
Beretning fra aktiviteterne i Røde Kors Ringkøbing 2020  
 

Beretning for besøgstjenesten 2020. (Karin Rønningen Andersen) 
 
I 2020 har besøgstjenesten været igang det meste af året, dog med pauser ind imellem, når 
restriktionerne for covid19 har krævet det.  
Det har været meget vigtigt at pointere, at besøgsforholdet indebar, at begge parter følte sig 
trygge ved at mødes, og at der skulle holdes afstand og sprittes af, evt også bruges mundbind.  
 
I perioder med pauser i besøgene, har besøgsvennerne ringet til modtagerne, i enkelte tilfælde 
også skrevet breve til modtagerne, som har udtrykt deres taknemmelighed over disse tiltag.  
 
Desværre blev den årlige nålefest for alle frivillige i Røde Kors Ringkøbing aflyst pga coronaen, og 
de to, der skulle have modtaget nåle i 2020, kan forhåbentlig få dem i 2021, hvis festen kan holdes 
der.  
Vores årlige julefrokost for besøgsvenner og modtagere led samme skæbne pga covid19.  I stedet 
fik besøgsvennerne en fin julegave, som de slet ikke havde forventet, og glæden var stor.  
Det skal også nævnes, at vi sædvanligvis holder julefrokost i cafeen sammen med nørklerne.  
 
Antal besøgsforhold igang : 15 
2 venter på at få en besøgsven og 2 venter på at blive besøgsven.  

 
Årsberetning for Nørkleaktiviteten 2021 (Charlotte Søborg) 

Pandemien har også ændret hverdagen for nørkleaktiviteten. Vi lukkede ned i foråret 2020 og 

startede så småt i efteråret med at havehalvdelen af nørklerne den ene uge og halvdelen den 

anden. På den måde kunne vi holde os under det maksimale antal på 10 personer, som måtte 

samles. Coronarestriktionerne blev skærpede yderligere i december, og vi blev nødsaget til helt at 

indstille aktiviteten. Vi nåede dog at have juleafslutning for det ene af holdene. 

Der er i alt 23 nørklere hvoraf de 6 arbejder hjemme. For tiden arbejder de alle hjemme. 

Vi har i 2020 fremstillet 1004 stykker syet, hæklet eller strikket tøj og bamser. 66 stykker af tøjet 

var til hjemløse. Året før fremstillede vi 1181 stykker tøj og bamser. 

Foruden Røde Kors-nørklerne leverer strikkeklubben på Ringkøbing Plejehjem også til os. De 

fremstiller tøj og bamser efter vores mønstre og opskrifter. 

På landsplan for 2019 udsendtes 18,5 ton tøj til Mogilev og Brest i Hviderusland 

På landsplan for 2020 udsendtes 44,9 ton tøj til Grodno, Gomel og Vitebsk i Hviderusland – og det 

er rekord! 

Nørklerne har som følge af coronanedlukningen ikke deltaget i arrangementer. 

Nørkleeftermiddag, Nålefest, sommerafslutning og julefrokost – alt blev aflyst.  

Årsmødet for Nørkleaktiviteten blev ligeledes aflyst. 



Jeg har valgt ikke at forsyne nørklerne med garn eller holde åbent, så de kunne komme i Røde 

Kors-huset og hente garn. Det vil være fuldstændig forfærdeligt, hvis jeg var skyld i at en af mine 

nørklere fik corona. Desuden har jeg valgt at holde mig til anbefalingerne om, at have maksimalt 5 

personer jeg ser. Langt de fleste nørklere har været meget forstående i forhold til de valg, jeg har 

truffet. 

 

Tak til medarbejdere og frivillige i cafeen 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. 

Jeg håber snart, vi kan ses igen, for jeg savner jer! 

 

Beretning, 2020, Røde Kors Butik i Ringkøbing (Niels Ole Hansen) 

Omsætningen i 2020 blev på 751.612 mod 751.883 i 2019. Butikken var lukket fra 11. marts 2020 

til 4. maj pga. ”corona”. Overskuddet blev på 282.289 i 2020 mod 353.873 i 2019.  

I 2020 er der investeret i nyt online kassesystem samt led lys i butikken for i alt 68.658. 

Investeringen i LED er tjent ind på 1,67 år og kassesystemet giver bedre overblik over hvad vi 

sælger, hvornår og til hvilke priser er tillige online med Røde Kors centralt. 

Aktuelt er butikken lukket siden jul og forventes åbnet primo marts. P.t. sørger vi for tømning af 

alle tøjcontainerne rundt i området samt en meget grov sortering af det tøj der kommer ind. Det 

overskydende tøj sendes til Røde Kors centrallager i Horsens. 

Vi har frisket butikken op med lidt maling  

Ca 10% af de frivillige har meldt fra p.g.a. ”corona” og vil se tiden an mht forholdsregler og 

vaccine. 

Vi har, via det nye kassesystem, fået et bedre overblik over hvad vi sælger, til hvilke priser og 

hvornår Det er især dametøj, børnetøj, fritidstøj,  og div tilbehør  der er markant derimod halter 

herretøj og sko lidt bagud. 

Mht til kunde sammensætningen så udgør turister nok den største kunde gruppe hvoraf tyske 

turister er i overtal. Dvs det rammer os hårdt når grænsen til Tyskland er ”corona” lukket. 

Vi vurderer løbende på om vi kan øge salget via nettet, men har pt ingen færdig løsning  

Vi forventer et stort rykind når ”corona” restriktionerne ophæves, men også øget konkurrence fra 

det etablerede tøjmarked som nok vil starte med et kraftigt udsalg 

 

  



Beretning for vågetjenesten (Inge-Lise Samsøe) 
 
Mit navn er Inge-Lise Samsøe. Jeg har været aktivitetsleder for vågetjenesten siden oktober 2020. 
 
Vores opgave i vågetjenesten er at være det medmenneske, som har viljen og modet til at være til 
stede hos døende – ud fra at ingen skal dø alene. 
 
Der er for tiden 7 aktive frivillige + mig selv i vågetjenesten. Nogle har været med fra starten for 
godt 10 år siden, andre er ganske nye som vågere, men dog erfarne i omgang med døende. 
 
Vågetjenesten har i 2020 våget i 32 timer (2019 var det 63 timer og indtil nu i 2021 har vi våget i 
18 timer). 
Det lave antal timer skyldes uden tvivl coronapandemien, hvor man har været meget påpasselig i 
forhold til at få fremmede ind i både private hjem og især på plejehjemmene. 
 
Vi er hele tiden på udkig efter nye vågere, da vi forventer en større efterspørgsel efter vores 
tjeneste, efterhånden som der forhåbentlig er mere kontrol med smitten. 
 
Det er ikke noget mål i sig selv, at øge efterspørgslen på vågetjenesten, men at udbrede 
kendskabet til tjenesten, så vi bliver brugt, der hvor der er behov. 
 
Hvis mindre efterspørgsel efter os er tegn på, at familie eller andre, som er den døende nærmere, 
udfylder behovet, så er det bare fint. 
 
Vort ønske er, at være så mange, at vi ikke skal sige nej, når vi bliver bedt om at våge. 
 

Beretning fra cafeen (Thorkild Sloth Pedersen) 

Den glædelige begivenhed i 2020 har været, at det blev muligt at gennemføre et længe næret 

ønske om at få cafeen renoveret. Cafeen fremstår nu meget mere hyggelig, og med hensyn til 

hygiejne er det en stor forbedring, at vi nu har et vaskbart gulv. 

Vi markeredede renoveringen ved et åbent hus-arrangement den 11. september. Selv om det var 

et coronatilpasset arrangement blev det en fin markering af, at vi nu har nye og forberederede 

rammer til rådighed. En hel del – både frivillige og samarbejdspartnere – havde taget imod 

invitationen og bidrog til en festlig eftermiddag. 

Cafeen blev lukket efter den 11. marts og var helt lukket frem til den 18. maj. I denne periode blev 

der holdt SMS-kontakt med de brugere, der ønskede det. 

Fra 18. maj og frem til november havde cafeen åbent to timer dagligt – fra kl. 10-12 – og der blev 

ikke serveret varm mad. Da det varme måltid er et centralt omdrejningspunkt for det sociale liv i 

cafeen, var det daglige antal brugere påvirket af den begrænsede åbningstid. 



Fra den 24. november frem til den anden coronanedlukning lige før jul havde cafeen åbnet fra 

tirsdag til fredag kl. 10-13.30. Det var muligt trods den daglige leders fravær takket være et meget 

stort engagement og en vilje til at stå sammen om at løse opgaven hos Henning og syv frivillige.  

 

Beretning fra Integration, Røde Kors Ringkøbing (Else Kirkegaard) 

Der er ikke meget nyt at berette, da der ikke kommer ret mange flygtninge til området i øjeblikket. 

Jeg har i det forgangne år slet ikke fået nogen henvendelser fra kommunen, hvor de beder om 

hjælp til at finde danske venner til flygtninge. Der er kun nogle få, der flytter væk eller flytter til. 

Derfor er der kun indgået en enkelt aftale i 2020, så vi stadig er på cirka 40 eksisterende forhold. 

Nogle er ret aktive og tilbringer en del tid sammen, mens andre forhold kører på lavt blus, også 

fordi flygtninge-familierne typisk ikke hører til i den nærmeste boble. 

Heller ikke på arrangements-siden har der været nogen særlig aktivitet, da jeg ikke har kunnet 

satse på at gennemføre en ellers planlagt udflugt til Jesperhus Blomsterpark eller i cirkus, som slet 

ikke er kommet til byen. Dog nåede vi lige før corona-nedlukningen sammen med 

Menighedsplejen at afholde en velbesøgt fastelavnsfest i Spejdergården med deltagelse af ca. 100 

børn og voksne. 

Jeg håber, at det snart bliver muligt at gennemføre en tur til Jesperhus Blomsterpark, og at cirkus 

igen kommer til byen, så jeg kan invitere flygtninge-børn og -voksne i cirkus, hvad der plejer at 

være et stort hit. 

Sprogcafeen Røde Kors, Ringkøbing. Beretning for år 2020 (Bodil Bruun) 

Sprogcafeen har haft et turbulent år på grund af corona nedlukninger. 

Jeg har siddet som konstitueret leder siden 1. april 2020. Da jeg overtog posten, var cafeen lukket 

ned for første gang. Vi åbnede op igen midt i maj og havde en normal periode med åben 2 timer 

tirsdag og torsdag i hver uge, hvor vi havde mange brugere i forhold til antal frivillige, så vi følte os 

lidt pressede som frivillig. 

Den 25. juni havde vi en rigtig hyggelig sommerferie afslutning, hvor vi lavede mad fra flere 

verdensdele, som vi spiste i gårdhaven, hvor vi også spillede spil og havde tændt bål. Der deltog 

knap 30 personer (brugere med familiemedlemmer og frivillige). 

Den 6. august startede vi op efter sommerferien med nogle spilledage. Vi ville prøve at lave lidt 

andet end bare lektier for at se, om det havde brugernes interesse, og for at lave reklame for 

tilbuddet, inden skolerne gik i gang. Der kom ikke så mange, men det var en god oplevelse for de 

fremmødte, så det er ikke lagt i mølposen. 

Den 11. august havde vi indkaldt til møde med de frivillige.  

Vi blev ni. Vi havde håbet på lidt flere, bl.a flere af de unge, men vi havde et godt møde. Vi fik 

repeteret og justeret på vagtplanen, vi drøftede nye tiltag i hverdagen i Sprogcafeen, hvor vi fik 

mange gode forslag på bordet. Men først og fremmest skulle vi have fat på flere frivillige, så vi 

havde mere overskud til at hjælpe brugerne. 



Alle gjorde en indsats for at få nye frivillige. Simone og Sofie fik annonceret på bl.a Facebook, 

nogle gymnasieelever lavede reklame på Gymnasiet, og der blev hængt opslag op rundt omkring. 

Det gav pote, og inden efterårsferien havde vi fået 10 nye frivillige. Men flere af de nye frivillige 

nåede faktisk ikke kommet i arbejde i Cafeen, for siden efterårsferien har den været mest 

nedlukket. 

Inden nedlukningen i oktober var vi blevet kontaktet af TV-Midt Vest. De ville lave et indslag fra 

Cafeen. Datoen var sat og folk var klar, nu kunne vi med de mange nye frivillige godt bruge lidt 

reklame efter flere brugere, men desværre coronaen kom på tværs. 

Den første nedlukning kom den 25. oktober, og vi åbnede igen den 18. november for så at lukke 

igen den 12. december, og vi er stadig lukket ned. 

I årets løb har vi under vores åbninger af Cafeen været udfordret af, at vi kun måtte være 10 

personer i Østergade 22. Det kom vi ofte over, og så måtte vi gå med nogle. Vi gik til Fjorden og 

andre steder, hvor der var en bænk, og i den periode, hvor biblioteket ikke var lukket ned, gik vi i 

Rådhushallen. Det gav nogen ustabilitet hos brugerne, så jeg har bestemt, at vi ikke åbner før, vi 

må være mindst 20 samlet i Østergade 22. 

I frivillige har under hele forløbet været meget positive og fleksible og været der for brugerne, så 

stor tak til jer. 

Hvad så fremadrettet.  

Vi var i oktober 28 aktive frivillige, hvor mange vi er, når vi kan åbne, må tiden vise, forhåbentlig 

næste 28. 

Vi havde ca 10 brugere, der kom mindst en gang om ugen, og desuden havde vi lige så mange 

mere løst tilknyttet. Hvordan ser det ud nu? 

Vi havde et godt samarbejde med Lær Dansk, men der har man skiftet udbyder, og vores 

kontaktperson har skiftet arbejdsplads. Lederen er den samme, så jeg tænker, at det samarbejde 

kan etableres igen. 

Vi aftalte på vores frivillig møde den 11. august, at vi skulle have et møde først i januar. Det kan vi 

starte med, når vi må åbne. 

 

Beretning fra familiearbejdet (Thorkild Sloth Pedersen) 

I 2020 blev der afholdt to familieaftner med stor tilslutning: Den 22. januar og den 19. februar. Vi 

var altså på vej til at realisere målet om at øge antallet af familieaftner. Tidligere har der været 

holdt seks om året. Målet er, at der skal holdes ti om året. Men efter coronanedlukningen i marts 

har der ikke været gennemført familieaftner, ligesom den traditionsrige sommerlejr heller ikke har 

været gennemført.  

 



Beretning fra Sorggruppen (Karen Markussen) 

Gruppe 1 på 8 deltagere og 2 ledere, afsluttede et forløb på 10 gange i foråret 2020. 

Gruppen var stabil og udtrykte stor glæde ved at deltage i forløbet, hvor der i gruppen, var plads til 

at dele alle følelser. 

Gruppe 2 på 8 deltagere + 2 ledere startede i september 2020. 

Et forløb på 10 gange, hvor forløbet skulle afsluttes i januar 2021, p.g.a corananedlukning er 

forløbet ikke afsluttet endnu. 

Flere af deltagerne har dannet små grupper, hvor der er blevet spillet kort, krolf og gruppen har 

spist sammen. 

 

Møderne afholdes i Medborgerhuset. 

Sorggrupperne er et samarbejde mellem Røde kors, Medborgerhuset og Ældre sagen. 

Der påtænkes opstart af gruppe 3 i løbet 2021 

Beretning julehjælp 2020 og Påruplejren (Peter Lund Andersen) 
 
Beretning Julehjælp 
 
Vi gav som vi plejer julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier som bor i området som dækker den 
tidligere Ringkøbing kommune. 
Vi samarbejder med 7 andre lokale organisationer.  
Ansøgninger kunne afleveres i Red Barnets butik (fælles skema) og til os i røde kors som har vores eget 
skema. 
I alt uddeltes julehjælp til ca 135 familier. Ca 130 i 2019. 
Vi gav til 69 familier. En familie med 7 børn fik 2 gavekort til Coop. Så alle de 70 gavekort vi fik fra Coop blev 
uddelt. Mest til flygtninge/indvandrerfamilier. 
Julehjælpen blev afleveret i ansøgernes postkasser på grund af corona. 
Julehjælpen bestod af: 
- kontogavekort til Coop på 800kr 
- gavekort på 175kr til Lange legetøj til børn under 13 år 
- gavekort på 200kr til genbrugsbutikken til børn i alderen 13-17 år 
 
 
Beretning Påruplejren 
 
Vi havde 4 børn på en uges sommerophold på børnelejren Påruplejren. Børnene blev "fundet" i samarbejde 
med en lærer fra Alkjærskolen. 
 

  



Beretning fra Røde Kors Indsamling søndag d. 4. oktober 2020 (Gitte Berg Jensen) 

Årets indsamling var naturligt nok præget af Corona-restriktioner og forsamlingsforbud. I stedet for fælles 

kaffebord og hyggesnak efter endt indsamling i Vestjysk Bank, fik indsamlerne lidt godt at spise med på 

ruten og mulighed for en sandwich i Caféen efter turen med indsamlingsbøssen. Vi gennemførte 

indsamlingen uden kontant betaling, men med mulighed for at donere via MobilePay eller med sms. Trods 

Corona-situationen lykkedes det at skaffe indsamlere nok i Ringkøbing By, således at alle hustande fik 

besøg. Indsamlerne var en bredt sammensat gruppe, med en del erfarne og trofaste indsamlere suppleret 

med nye og unge indsamlere. I år havde vi for første gang hjælp at 3 gymnasieambassadører, der hjalp med 

at rekruttere mange gymnasie-indsamlere fra Ringkjøbing Gymnasium, ligesom vi også havde glæde af 

både spejdere og elever fra Ringkøbing Skole.  I distrikterne lykkedes det kun at få indsamlet i Stadil, 

Velling, Hover, Ølstrup og No, mens der ingen indsamling var i Tim, Hee, Højmark, Lem, Torsted og Vedersø. 

Det samlede resultatet blev således mindre, fordi det ikke lykkedes os at finde lokale kræfter i de nævnte 

distrikter til at hjælpe med indsamlingen. Det er desværre en tendens, vi har set de seneste år. 

Det blev således en anderledes indsamling, men stadigvæk en dag med god stemning, dejligt efterårsvejr 

og trods alt et godt resultat på 63.110 kr. (ca. 20.000 kr. mindre end året før, hvor vi samlede 84.000 kr. 

ind). På landsplan indsamlede vi i 2020 13,5 millioner kr., hvilket er er nedgang på 13,5% fra de 16. millioner 

året før. I år blev indsamlingen afsluttet i caféen, hvor alle vores Ringkøbing-indsamlere afleverede deres 

bøsser, og ved samme lejlighed fik vi set vores nyrenoverede café. 

Igen i år lykkedes det at skaffe sponsorer, således, at vi kunne afvikle indsamlingen uden udgifter til lokaler, 

forplejning på turen eller sandwich, og med de tilsendte materialer, håndsprit og mundbind fra 

Landskontoret som eneste støtte.  

Til sidst vil jeg på indsamlingsgruppens vegne sige 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 altid er det første søndag i oktober, 

dvs. d. 3. oktober 2021. Så sæt kryds i kalenderen og reserver dagen. Vi glæder os til at se jer igen. 

 

 

 


