
GENBRUGSBUTIKKEN 

Niels Ole Hansen er aktivitetsleder i genbrugsbutikken 

Adresse: Nygade 25, 6950 Ringkøbing 

Aktivitet: Indsamler og sælger genbrugstøj og sko 

Omsætning 2019: 751.000,- 

Resultat 2019: 354.000,- 

Indsamler via Røde Kors containere rundt i området, mellem 50 – 70 sække pr 

uge, samt indleveringer i butikken 

Vi er ca. 60 frivillige heraf 5 mænd. Ældste aktive er 93 

Opgaverne er sortering, strygning, ophængning, prismærkning, kundebetjening, 

pyntning i butik/vinduer og rengøring 

Ca. 60% af det indleverede tøj kan vi ikke sælge så det går videre til 

centrallageret i Horsens som videreformidler til udviklingslande og anden 

anvendelse. Intet går til spilde. 

2020 aktiviteter: 

Sikre/supplere staben af frivillige 

Gennemføre salgsfremmende aktiviteter 

(eks.: Instagram/Facebook o. lign ) 

Sikre det rigtige prisniveau pga. øget konkurrence 

Afholde jævnlige personalemøder 

 

 

 

 



BESØGSTJENESTEN 

I slutningen af 2019 var der 15 besøgsforhold i gang. 

Venteliste besøgsmodtagere: to i Ringkøbing og én i Tim 

Venteliste besøgsvenner: 1 

I løbet af året afholdes en fest for alle frivillige i Røde Kors Ringkøbing med ca. 100 deltagere. I 

den anledning uddeles der nåle, alt efter, hvor mange år, man har været frivillig.  

I besøgstjenesten var der 3, der fik en 2 årsnål, 1 der fik en 5 årsnål, og 2 der fik 10 årsnåle. 

Tillykke til dem.  

 

I starten af december holdt vi julefrokost , hvor besøgsvennerne kunne invitere 

besøgsmodtagerne med også.  Nørklerne er også med denne aften. Det er festligt med god 

mad , musik og sang samt små gaver.  

Vores køkken personale klarede det flot med godt humør , så mange tak til Jørgen Leegaard og 

Peter Lund Andersen. 

 

To gange årligt deltager jeg i møder med menighedsplejens besøgstjeneste og 

aflastningstjenesten. 

God nyhed:  i januar måned 2020 har 4 nye besøgsvenner meldt sig på banen. Skønt. 😀 

 

Karin Rønningen Andersen , besøgsleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPROGCAFÉ 

Sprogcaféen, Ringkøbing Afdeling 

 
Aktivitetsleder 

 

 

Marianne Albinus pr. 1.10.17 

Antal frivillige 

Lokalitet 

Åbningstid 

 19 frivillige (ca. 17 aktive og med plads til flere)  

 Sprogcaféen afholdes på LærDansk tirsdage kl. 14-16 og i Røde Kors 

Huset, Østergade 22 torsdage kl. 19-21. Lukket i skolernes ferier. 

Hvad har der været fokus på 

 

 

 Sprogcaféen som et fortsat trygt, gæstfrit sted med dygtige, stabile 

frivillige. 

 Hvervning af flere brugere. Vi har pr. oktober 19 indgået et samarbejde 

med LærDansk efter, at de flyttede fra Skjern til Ringkøbing og også 

lukkede Skjern lektiehjælpen ned. Vi er derfor ved LærDansk hver 

tirsdag fra 14-16. Vi har været synlige i undervisningen og det har givet 

flere brugere til vores lektiecafé.  

 Hvervning af flere frivillige, så vagtbelastningen er mindre og det er 

lettere at praktisere 1:1 hjælp. Siden sidste generalforsamling er 12 

frivillige stoppet. Siden sommer er 9 nye kommet til, alle fundet via 

Facebook.  

 

Hvor mange har aktiviteten 

hjulpet  

Flygtningenes fremmøde er uforudsigeligt men siden vores 

samarbejde med LærDansk er flere kommet til. Vi er i gennemsnit 

5-10 flygtninge pr. gang. Antallet af flygtninge er vejrafhængigt og 

afhænger også af, hvornår deres eksamener ligger.      

Deltagelse i kurser, netværk 

m.v. 

 

Arrangementer  

 

 

Året der gik:  

 

 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.  

 23. april 2019: Brætspil, kongespil og pandekagebagning. Ca. 20 

fremmødte.  

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

bilfuld tog afsted.  

 12. juni 2019: ”spis sammen” på Alkjærskolen. 3 frivillige tog afsted.  

 21. juni 2019: sommerferieafslutning med grill, flødebollekast, dans, 

snørrebåndskonkurrence, spil og skumfiduser over bål. Ca. 25 

fremmødte.   

 23. juni 2019: Sankt Hans på Ringkøbing Havn.  

 14. august 2019: Circus Trapez i Ringkøbing. 20 kr. pr. billet.   

 24. august 2019: udflugt til Givskud Zoo. Her var vi ca. 100 afsted og 

havde en skøn dag. 20 kr. pr. billet.  

 19. december 2019: juleafslutning med juleklip, julebag og æbleskiver. 

Ca. 25 fremmødte.  

Hvad er målsætningen for  At finde en ny aktivitetsleder til Sprogcafeen pr. 1. april 2020 hvor jeg, 

Marianne Albinus, går på barsel.  



det kommende år og på 

længere sigt? 

 

Hvordan vil I nå hertil 

 

 Vi fortsætter vores aktivitet som hidtil, men vil gerne have flere 

flygtninge og frivillige til.  

 Mere anerledes aktivitet både i- og uden for cafeen. Det er tydeligt, at det 

tiltrækker flere når vi laver noget anerledes, små som store ting. 

Synliggørelse i undervisningen på LærDansk og på gymnasierne.  

Afslutning 

 

 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, 

18.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULEHJÆLP 

Vi giver julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier som bor i området som dækker den tidligere 

Ringkøbing kommune. 

Vi samarbejder med 7 andre organisationer. 

Ansøgning kunne afleveres til Red barnets butik (fælles skema) og til os i Røde kors som har vores eget 

ansøgningsskema.  

Der var rigtig mange ansøgninger - men det viste sig da vi koordinerede, at der var ca. 40 

dobbeltgængere. 

I alt uddeltes julehjælp til 128 familier. 

Vi gav til 60 familier - fortrinsvis flygtninge/indvandrerfamilier. Sidste år gav vi til 50. 

Julehjælpen blev uddelt ved et arrangement her i cafeen. 

Julehjælpen bestod af: 

- kontogavekort til Coop på 800 kr 

- LEGO/legetøj eller gavekort til Lange legetøj til børn i alderen 0-11 år 

- Til børn i alderen 12-17 var der et gavekort på 200kr til genbrugsbutikken (57 stk) 

Tak til hjælperne i cafeen som er med til at gøre det til et hyggeligt arrangement! 

 

 

 

 

 

 


