
 

 

Beretninger fra aktiviteterne ved generalforsamlingen den 22. februar 2022 

Besøgsvenner 
I 2021 har besøgstjenesten været i gang det meste af året, dog med ophold ind imellem 

pga. restriktionerne.  

Hele vejen igennem coronaperioden har det været væsentligt at pointere vigtigheden af 

at overholde reglerne for afspritning, afstand og mundbind, så både besøgsmodtagere 

og besøgsvenner kunne være trygge i samværet.  

I perioder med pauser i besøgene, har besøgsvennerne ringet til besøgsmodtagerne for at få en snak 

og høre, hvordan de havde det. Det vakte stor glæde.  

Den årlige fest- også kaldt nålefesten for alle frivillige i Røde Kors Ringkøbing, blev udsat fra april til 

september pga. covid 19.  Omkring 85 frivillige deltog.  

Der blev i besøgstjenesten uddelt 5 nåle fordelt således:  2 årsnål: 1 besøgsven, 10 årsnål: 1 

besøgsven, 20 årsnål: 2 besøgsvenner og 25 årsnål: 1 besøgsven.  Godt gået, stor tak til jer.  

I 2021 kunne vi heldigvis holde den årlige julefrokost sammen med nørklerne, som vi plejer at gøre.  

Fjordgården fik æren af vores besøg, og vi fik et godt lokale på 1. sal med fin udsigt over området. 

Platten, som vi fik, blev lavet specielt til os, så vi kunne holde vores budget. Tror vi vil overveje at 

bestille plads derude igen.  

Snakken gik livligt og vi sang julesange akkompagneret af Charlotte på fløjte.  

Stor tak til besøgsvennerne for årets indsats.  

NB: 11 besøgsforhold i gang pt.  

Læs mere om Besøgsvennerne her 

Butikken 
Butikken var lukket i januar og februar måned pga. corona 

Efter nedlukningen startede vi ud med udsalg. Vi havde virkelig meget tøj på 
lager. 
 

Vi har optimeret indretningen i butikken. Det er især ved børnetøjet, der er sket ændringer. 

Årets omsætning har været flot trods butikken kun har været åbnet i 10 måneder: 850.000 kr. 

Vores største omsætning ligger på børnetøj og damebluser.  
Priser på damebluser er typisk fra 30 - 50 kr. 

Priser på børnetøj er fra 5 kr. og op efter. 

Vi får tit kommentarer fra vores kunder. De synes, vi har en flot butik.  

Der er ikke mange, der synes, at vores priser er for høje     

Vi har afholdt et personalemøde den 15. september. 

https://ringkoebing.drk.dk/besoegsvenner/


 

Vi har et godt stabilt personale; men har selvfølgelig altid plads til flere. 

Læs mere om butikken her 

Byggegenbrug 
Ideen om at oprette Byggegenbrug præsenterede Niels Ole og butikskonsulent 

Lars Krogh for bestyrelsen i foråret 2021. Bestyrelsen syntes ideen var 

fremragende: Det er en idé, der passer til tiden (genbrug og begrænsning af 

ressourceforbrug hænger sammen), og vi tror det er en idé, der passer til området, 

hvor der er mange gør-det-selv-folk. Også i sommerhusene. Men der var et par 

spørgsmål om budget og økonomi og egnede lokaler, som vi skulle have svar på, inden vi kunne 

anbefale at gå videre med ideen. 

Svaret på spørgsmålet om lokaler fandt sin løsning meget hurtigere end forventet, da det viste sig 

muligt at leje lokaler på Herningvej 78. Tak til Arne Ryevad for et godt samarbejde om lejemålet og 

klargøring af lokaler. 

Spørgsmålet om økonomi blev besvaret på to måder: Dels fik vi udarbejdet et budget med 

inspiration fra en Røde Kors-butik i Hinnerup, som handler med byggegenbrugsmaterialer. Og dels 

fik vi - på baggrund af det opstillede budget – et lån fra National Fond i Røde Kors på 500.000 kr. 

Vi kunne derfor gå i gang med det forberedende arbejde umiddelbart efter sommerferien. Der var 

problemer med en myndighedsgodkendelse, så åbningen blev lidt forsinket, men den 3. december 

kunne borgmesteren foretage den officielle åbning på en dag, hvor 100 gæster og kunder kom forbi. 

I starten har vi valgt, at møbler og nips også er en del af sortimentet, men det er planen, at 

byggegenbrugsmaterialer skal udgøre de dominerende varegrupper. 

Vi har igennem lang tid haft en kernegruppe af ni frivillige, som har lagt et stort arbejde i projektet – 

ikke mindst i den fase, hvor der blev knoklet for at vi kunne blive klar til åbning af butikken. Der er 

flere frivillige på vej. Det vi taknemmelig for. Og vi er glade for, at Hanne Bovbjerg, har påtaget sig at 

være leder af butikken. Der skal også lyde en stor TAK til Lars Krogh for en kæmpeindsats. Uden ham 

var vi ikke lykkedes med at få butikken op at stå så hurtigt. 

Der ligger nogle tydelige opgaver for butikken i 2022: 

• Vi skal øge salget. 

• Vi skal have rekrutteret flere frivillige. 

• Vi skal udvide vores åbningstider. 

• Vi skal have aftaler med flere virksomheder om, at de afleverer overskydende materialer til 

os. 

• Vi skal øge kendskabet til butikken. 

Læs mere om Byggegenbrug her 

 

 

 

https://ringkoebing.drk.dk/aktiviteter/butik/
https://ringkoebing.drk.dk/byggegenbrug/


 

Cafeen 
Caféen var lukket frem til påsken 2021. Efter påsken åbnede caféen op igen også 

med servering af et varmt måltid mad. 

1. sep. tiltrådte Anita som daglig leder i cafeen. Tak for modtagelsen i cafeen både 

til brugerne, I andre aktivitetsledere og bestyrelsen. I har taget godt imod mig med stor åbenhed og 

tillid. 

Stadig med Covid 19 på sidelinjen, har vi dog formået at modstå flere nedlukninger, men ikke 

justeringer af forholdsregler i forbindelse hermed. 

Der har været omkring 10 frivillige til og fra gennem 2021. 

Der er omkring 16 - 18 bruger af cafeen, alle er her mindst én gang i ugen og som oftest flere gange, 

til et varmt måltid mad. Derud over er der 4 til 6 personer, der kommer lidt til og fra, også for at få et 

måltid mad og en kop kaffe. 

I ny og næ kommer der lige en til eftermiddags kaffe/hygge. 

Tirsdag viser sig at være en god dag, her bliver brugerne gerne lidt længere. Tror der er mere liv i 

huset når Nørklerne er her og det tiltrækker. 

Der arbejdes på at torsdag eftermiddag kan blive en ”aktivitets eftermiddag”, vi har brugt nogle 

torsdage eftermiddage på julekonfekt, bagning, småkager. 

Af aktiviteter tænker vi på film, sang og muligvis lettere kreative tiltag samt ud af huset. 

 Cafeen har afholdt sit 20 års jubilæum i december. Det blev markeret med åbent hus, hvilket blev 

godt besøgt. 

Vi modtog julefrokost fra firmafesten som, Vej og park ved kommunen, skulle have haft. Vi har 

afholdt før juleaften d. 23. december, her blev vi beriget med den fineste julemiddag fra Hotel 

Fjordgården. Denne begivenhed har nærmest givet genlyd over det meste af landet, da vi også kom i 

medierne. 

Ligeledes har vi afholdt før nytårsaften. Her fik vi en del råvarer doneret af private. 

Loge Nr. 17 Steen Blicher, har doneret 5.000 kr. til Cafeen to gange i år. De har valgt at give os to 

gange i år, da Caféen var nedlukket sidste år da de uddelte, en vildt flot gestus som vi er meget 

taknemlige for. 

Renoveringen er fortsat i 2021. Der er kommet lyddæmpende foranstaltninger i loftet, det har gjort 

en stor forskel i vores dagligdag. Vi har som bekendt fået en ny Røde Kors butik med byggegenbrugs 

materialer, her har vi været så heldige at få nye borde til hele caféen. Af andre nyanskaffelser kan 

nævnes loft hængt lærred og en projektor hvilket vi ser meget frem til at tage i brug til fremtidige 

arrangementer. 

Sammendrag af forskellige aktiviteter afholdt i løbet af året: 

• Udflugt til Hvide Sande, Fiskeriets hus 

• Grillaften 

• Sommerferietur (Hostahaven) 

• Julebanko udsat til 2022, (Corona) 



 

• Julefrokost for brugerne (doneret fra Vej og Park) 

• Julefrokost med frivillige udsat til 2022, (Corona) 

• Jule udflugt til Øster Skovgård Julehandel (kørsel doneret, kaffe æbleskiver doneret) 

• Før juleaften Julemiddag d. 23. december (doneret fra Fjordgården) 

• Før nytårsaften d. 31.12 (Flere råvarer doneret fra private) 

Hele december har båret præg af stor gavmildhed til Café Røde Kors. 

Læs mere om Cafeen her 

 

Familienetværk 
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 corona nedlukningen i marts har der ikke været gennemført 

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

Læs mere om familienetværket her 

Integration 
 Beretningen i år er næsten en gentagelse af beretningen fra sidste år, da der ikke 

sker meget på flygtningeområdet i øjeblikket. Min opgave er jo at finde danske 

venner til de flygtninge, der ønsker det, som regel efter en henvendelse fra kommunens 

integrationsafdeling.  

Men i 2021 har jeg kun fået en enkelt henvendelse, og den endte også med et godt match. Det er 

faktisk ikke svært at finde frivillige til området, hvis man fx bruger en Facebook-side som ”Os i 

Ringkøbing”, hvor der dukkede flere interesserede op, da jeg spurgte, om nogen kunne være 

interesseret. 

Hvad angår den anden del af min indsats, nemlig at arrangere noget for flygtningene og deres 

danske venner, er det kun blevet til et arrangement i 2021. Det var til gengæld stort, da det var en 

tur i Legoland den 31. juli med 86 deltagere. Det skete i samarbejde med Familienetværket, og var 

en stor succes. 

Øvrige arrangementer, heraf dem jeg plejer at gennemføre i samarbejde med Menighedsplejen, 

såsom fastelavnsfest, juleklip og besøg i cirkus, har der ikke været noget af pga corona. Og i øvrigt 

har Menighedsplejen helt indstillet sine aktiviteter over for flygtninge. 

Da der ikke kommer nye flygtninge til området, og da de, der er her, er ved at være godt integreret, 

har jeg aftalt med bestyrelsen, at vi lader aktiviteten gå i dvale. Dog er der søgt §18-midler for 2022 

til en udflugt, som sikkert vil gå til Jesperhus, men derudover vil indsatsen køre for lavt blus, men 

med mulighed for at blive vakt til live igen, hvis der kommer nye flygtninge til kommunen. 

Der er stadig ca. 30 etablerede forhold i registret, hvoraf nogle kører på lavt blus, mens andre er 

meget aktive. Det er en fast kerne på 12-14 familier, der trofast møder op til arrangementer og 

svarer på mine mails. Men de er også meget selvkørende. 

Læs mere om Integration her 

https://ringkoebing.drk.dk/cafeen/
https://ringkoebing.drk.dk/familie-netvaerk/
https://ringkoebing.drk.dk/integration/


 

 

Julehjælp 
 

Vi havde søgt røde kors centralt om 65 gavekort a 

800 kr. til Coop. Dem fik vi. 

Vi supplerede som sædvanlig med gavekort til vores 

tøjbutik til børn fra 12-17 år på 200 kr. og LEGO eller gavekort til Lange legetøj på 175 kr. til børn fra 

0-11år plus gaver fra en klasse på Velling friskole. 

Vi gav til 58 familier, heraf blev 7 givet sammen med andre organisationer. 7 familier fik 2 gavekort 

til Coop. 

Som sædvanlig havde vi et godt samarbejde med de øvrige organisationer i byen. I alt fik ca. 120 

familier med børn julehjælp til julen 2021. 

Landsindsamling 
 Røde kors indsamlingen 2021 kunne heldigvis denne gang gennemføres, så den 

mindede om tidligere års indsamlinger. Vi startede således med fælles morgenmad 

på gymnasiet, efterfulgt af en kort introduktion til indsamlingen, og endelig 

uddeling af muleposer til de mange indsamlere. Som sidste år sluttede vi af i cafeen 

i Østergade, hvor der var sandwich, frugt og kaffe, og det tror jeg, at vi vil gøre fremover. Der er en 

mere hyggelig og uformel stemning dernede, fremfor banken. Desuden kan vi heller ikke regne med 

at kunne låne bankens lokaler fremover, så det kommer lidt af sig selv.  

Som altid er der stor tak til de lokale virksomheder, der har bidraget med proviantering til os.  

I år var vejret dårligt, med silende regn det meste af dagen. Det var derfor med glæde, at vi kunne 

konstatere, at alle indsamlere på nær en enkelt mødte op. Dejligt. Der var både gengangere og nye 

blandt indsamlerne, og som altid mange gymnasieelever. Denne gang havde vi flere elever fra KG og 

HHX, da vi havde haft mulighed for at rekruttere på en frivillighedsbazar.  

Vi er dog stadig i underskud af indsamlere, og det vil (igen) være et fokuspunkt for indsamlings- 

gruppen, at få dækket flere ruter. Vi dækkede i år 48 ruter, med ca. 80 indsamlere, og vi kunne 

dermed dække næsten hele Ringkøbing. Der mangler dog stadig at blive dækket mange ruter ude i 

distrikterne.  

På landsplan blev der indsamlet 15,5 millioner kr., hvilket er 2 mio. mere end sidste år. Lokalt i vores 

afdeling indsamlede vi 75.997,50 kr. plus et enkeltbeløb på 1.500 der kom efter indsamlingen, 

hvilket var bedre end sidste års 63.000 kr., men ikke helt på niveau med 2019, hvor vi samlede 

84.000 kr. 

Det var godt, at vi igen tog imod kontanter, selv om de er bøvlede at komme af med, når vi ikke 

mødes i banken. Tak til de medlemmer af Røde Kors, der hjalp os af med de mange, mange kilo 

mønter. (27.124,50 kr. i mønter fylder meget!). Og tak til alle indsamlere, og alle der gav et bidrag. 

Indsamlingsgruppen har plads til flere medlemmer, og vores fokus til næste indsamling er naturligvis 

flere indsamlere, så vi kan dække flere ruter, og dermed få samlet endnu flere penge ind til det 



 

vigtige arbejde som Røde Kors udfører. I år er indsamlingen d. 2.oktober 2022, så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen.  

Læs mere om Indsamlingen her 

Lejre 
 Et tilbud til ældre, som har et behov for en lille ferie. 

Fandt sted for 11.  gang sidste år på Axelgård i Outrup fra den 20 - 23. september. 

Der deltog 7 ældre + 2 hjælpere fra Ringkøbing i alt var der 30 deltagere fra 

Skjern, Hvide sande, Egvad og Ringkøbing Røde kors. Videbæk deltog ikke pga. Coronafaren. 

Det er planlagt at afholde lejren i år fra den 20 - 24. juni samme sted. 

Læs mere om Lejre her 

Nørklere 
Pandemien har ikke skabt så meget tumult som sidste år. Vi har kunne mødes som 

vi plejede. I starten med mundbind – senere uden.  

Der er i alt 23 nørklere hvoraf de seks arbejder hjemme. Der er en nørkler som er 

stoppet og en nørkler er kommet til så netto er antallet det samme. 

Vi har i 2021 fremstillet 682 enheder tøj og bamser. Med i dette hører fx undertøjssæt. Året før 

fremstillede vi 1.004 enheder 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 2021 udsendtes 32,6 ton tøj til Minsk, Gomel og Vitebsk i Hviderusland. Før har 

Røde Kors i Danmark sendt nørkletøj til mere eksotiske destinationer, men man vælger nu at støtte i 

nærområder – transport koster også penge. 

Og når vi nu er ved det nationale så har nørkleaktiviteten i Danmark 227 nørklegrupper fordelt på 

185 afdelinger med 5.300 nørklere. I Kliplev sorterere 12 frivillige tøjet til udsendelse. Der bliver i 

gennemsnit udsendt 30 ton nørkletøj om året. Nørklerne er den 3. største aktivitet hos Røde Kors og 

nørkleaktiviteten har eksisteret siden 1983. 

Nørklerne i Ringkøbing har deltaget i sommerafslutning og julefrokost. Julefrokosten blev holdt på 

Hotel Fjordgården.  

Årsmødet for Nørkleaktiviteten blev afholdt d. 6. november 2021 i Middelfart og foruden 

nørklelederen deltog også en af nørklerne. 

Røde Kors har fået endnu et område, hvor man vil støtte. Det hedder ”En god start på livet” og yder 

hjælp og støtte til mødre og familier i sårbare situationer. I den anledning har et garnfirma doneret 

garn og strikkeopskrifter til babysvøb som nørklerne så strikker. Det første svøb er allerede afsendt. 

På min helt personlige ønskeliste står at jeg godt kunne tænke mig nogle flere nørklere. De nørklere 

som kommer er flittige, dygtige og på alle måder behageligt selskab. Men mange er ved at være 

oppe i årene og fysikken sætter en begrænsning for hvor meget de kan komme, og om de 

https://ringkoebing.drk.dk/landsindsamling/
https://ringkoebing.drk.dk/roede-kors-lejre/


 

overhovedet kan komme. I Fredericia har man startet ”aftennørklere” for de, som er på 

arbejdsmarkedet og har lyst at være en del af fællesskabet og bidrage. Jeg overvejer om det kunne 

være en mulighed. Rekrutteringen af nye, yngre nørklere er et stort ønske hos mig. 

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 ihærdige indsats. 

Læs mere om Nørklerne her 

Sorggruppe 
Sorggruppen er et tilbud til voksne som har mistet en de elsker. 

Det er et forløb over 10 gange, som finder sted i Medborgerhuset.  

Sorggruppen er et samarbejde mellem Røde kors, Ældre Sagen og 

Medborgerhuset. 

Det 3. hold blev afsluttet i januar 2022. Der var 7 deltagere + 2 ledere. 

Det påtænkes at starte et nyt hold op den 28. marts 2022. 

Forudsat at der er mindst 6 deltagere. Så budskabet må gerne udbredes 

Læs mere om Sorggrupperne her 

Sprogcafe 
 Tiden med covid-19 har været ret besværlig for sprogcafeen som for så meget 

andet, og cafeen var lukket ind til april. 

 Derefter kom der gang i cafeen igen med et reduceret antal deltagere ved de to ugentlige 

mødedage. 2-4 deltager. Antallet steg dog lidt da det blev tid til at skoler og kurser skulle afsluttes og 

eksamener og prøver skulle bestås. Inden vi lukkede til sommerferie holdt vi en sommerfest med 

pandekagebagning og spil i Røde Kors husets gård. Det var en hyggelig aften. 

I juli uddelte vi flyers i Ringkøbing og Søndervig hos arbejdsgivere- der havde ansatte med et andet 

modersmål end dansk, på biblioteket og andre aktuelle steder. Sociale medier blev også inddraget. 

Der var ingen respons på disse flyers. Sprogskole blev også kontaktet. 

Det kneb med frivillige i sprogcafeen og Røde kors konsulenten hjalp med opslag på sociale medier, 

derved fik vi 4-6 frivillige. Disse har været en stor hjælp og cafeen har en stab af trofaste og vidende 

frivillige. 

For enkelte deltagere har sprogland, og undervisning via internet været aktuelt, da en frivillig i 

cafeen er ivrig på det felt. Effektivt når afstand gør fremmøde i cafeen umulig. 

Cafeen inviterede deltagere med familier til stompshow i efteråret, dette blev aflyst pga. manglende 

tilmelding. 

Over efteråret steg antallet af deltagere i cafeen langsomt. Og timerne i cafeen er præget af ivrige og 

hjertevarme mennesker. 

https://ringkoebing.drk.dk/noerklere/
https://ringkoebing.drk.dk/sorggrupper/


 

For de frivillige blev der ikke afholdt julekomsammen, travlhed, men indkøbt lækkerier til dem alle, 

så der blev en flot julepose at tage med hjem. 

Læs mere om Sprogcafeen her 

 

Vågetjenesten 
 Overskriften for vågetjenesten er, at ingen skal dø alene. 

Jeg har været aktivitetsleder i vågetjenesten siden oktober 2020. 

Udover mig, består vågetjenesten af otte vågere. Ikke alle har lige mulighed i 

forhold til at sige ja til at våge på grund af arbejde, familie, transport eller øvrige 

aktiviteter. 

I årets løb er nogle vågere stoppet efter mange års tro tjeneste. Heldigvis er nye kommet til. Tak til 

både de, der gik, de der blev og de der kom til. 

I 2021 har vi våget i 108 timer, oftest fire timer af gangen. Enkelte gange længere vagter og få gange 

kun i et par timer. 

Det er jo i snit kun godt 13 timer til hver våger, men ofte skal der våges flere nætter i træk og så 

kommer vi til at mangle frivillige. Vi vil derfor gerne være et par stykker mere. 

Vi våger på plejehjem/institutioner og i private hjem i gl. Ringkøbing kommune og Holmsland ud til 

Hvide Sande. Timerne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem private hjem og plejehjem. Jeg 

kontakter lederne mindst to gange årligt for at gøre opmærksom på, at vi er en mulighed. 

Vi har ikke været lukket ned på grund af corona, men der har helt sikkert været nogen forsigtighed i 

forhold til at få fremmede (vågerne) ind i hjemmene. 

Øvrige aktiviteter kan nævnes: 

Vågerne mødes to gange årligt til snak om, hvordan det går. Der deles oplevelser og drøftes 

dilemmaer. Vi har desuden haft et lille oplæg af en hospice sygeplejerske. Et af møderne sluttede 

med en dejlig julefrokost, afholdt i privat regi. 

Jeg selv har som ny aktivitetsleder været på aktivitetslederkursus, samt brugt en del tid på at have 

kontakt til andre vågeorganisationer for at høre, hvordan de arbejder. 

Vi har haft en stand ved kommunens demensdag i efteråret. 

Læs mere om Vågetjenesten her 

 

 

SE HJEMMESIDEN FOR MERE INFORMATION OG KONTAKTER HER 

https://ringkoebing.drk.dk/integration/vi-mangler-kontaktfamilier/
https://ringkoebing.drk.dk/vaagetjenesten/
https://ringkoebing.drk.dk/vaagetjenesten/

