets 

bevidsthed, når de har en døende person.  

Hvis personalet i en periode ikke er obs på, at vi kan tilbydes til de pårørende eller den døende, ved de af 

gode grunde ikke, at vi findes, og nu hvor at vores kommunikation skal foregå gennem det faglige personale, 

er det alfa og omega, at personalet husker os, når en borger er døende, og der er brug for aflastning til de 

pårørende.  

Nu hvor tjenesten kører så godt, vil vi gerne, at personalet husker os, så vi kan komme ud og være til gavn 

for dem, der har brug for det.  

Der skal dog også lyde ros til personalet, som er blevet bedre til at se, hvornår vi bør komme ud. Før kunne 

det hænde, at vi kom ud to uger før, det var aktuelt. Det er meningen, vi først skal ud i den allersidste fase, 

og det er personalet blevet bedre til at vide, hvornår er.  

I vågetjenesten mødes vi to gange årligt. Et sommermøde i maj/juni og et vintermøde i 

november/december. Sommermødet afholdes ofte i cafeen, mens vintermødet slås sammen med vores 

årlige julefrokost, og bliver derfor ofte afholdt på Hotel Ringkøbing.  

 

 

 



BERETNING FOR CAFÉ RØDE KORS 2018 

”Det er lige som at komme hjem”, sagde en af brugerne til mig en dag, da hun dukkede op i cafeen. Hun 

havde haft en hektisk formiddag. Der var forskellige ting, hun skulle have styr på, tiden var bare fløjet 

afsted for hende, så hun havde ikke nået det varme måltid mad, hun ellers plejer at købe i cafeen, men nu 

kunne hun lade roen falde over sig med en kop kaffe og en snak i kendte rammer. Da roen var faldet over 

hende, sagde hun netop: ”det er ligesom at komme hjem, når jeg kommer i cafeen.” Kaffen, roen, den 

hyggelige stemning, ingen krav, et fællesskab, og bare være.  

 Hver dag får vi lov at være med til at være med til at bryde ensomheden. Vi har et måltids fællesskab hver 

dag og i cafeen er der altid nogle at drikke en kop kaffe sammen med, og samtidig snakke om store og små 

ting her i livet. Vi har et rummeligt fællesskab, hvor der er og skal være plads til alle. Det rummelige 

fællesskab bidrager de ansatte, Litter og Henning positivt til, og ligeledes de 4 engagerede frivillige bidrager 

på hver deres måde også til et positivt og rummeligt fællesskab. – Det skal I have mange tak for. I er med til 

at gøre en forskel.  

Højdepunkter i året:  

I marts havde vi Røde Kors toppen til middag her i cafeen: generalsekretær Anders Ladekarl, præsident 

Sven Bak og vicepræsident Anne Lercke  og tre andre ansatte. De var meget interesserede  i vores arbejde i 

cafeen og fik nogle gode snakke med brugerne. Dagbladets udsendte var også på besøg og skrev en meget 

positiv omtale af vores arbejde i Røde Kors regi.  

Grillaften 

Deltagelse i Frivillig festival 

Ferietur med kulturoplevelser med besøg på to museer.  

Sangeftermiddag 

Foredrag 

Samarbejdet med Medborgerhuset, G- house og beboerkonsulent i kommunen.  

Modtagelse af donation i Ølkælderen 

Julefrokost med brugere og frivillige 

Julebanko 

Julemiddag 

Nytårsmiddag. 

 

I løbet af året har vi været 5 gange i Dagbladet, og fået en positiv omtale der, og ligeledes oplever vi en god 

opbakning fra byens handelsdrivende, når vi samler ind til julebanko.  

Tak for godt samarbejde til de ansatte i cafeen, de frivillige i cafeen, cafeens udviklingsgruppe, bestyrelsen 

og alle i andre, som kommer her i Røde Kors huset.  

 



Årsberetning for Nørkleaktiviteten 2018 

Vi hygger os, snakker og griner med hinanden, fortæller historier – og nørkler. Vi er blevet flere. 23 i alt 

hvoraf 4 arbejder hjemme. Desværre er to flittige nørklere holdt, da de er kommet på plejehjem. Den 

ugentlige mødedag blev efter sommerferien rykket fra mandag til tirsdag. Det passede bedre ind i mit 

familieliv. Vi mødes således hver tirsdag eftermiddag i to timer. 

Vi har i 2018 fremstillet 1560 stykker syet, hæklet eller strikket tøj, heraf 142 bamser. Bamserne har en helt 

særlig plads i Røde Korses arbejde. Bamserne bliver givet til børn af indsatte i fængsler og til børn i det 

såkaldte Q-netværk. Det er et netværk for kvinder og børn som har været på krisehjem. Bamserne giver 

børnene tryghed, også selvom modtageren er teenagere. Man bliver aldrig for gammel til at få en bamse.  

Tallene for antal ton udsendt nørkletøj for 2018 er ikke kommet, men i 2017 udsendtes 31,4 t nørkletøj til 

Tajikistan og Hviderusland. Disse lande modtog også nørkletøj i 2018.  Der er en kolossal armod i disse 

lande og alle bidrag modtages med stor taknemmelighed. 

For tiden har Røde Kors en landsdækkende indsamling af garn og stof. Garnfirmaet Filcolana opfordrer 

kunder i landets garnbutikker til at donere garn og stof til Røde Kors' nørklere. 

 

Nørklerne har deltaget i følgende arrangementer: 

9. april – Nørkleeftermiddag i Kibæk for Nørklere i Røde Kors Midt –Vest Netværk, Herning, Vildbjerg, 

Ringkøbing, Aulum 

17. april – Nålefest i Rådhushallen. 

28. maj – Sommerafslutning hos nørklelederen. Vi fik kaffe og lagkage. Vi sang også. Nørklerne holder 

meget af at synge og er gode til det. 

17. november deltog nørklelederen i årsmødet for nørkleaktiviteten, som blev holdt i Horsens 

7. december – Julefrokost i Røde Kors Huset hvor Kaj Milter spillede til julesangene. Maden var fra 

Smedegaarden i Lem. 

 

Der er ikke kommet nye nørklere som er indvandrere. Jeg forsøger at være tilstede ved fx Vi spiser Sammen-

arrangementer for at udbrede kendskabet til Nørklerne. Jeg har fået kontakt til aktivitetskoordinatoren i 

Damtoften og vil sørge for at få sat mere i værk med hendes hjælp. 

Fra Ringkøbing Plejehjem blev jeg kontaktet af deres nørkleleder og nu strikker de til os – tæpper, bamser, 

huer og halsedisser. D. 19. februar fik vi besøg fra Plejehjemmet Fjordparken af deres nørklere. 

Nogle af nørklerne giver af og til udtryk for, de er kede af, de ikke får produceret så meget. Til det vil jeg 

sige at nørkleaktiviteten først og fremmest er en social aktivitet. Vi mødes og hygger os. At vi så også få 

nørklet til værdigt trængende er sekundært. Det vigtige er at man kommer til nørkleeftermiddagene. 

Tak til Ulla Bjerg Thomsen for det gode samarbejde. 

Vi vil gerne sige tak til alle, som har doneret stof og garn. Jeg vil gerne sige tak til de flittige nørklere for 

deres utrættelige indsats. 

Med venlig hilsen 

Charlotte Søborg 

 

 



BERETNING VÆRKSTEDET  

God fremmøde, mellem 6 og 14 personer pr. gang. 

Gennem året har fremmødet været personer der tidligere er kommet i Værkstedet, dog er der 

kommet 2 nye til. 

Tiden er blevet brugt på fremstillingen af gaver til uddeling sammen med julehjælpen og 

mange gode snakke. Der er blevet hygget og vi har oplevet god stemning og glæde over at 

kunne tilbringe 1 søndag i måneden sammen med andre. 

Grundet tidspres er jeg stoppet som aktivtesleder og Jens som frivillig. Ligeledes er Henriette 

stoppet som frivillig, da hun er flyttet. 

Heldigvis har 2 af søndags deltagerne valgt at kører Værkstedet videre, hvilket er super. 

Så velkommen til dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beretning Familielejr 2018 

Familielejren 2018 blev afholdt i Den Gamle Præstegård syd for Hvide Sande under stormen Knud i 

september, så vi blev alle blæst godt igennem. 

Vi havde søgt §18 midler og fik 15.000kr., de penge gik til forplejning og kreative aktiviteter, fx stod en 

bruger for at alle deltog i at male to store malerier sammen på lejren. En stor del af pengene gik også til 

opfølgende middage i Røde Kors Cafeen for lejrens deltagere og frivillige.  

Esmark Feriehusudlejning sponsorerede Den Gamle Præstegård syd for Hvide Sande til afholdelse af lejren, 

et meget smukt og stort sommerhus der bød på gode selvstændige værelser og fælles opholdsrum.  

Lejren inviterede ca. 26 personer og vi endte med at være 20 deltagere og 7 frivillige. Der var lidt afbud i 11. 

time.  

Der var både deltagelse af nye familier og gengangere.  

Vi var heldige at have frivillige til såvel køkkentjans som hyggetjans. Lejren gik rigtig godt og fik stor ros af 

deltagerne. Det kræver meget frivillighed at give vores brugere en lejr som de kan nyde roen, maden og 

samværet med hinanden.  

Udover Esmark som jo gav os huset kvit og frit, fik vi rundstykker fra Ejvinds Bageri og Louise Krægpøth fra 

Living Fully yoga studio kom og gav os alle mulighed for at deltage i en Klang meditation med tibetanske 

syngeskåle, det var til stor glæde for både børn og voksne.  

Nu ser vi frem til familielejren 2019, hvor Esmark igen har givet tilsagn om sponsorat på Den Gamle 

Præstegård og kommunen igen har givet os 15.000 kr. i §18 midler.  

Lejren 2019 bliver den 20-22 september og invitationerne vil begynde at tage form i løbet af marts måned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprogcaféen, Ringkøbing Afdeling 

 
Aktivitetsleder 

 

 

Marianne Albinus pr. 1.10.17 

Antal frivillige 

Lokalitet 

Åbningstid 

21 frivillige (ca. 17 aktive)  

Sprogcaféen afholdes i Røde Kors Huset, Østergade 22 

Åben tirsdage kl. 16-18 + torsdage kl. 19-21. Lukket i skolernes ferier. 

Hvordan er året gået 

 

 

I Sprogcaféen kan man få hjælp til lektier, få en snak/diskussion om alt 

mellem himmel og jord og få hjælp til at gå på nettet. 

  

Vi har anskaffet flere undervisningsmaterialer som, bl.a. fik vi i 

sommers en palle materialer gratis fra et internationalt kristent center 

i København. Der var gode basishæfter med begynderdansk og 

grammatik vores flygtninge kan tage. Som regel har flygtningene dog 

selv opgaver med fra deres skoleforløb.  

 

Det synes fortsat at være karakteristisk, at flygtningene i nogle 

perioder kommer mange, i andre få. Nogle kommer trofast. 

Det er især flygtninge fra Somalia, Eritrea og i mindre grad Syrien, der 

har brugt Sprogcaféen. Vi har en markant overvægt af unge/yngre 

mænd, der er flygtet hertil alene – nogle med håb om 

familiesammenføring. Men vi kan konstatere en lille tendens til, at 

flere kvinder kommer for at få hjælp til sprog m.m. Her drejer det sig 

også primært om unge kvinder, der er flygtet alene. For de gifte 

kvinder er vores åbningstider en udfordring. De færdes ikke gerne ude 

om aftenen – og sidst på eftermiddagen har de travlt med børn, 

madlavning m.m. 

 

  

Hvad har der været fokus på 

 

 

 Sprogcaféen som et trygt, gæstfrit sted med dygtige, stabile 

frivillige. 

 Hvervning af flere frivillige, så vagtbelastningen er mindre og 

det er lettere at praktisere 1:1 hjælp. I sommers stoppede 10 

frivillige. Jeg har sidenhen fundet 9 nye via Facebook.  

 

Hvor mange har aktiviteten Flygtningenes fremmøde er uforudsigeligt. Det har siden oktober 



hjulpet  vekslet mellem 0-10 flygtninge. Der er mere tryk på om tirsdagen og i 

forår/sensommer.    

Deltagelse i kurser, netværk 

m.v. 

 

Arrangementer  

 

 

 

 

 

Året der gik:  

 28. april 2018: bustur til Århus for integrationsnetværket. 

Vi fik undervejs rundstykker og kaffe, besøgte Den Gamle By, 

ARoS kunstmuseum, Street Food hallen og Bazar Vest. +40 

tilmeldte. Vi havde en rigtig dejlig dag. Arrangementet var 

gratis, de skulle blot medbringe en madpakke. 

 12. august 2018: Cirkus Trapez (20 kr. pr. billet). +30 

tilmeldte.   

 18. august 2018: ”Danmark Dejligst i Naturens Rige” ved 

Bundsbæk Mølle. En busfuld fra Alkjær Skolen kørte 

flygtninge gratis til Bundsbæk. De havde en dejlig dag og nød 

musik og underholdning. Desuden havde Røde Kors et telt 

med og hvor vi netværkede med de øvrige frivillige 

organisationer.  

 20. oktober 2018: hyggeeftermiddag i Spejdergården med 

kaffe, kage og tryllekunst ved Henny Solskin.  

 13. december 2018: æbleskiver og brætspil i sprogcafeen. 

Desværre kom kun 1 flygtning.  

2019:  

 25. januar 2019: Udlændinge- og integrationsminister Inger 

Støjberg mødte en gruppe engagerede spørgere, da 

ministeren besøgte Ringkøbing-Skjern Kommune. En lille 

gruppe flygtninge og familiesammenførte mødes her med 

jævne mellemrum med kommunens Integrationsafdeling for 

at udveksle viden, erfaringer og perspektiver, og for at skabe 

større forståelse – et initiativ der har vakt ministerens 

interesse. Inger Støjberg var inviteret til pizza, og dialogen 

gik på alt fra VM i håndbold til betydningen af fritidsjob til 

unge. Spørgsmålene rundede også integrationspolitikken og 

de konsekvenser politikken får for flygtninge i det daglige. 

 19. februar 2019: bollebagning og brætspil i sprogcafeen. 

Her kom ca. 20 flygtninge og frivillige. En frivillig havde lavet 

dejen hjemmefra, en bruger havde bagt samosa med tun og 

oksekød.  

 25. maj 2019: ”Danmark Dejligst i Naturens Rige” i Hvide 

Sande.  

 24. august 2019: udflugt til Givskud Zoo.  

Hvad er målsætningen for det 

kommende år og på længere 

sigt? 

 

 Vi fortsætter vores aktivitet som hidtil, men vil gerne have 

flere kvindelige flygtninge med. 

 Mere aktivitet uden for cafeen. Her foreslås 

hverdags/weekendaktiviteter. Vi benytter Facebooksiden 

’Velkommen til Ringkøbing’ - en side hvor flygtninge og 



Hvordan vil I nå hertil 

 

etnisk danske kan invitere til arrangementer. (Et slag 

rundbold, en gåtur, biografen m.m.)  

Den gode historie 

 

 

 En bruger har bestået sprogskolen og er nu på VUC, en 

anden tager kørekort på dansk.  

 En af vores kvindelige brugere fik i foråret 

familiesammenføring. 4 børn og mand kom fra Somalia, 

familien havde ikke set hinanden i 3 år. 2 af børnene er 

startet på Alkjær Skolen, 2 på Ringkøbing Skole. Kvinden og 

børnene er trofaste brugere af cafeen.  

 Sprogteamet er glad for de gæstfri rammer i Røde Kors 

Huset. 

 TAK TIL SPROGTEAMET FOR ENGAGERET, IDERIG OG 

TROFAST MEDVIRKEN I INTEGRATIONSARBEJDET. – Ref. af 

Marianne Albinus, 19.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integration - kontaktfamilier 

Det har været et ret stille år på området, mest fordi der ikke er kommet mange nye  

flygtninge til kommunen. Så der er kun etableret to nye forhold, hvor 

flygtningefamilier har fået danske venner – i begge tilfælde drejer det sig om 

kurdiske familier. Så vi har p.t. ca. 40 etablerede forhold, nogle meget aktive, 

andre kører på lavt blus. 

I stedet retter jeg nu indsatsen på at afholde arrangementer for flygtningene 

og deres danske familier. Og det sker i stigende grad sammen med Menigheds- 

plejen her i Ringkøbing. Sammen med dem har vi inviteret til folkemødet 

”Danmark Dejligst” i Bundsbæk Mølle, halloweenfest i Spejdergården og  

julehygge i Rindum Kirkehus. I eget regi var der udflugt til Aarhus den 28.  

april med besøg i Den gamle By, Aros og Bazar Vest. Desuden besøg i  

Cirkus Trapez 12. august. 

Her i 2019 bliver der et lignende program med fastelavnsfest den 2. marts, 

igen tur til folkemødet ”Danmark Dejligst” i Hvide Sande 25. maj, udflugt 

til Givskud Zoo 24. august, tur i cirkus og julehygge. Finansieringen er dels §18- 

midler, lidt brugerbetaling og Menighedsplejens midler. §18-midlerne er i øvrigt 

kraftigt beskåret i 2019. 

Ud over samarbejdet med Menighedsplejen har vi tæt kontakt med Dansk 

Flygtningehjælp, Luthersk Mission, Multikulturelle Venner og andre Røde Kors 

afdelinger. 

Jeg er blevet disse frivillige foreningers repræsentant i kommunens integra- 

tionsråd, der ser på, om kommunens integrationspolitik trænger til en revision. 
 


