
  
 
 

 AFDELINGSMØDE  

 Afbud sendes til tsped@rodekors.dk  

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19.00 

Sted Østergade 22, Ringkøbing 

Deltagere 
 
 
 

Thorkild Sloth Pedersen  
Mie Hansen (afbud) 
Jørgen Leegaard (afbud) 
Karen Markussen  
Sofie Renhström (afbud) 
Johnny Lyngbak (afbud) 
Niels Ole Hansen (afbud) 
Karin R. Andersen  
Lone Kruse Pedersen (afbud) 
Solvej Brink 
Anita Borup 
Gitte B. Christensen 
Else Kirkegaard 
Charlotte Søborg 
Inge-Lise Samsøe 
Leif Theilgaard 
Marie Louise Lindsay 
Peter Lund Andersen 
 

Kommende møder Bestyrelsesmøde: 
16. november 
 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

Godkendt. 
 

2. Tilbagemeldinger fra 
nålefesten 
- ved alle 

Generelt var der stor ros til arrangementet. 
Der blev nævnt et par punkter til overvejelse: 

- At der er musik under hele middagen, kan gøre svært, især for 
de som bruger høreapparat, at deltage i samtalerne ved 
bordene. 

- Der blev nævnt mange modtagere af jubilæumsnåle, som ikke 
var til stede. Kan der strammes op på dette, så kun de, der er til 
stede, bliver nævnt? 

mailto:tsped@rodekors.dk


3. Julehjælp (Peter) I 2020 søgte vi 70 gavekort hos Røde Kors. Det viste sig, at nogle 
modtagere fik julehjælp både fra os og fra andre organisationer. Vi 
søger derfor kun 65 gavekort i år. 
 
Udover gavekort til en dagligvarebutik så indeholder julehjælpen også i 
år følgende: 

- Gavekort til vores genbrugsbutik på 200 kr. til 13-17-årige. 
- Legoæsker eller gavekort til Lange til 0-12-årige.  

Til Lange betaler Røde Kors 100 kr. for et gavekort, som giver brugerne 
mulighed for at købe varer for 175 kr. 
Lego har oplyst, at vi i år nok kun kan forvente at få cirka halvdelen af 
de gaveæsker, vi tidligere har fået. Til gengæld har vi nogle æsker 
liggende fra sidste år, idet der på grund af coronasituationen ikke blev 
uddelt fysiske gaver i 2020.  
 
Uddelingen af julehjælp foregår fredag den 17. december kl. 13-17 i 
cafeen. 
 

4. Fungerer bestilling og 
produktion af brochurer 
godt nok?  

Erfaringerne med brug af Materialebanken på Mit Røde Kors er 
blandende. Solvej, Karin og Inge-Lise har gode erfaringer med brug af 
Materialebanken. 
Vi ønsker en ordning, hvor vi bruger Materialebanken til at udarbejde 
egne pjecer eller tilpasse generelle pjecer til vores behov. Men vi 
ønsker ikke en ordning, hvor Røde Kors’ landskontor trykker og sender 
materialer til os. Begrundelsen herfor er, at der er for dyrt. 100 foldere 
koster ca. 2.200 kr. 
Vi skal derfor have en ordning, hvor vi selv trykker foldere. Det kræver 
en bedre printer, end vi har i dag. Og det kræver, at der er papir af god 
kvalitet til rådighed. TSP beder Per om at undersøge mulighederne for 
at anskaffe en bedre printer, og Anita sørger for, at der printerpapir af 
god kvalitet til rådighed, når der skal trykkes foldere. 
  

5. Koncert for ældre 
den 15. november 
(Karen) 

Der gennemføres koncert med Bryan Rice den 15. november kl. 14 i 
Medborgerhuset. 
Formål: Invitere ældre til deltagelse i fællesskab nu, hvor dette er 
muligt, fordi coronarestriktionerne er ophævet.  
Målgruppe: +65-årige i Ringkøbing og nærmeste omegn. Deltagere i 
nørklergruppen, besøgstjenesten og sorggruppen inviteres. 
Der reklameres via plakater, annoncering og på sociale medier. 
Socialstyrelsen dækker udgifterne. 
Der er plads til 150 deltagere, og der er allerede mere end 40 tilmeldte. 
TSP byder velkommen ved arrangementet. 
 

6. Indsamling den 3. Man fik de fleste ruter dækket, bl.a. fordi man på frivilligbasaren, som 



oktober 
(Marie Louise Lindsay) 
 

blev afholdt torsdag før indsamlingen, fik rekrutteret en del indsamlere 
fra gymnasierne. 
Der er problemer med at få dækket ruter i nogle af landsognene. 
Trods det dårlige vejr på dagen mødte så godt som alle tilmeldte 
indsamlere op. 
Der var megen ros for tilrettelæggelse af dagen. At optællingen foregår i 
cafeen giver bedre mulighed for en snak med indsamlerne. Det er 
vurderingen, at dette værdsættes. 
 

7. Lyddæmpende 
foranstaltninger i 
cafeen 
 

 
Leif orienterede om, at der onsdag den 3. november sættes plader i 
loftet - både over spiseborde og i hyggekrogen. 

 
8. Hvad tænker vi om 
integrationsarbejdets 
fremtid? 

 
Baggrunden for, at punktet er sat på dagsordenen er, at behov ændrer 
sig over tid. En ændring er, at der ikke er mange udlændinge, som har 
fået opholdstilladelse i Danmark i de seneste år. Hvilken betydning har 
det for vores integrationsaktiviteter? 
 
Else om kontaktperson/-familieordningen: 
Der er 40 matchinger. De fleste af disse har udviklet sig til selvberoende 
relationer. Ifølge Else er der tre typer af brugere: 
En gruppe man ser til arrangementer – fx turen til Legoland den 31. juli. 
En gruppe som er mere passiv. 
Den tredje gruppe er lille og består af potentielle nye brugere, som 
henvender sig.    
 
Den sidste gruppe kræver nye frivillige. Else oplyste, at hun har god 
erfaring med at rekruttere via Facebook-gruppen ”Os i Ringkøbing”. 
 
Der er søgt §18-midler til en udflugt i 2022, men Else vurderer, at det på 
længere sigt ikke er nødvendigt med midler til udflugter, idet familierne 
med udenlandsk baggrund efterhånden er i en økonomisk situation, 
hvor de selv kan dække udgifter til turene. 
 
Der blev ikke trukket skarpe konklusioner op på mødet, men 
drøftelserne peger vel i retning af, at behovet for at understøtte det 
eksisterende vil være mindre, men at vi understøtter det i det omfang, 
der er behov for det. 
Og så skal vi forsat finde frivillige, der vil indgå i relationer, når der 
engang imellem dukker en ny bruger op. 
 
Gitte oplyste, at situationen i Sprogcafeen er, at antallet af brugere er 
meget svingende. Nogle gange møder der kun én bruger op. Andre 
gange er der syv.  



 
For at hverve flere brugere har man fået omdelt og opsat plakater i 
butikker og servicefunktioner og på uddannelsessteder. 
 
Den 21. november forsøger man at gennemføre et stomparrangement. 
Formålet er at skabe øget motivation til at møde op i sprogcafeens 
åbningstider og gerne at tiltrække nye brugere. Bestyrelsen har bevilget 
midler til arrangementet, men økonomien i det er lidt undervurderet. 
Det blev aftalt, at nogle midler, Else har i overskud, kan bruges til 
formålet. 
 
Man gør sig overvejelser om kun at have åbnet i sprogcafeen én gang 
om ugen. For tiden er der åbnet tirsdag eftermiddag og torsdag aften. 
Sprogcafeer andre steder i kommunen er blevet lukket på det seneste. 
 
I drøftelsen blev det bl.a. nævnt, at det kan komme på tale at lukke 
sprogcafeen, hvis ikke det lykkes at øge antallet af deltagere. I så fald 
bør vi forsøge at finde løsninger for de få, stabile brugere. 
 

9. Orientering fra 
bestyrelsen 

- Der er søgt om i alt 104.000 kr. i §18-midler.  
TSP oplyste, at der er mulighed for at arbejde i ansøgningsskemaet på 
den måde, at hver enkelt aktivitet udfylder et ark med deres ansøgning 
og gemmer dette (i systemet). Herefter kan andre aktiviteter gå ind at 
udfylde deres ansøgning. Når alle aktiviteter har udfyldt skemaet, så 
sender formanden materialet til RKSK.  
Vi vil organisere ansøgningsprocessen næste år ud fra disse muligheder. 
- Der er hos ISOBRO (en paraplyorganisation for organisationer, der 
indsamler midler til velgørende formål) søgt midler til dækning af 
udgifter til nålefesten i 2022. 
- Kurset introduktion til Røde Kors gennemføres den 9. november, hvis 
der er cirka ti tilmeldinger. 
- Vi markerer, at det er 20 år siden, at cafeen blev en del af Røde Kors’ 
arbejde ved et arrangement torsdag den 2. december kl. 13. Alle 
frivillige i Røde Kors, samarbejdspartnere og naboer inviteres. Nærmere 
informationer følger. Anita og Karen er tovholdere på arrangementet. 
- Møde i Netværk MidtVest den 17. november i Tarm. På programmet 
er bl.a. et oplæg om østeuropæere i vores lokalsamfund – en opgave for 
Røde Kors? 
- Der er indkøbt projektor og lærred. 
- Vi opfordrer til større deltagelse fra Røde Kors ved kommende års 
prisuddelingsfester. 
- Venskabsprogrammer: I år støtter vi sundhedsklinikkerne i Danmark, 
som tilbyder sundhedsfaglig behandling til personer, der ikke har 
permanent ophold i Danmark. 
 



10. Runde Integrationsarbejdet 
Se under punkt 8. 
Det blev aftalt, at hvis Else får henvendelser om donationer, så henviser 
hun giverne til familienetværket. 
 
Sprogcafeen 
Se under punkt 8. 
 
Familienetværket 
Der gennemføres lejr i weekenden den 5.-7. november. 17 børn og 10 
voksne deltager. Lørdag skal man i svømmehallen i Hvide Sande, der har 
givet gratis adgang. 
Der er i alt fem frivillige i netværket. Det vil være ønskeligt med flere. 
Solvej har deltaget i aktivitetslederkursus og udtrykker stor begejstring 
for dette. 
 
Vågetjenesten 
Man har våget 16 timer siden sidste afdelingsmøde og 75 timer i alt i år. 
Det svarer til niveauet de fleste år. 
To frivillige stopper. Der er i alt ti vågere. 
 
Ældrelejr 
Der blev gennemført ældrelejr sammen med Røde Kors-afdelingerne i 
Hvide Sande, Tarm og Skjern i dagene den 20.-23. september. Der var 
cirka 25 deltagere. Deltagerne udtrykker stor glæde over at kunne være 
en del af fællesskabet på lejren. En effekt af lejren er, at der mellem 
deltagerne knyttes bånd, som de også kan trække på efter lejren.  
Den 9. november mødes deltagere og frivillige til et 
opfølgningsarrangement.  
 
Sorggruppen 
Det tredje forløb afvikles i efteråret – med syv deltagere. 
Det er planen, at et fjerde forløb løber af stablen til januar. Det 
socialpsykiatriske tilbud Vendepunktet har henvendt sig om en 
potentiel deltager til dette forløb. 
 
Besøgstjenesten 
Lige nu er der gang i 13 besøgsrelationer. To frivillige stopper, og en ny 
frivillig er på vej ind. To venter på at få en besøgsven og to frivillige 
venter på det rette match. 
Karin planlægger at samle de frivillige for at skabe et netværk mellem 
disse. 
Nørklerne 
Der er kommet en ny frivillig, så der nu er 17 deltagere i 
nørklermøderne og fem nørklere, som arbejder hjemme.  
Charlotte og en nørkler deltager i årsmødet for nørklerarbejdet den 6. 



november. 
Man holder julefrokost på Hotel Fjordgården sammen med de frivillige i 
besøgstjenesten. 
 
Cafeen 
Der er to nye frivillige.  
Man har investeret tid i oprydning i nørklerlokalet og i lokalerne på 
første sal og i at gøre lokalerne mere hyggelige. 
Åbningstiden er udvidet, så den nu er kl. 10 – 16 mandag til torsdag. 
Fredag er der åbnet kl. 10 – 14. Man vil arbejde på, at der skabes nogle 
flere aktiviteter om eftermiddagen. 
 
Butikkerne 
Det forventes at den nye genbrugsbutik åbner omkring den 1. 
december. 
Der er indkommet en del varer, og vi er begyndt at modtage 
henvendelser fra private om møbler og inventar. 
Vi har stadig brug for flere frivillige. 
 
Butikken i Nygade 25 
Pr. 25. oktober er der en omsætning på 695.000 kr., hvilket er et godt 
resultat set i lyset af, at butikken var lukket i januar og februar. 
Åbningstider ændres pr. 1. november så vi mandag til fredag først åbner 
kl. 10 – ligesom øvrige butikker i byen. 
Sammen med andre handlende i Nygade Nord arrangeres der 
julebelysning. 
Den 4. november deltager 19 frivillige i en temadag arrangeret af 
Netværk MidtVest. 
 

11. Eventuelt Det blev foreslået, at midlerne til frivilligpleje øges, så der fremover 
bliver afsat 250 kr. pr. år pr. frivillig. Bestyrelsen drøfter sagen. 

 


