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Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets 
sårbare til et bedre liv. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset hvor du bor. Med din hjælp 
kan vi altid være til stede, når der er brug for os.
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Om Cafeen 

Hygge og fællesskab
Røde Kors Grindsted byder ukrainere og frivillige velkommen til et par hyggelige
torsdags-timer. Der er kaffe, the, saftevand og kage. Spil og aktiviteter for alle.
Vi er en arbejdsgruppe med både danske og ukrainske deltagere, der arrangerer
torsdagscaféerne, målrettet flygtninge fra Ukraine. Her prøver vi at give dem et
pusterum fra spekulationer og bekymringer,  og de får lejlighed til at tale med
herboende ukrainere samt frivillige danskere fra arbejdsgruppen. 
Vi sørger for, at der er legemuligheder for børnene.
Vi planlægger aftenerne i nært samarbejde med de ukrainske frivillige, så det bliver
så hyggeligt og vedkommende som muligt. Vi yder ikke rådgivning, men guider de
nyankomne videre til kommunen, Kontakten/Dansk Flygtningehjælp eller andre
frivillige organisationer.

Nye frivillige er meget velkomne
Vi kan sagtens bruge flere frivillige, der vil være med til at bakke op om at give de
ukrainere, der kommer til Billund Kommune og omegn, en hyggeaften en gang om
ugen.  
Caféen varer fra kl 18.30 til ca 20.30, men der er også brug for forberedelse til
arrangementet og hjælp til den fælles oprydning.
De eneste "krav" for at  blive frivillig er, at man kan tale lidt engelsk, og at man har
mulighed for at komme regelmæssigt. Der vil selvfølgelig blive indhentet
børneattest.

Praktiske oplysninger
Caféen er åben fra 18.30 til 20.30 næsten alle torsdage. Vi melder ud ved
undtagelser.
Adressen er Nymarksvej 10, 7200 Grindsted
Ved spørgsmål ring eller skriv til 
Ask Bregnø på 60546200 / bregno1.jb@gmail.com
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