Hos Røde Kors Ikast mærker man, at flere er blevet tilhængere af genbrugstanken. Særligt de unge
besøger butikken på Strøget hyppigt, og det glæder naturligvis formand Margit Lysgaard
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IKAST Fra kaffestuen lyder både
grin og hyggelig samtale, mens
opvasken fra dagens formiddagskaffe bliver klaret. Ikast Avis er på
besøg hos genbrugsbutikken Røde
Kors Ikast. Her er det en fast del,
at de frivillige får et stykke brød og
en kop kaffe, inden butikken åbner.
For fællesskabet og frivilligheden
fylder meget. Det skal være hyggeligt at være en del af butikken,
siger formand for Ikast Røde Kors
Margit Lysgaard.
- Man får et fællesskab til gengæld ved at komme her og arbejde
som frivillig. Vi er fast to på vagt
fordelt på en formiddagsvagt og
en eftermiddagsvagt. Derudover
bytter vi rundt, så man er på vagt
med forskellige frivillige, så man
får også udvidet sit netværk, siger
Margit Lysgaard.
Hun tilføjer, at de frivillige to gange om året har socialt samvær, og
i hele Ikast Røde Kors har de frivillige en årlig udflugt.
- Vi har været mange steder. For
eksempel i Thyborøn, Kliplev og
i København for at besøge hoved-
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God samvittighed og et stærkt fællesskab

Ikast Avis på

kontoret med efterfølgende udflugt
til Bakken.
Mangler frivillige
I øjeblikket har genbrugsbutikken
42 frivillige, men ifølge formanden
kan butikken sagtens bruge flere.
- Vi vil gerne have tre på vagt fast,
så hvis en melder afbud, så skal vi
ikke ud og ringe til en afløser. Det
er særligt til ekspedition af kunder
i butikken, vi mangler frivillige, siger Margit Lysgaard.
Det er hovedsageligt pensionister
og førtidspensionister, der arbejder
som frivillig hos Ikast Røde Kors
Butik, men ifølge Margit Lysgaard
er unge også mere end velkomne.
- Det kunne for eksempel være til
en vagt i weekenden eller til at hjælpe med at styre vores Facebookside. Det står jeg for i øjeblikket, og
det ville ikke gøre noget at få nogle
andre og yngre øjne på, lyder det
fra Margit Lysgaard.
Genbrug vinder frem
Klimabevidstheden vokser hastigt
i disse år, og særligt den yngre generation har taget klimakampen og
genbrugstanken til sig. Det mærker man også i butikken.

- Vi har flere og flere unge, som
kommer for at handle. Genbrugstanken har tydeligvis udviklet sig
de senere år. Det kan være unge
kvinder, som køber et dynebetræk
og syer om til en kjole, fortæller
Margit Lysgaard.

34 procent af overskuddet fra salget går til hovedkontoret under
Røde Kors, mens butikken i Ikast
beholder resten.
- De penge bruger vi på projekter i lokalområdet. Hjælp til kontingenter i sportsklubben, hjælp så

familier kan komme på sommerferie, julehjælp, og integration blot
for at nævne nogle af indsatserne,
så man kan handle her med god
samvittighed og tænke på, man er
med til at gøre en forskel for andre
mennesker.
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