
Forårets aktiviteter 



   Formanden har ordet 

Kære læser 

Højt aktivitetsniveau i Medborgerhuset.  

Aldrig tidligere har så mange benyttet Medborgerhuset på Herningvej i Ringkøbing, som i 

2022. Sidst på året var alle lokaler i flere tilfælde fuldt bookede hele dagen og aftenen.  

Fantastisk at   opleve.  

I julebrevet fik ansatte, frivillige, brugerrådet og bestyrelsen da også en tak for den store 

indsats i det forløbne år, som er ydet til glæde for Medborgerhuset flere hundrede brugere.  

Én ulykke kommer sjældent alene. Først kom Corona som i 2 år berørte alle med tilknytning 

til Medborgerhuset. For et år siden udbrød der krig imellem Rusland og Ukraine. Krigen har 

fået  økonomiske følgevirkninger for os alle.  

Når ulykkerne rammer os, så finder vi ud af hvilke værdier, der betyder mest for os.            

Vi søger relationer og netværker, som vi glæder os sammen med over fælles interesser i 

Medborgerhuset. 

Der er brug for opbakning fra alle, der benytter Medborgerhuset. 

I dag benytter 92 foreninger og hold Medborgerhuset. Mere end 600 mennesker har deres 

gang  i huset om ugen i højsæson, og antallet af brugere er i en fortsat positiv udvikling.  

Medborgerhuset er afhængige af, at alle der benytter Medborgerhuset også bliver med-

lemmer   af Medborgerhuset. Opbakningen fra brugerne er et godt parameter i målingen  

af behovet og samtidigt et stærkt argument i aftaler med flere samarbejdspartnere.  

Et medlemskab er ikke alene et økonomisk bidrag til dækning Medborgerhusets stigende 

udgifter, men lige så meget et signal til omverdenen om brugernes positive opbakning til 

Medborgerhuset.  

Det er et rigtigt godt signal at sende til eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommune, som      

bidrager med et tilskud til Medborgerhusets drift. Vi er interesseret i at kunne fremvise et 

stort antal medlemmer for at synliggør, at kommunens tilskud bidrager til et sundt og godt 

projekt, hvor mennesker mødes i et socialt fællesskab til gavn for den enkeltes                   

velbefindende og mentale sundhed. Det kan ofte minimere ressourcer hos kommune.       

En vind-vind-situation for alle parter.   

 Med ønsket om et godt år i 2023, hvor vi glæder os til at se endnu flere brugere i huset, 

skal mit håb også være, at alle brugere tegner et personligt- eller et billigere husstands-

medlemsskab.  

På forhånd mange tak.  
 

Niels Kjær Hansen 

Bestyrelsesformand 



Kære læser 

 

 
 

2022 har det været en spændende opstart på Herningvej 7A efter Corona. Lidt som at   

starte på nyt arbejde og med sommerfugle i maven og tanker der gik på om efteråret nu 

ville blive som det plejer. Alt det blevet gjort til skamme, da vi er kommet flyvende fra start. 

TAK til vores hold og foreninger som fortsat er brugere af huset, tak for opbakning til vores 

aktiviteter og arrangementer og tak til alle de fantastiske frivillige, som gør en forskel for 

alle vores brugere. Det er lige meget om, det er Medborgerhusets frivillige eller alle jer,  

der er i en anden forening, så tak for den forskel I er med til at gøre. 

Husk der er altid plads til flere medlemmer og vi har meget brug for jer, så støt endelig   

huset, så vi kan blive ved at med at søsætte nye og fastholde gamle initiativer og               

aktiviteter, men også synliggør at der er stor opbakning til Medborgerhuset. 

Der sker fortsat nye tiltag i huset og for at nævne nogle af dem. Inge Bak er den nye frivillig 

koordinator, som forsøger at styre alle de frivillige og evt. finde nye efter behov. Der er 

kommet flere forbedringer i huset og der er med hjælpe Jens Møller Nielsen som                

IT- ansvarlig kommet ny hjemmeside, samt online booking, så man kan reservere lokaler 

hjemmefra. Der skulle gerne komme endnu et par forbedringer af vores små lokaler i 2023 

samt elektroniske info. skærme med kultnaut.dk på, så man kan se de kommende            

arrangementer i Medborgerhuset. Vi kan derfor også opfordre til at benytte kultunaut.dk, 

som er en stor aktivitetskalender, hvor man både kan søge på lokale. F.eks. Ringkøbing 

Skjern Medborgerhuset eller på aktiviteter, man har interesse for. Det gælder både som 

bruger men også som hold og forening. 

Vi glæder os til at se jer i huset, men også til at danne rammerne for jeres aktiviteter,    

hvad enten de er i foreningsregi eller privat.  

 

Daglig leder 

Pernille Priess Pedersen 

 Lederen har ordet 



       Ny hjemmeside 

Lige inden nytår trykkede Medborgerhuset på               

Start-knappen til husets nye hjemmeside.  

 

Vi vil gerne opfordre foreninger og private til at         

booke lokaler via vores hjemmeside.  

     Kultunaut.dk - den elektroniske kulturguide 

Som noget nyt oprettes 

alle aktiviteter til    

hjemmesiden via den      

elektroniske kulturguide 

Kultunaut.  

Kære forening 

HJÆLP OS!  

Lig selv jeres aktiviteter op på kultunaut og dermed på vores hjemme-

side. Kom og lær det 24. januar eller 7. februar - det tager kun en halv 

time. Det foregår begge dage mellem kl. 9.00 - 16.00. Book den tid, 

der passer jer bedst.  





CONCEPT: 

Debate evening for 2 x 60 minutes with a coffee break in the middle to 

debate a current topic in English. 

Walk and talk is about an hour´s stroll around Ringkøbing or another 

local area. Meet at the Medborgerhus or other agreed place at 7 PM 

and end at a pub for a beer or soda.  

All nationalities are very welcome. The common ground is spoken Eng-

lish at any level. While all conversation is expected to be in English, we 

all help in any common language. 

This is an opportunity for simple practice of active language, pronunci-

ation, sentence formation, etc. Where we discuss current topics. Addi-

tionally, a social aspect is expected, with ordinary conversation and 

networking between friendly locals and foeign newcomers and guests. 

 Meetings Tuesdays 7 PM  

Even weeks: Debate evening - Odd weeks: Walk and talk/Pub meet 

English debating Club  

COSTS: 

At the Medborgerhus: 

Kr. 20,- per participant per evening 

Kr. 10,- for coffee - kr. 15,- for cake 

Cake must be ordered 2 days prior. 

Walk and talk: 

You are expected to pay for your 

own beer. 

CONTACT: 

Peter Warholm: Phone +45 4038 9077 - email: warholm@gmail.com 

Kristian: Phone +45 4084 5158 - email kristianfredenslund@gmail.com 

Facebook group: 



Sy en kjole 
- eller noget mindre 

Står din symaskine og samler 

støv, og har dy lyst til at komme 

i gang, så har du chancen her. 

Du kan sy kjoler, bluser, børne-

tøj eller bare   reparere og lave 

omforandringer, så kom og vær 

med. Du kan deltage både som   

nybegynder , og hvis du er    

vant til at sy. Lisbeth har  nogle 

mønstre - sær til kjoler - og     

står parat til at vejlede om        

syteknikker og tilpasning. 

Tirsdage kl. 9.30 - 12.30 

 10/1 - 24/1 - 7/2 - 28/2 -  

         7/3 - 21/3 - 4/4 - 18/4 

Medbring symaskine,                   
evt. overlock, sygrej og tilbehør. 

Kontaktperson 
Lisbeth Holm tlf. 2250 1702 
mail: lisbo399@gmail.com 

Herningvej 7a - 6950 Ringkøbing - tlf. 9732 5530 - 4094 6575 - www.medbring.dk 

Pris 

Kr. 20,- pr. gang 

Tilkøb 

Kaffe/te kr. 10,- 

Brød kr. 15,- 



Ældre  
hjælper 
ældre 

Hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 
Opstart den 4. Januar 2023 

Priser: 

Deltager kr. 20,- pr. gang 

Tilkøb: 

Kaffe / te kr. 10,- 

Brød kr. 15,- 

Tilkøb er frivilligt, og der er ikke krav 

om medlemskab. 

Kontaktperson:  Peter Johannsen 
pmjohannsen@gmail.com 

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus - Herningvej 7a - 6950 Ringkøbong - tlf. 9732 5530 - 4094 6575 

www.medbring.dk - medborgerhuset@medbring.dk 

Her kan du få hjælp, råd og vejledning til din computer. 
Vil du gerne i gang med en fotobog, så hjælper vi også med det. 



Flittige hænder 
- socialt samvær og kreativitet! 

Hver torsdag kl. 14.00 - 16.00 
Det er kreative sysler, lige fra strik, hækle, patchwork til knipling.          

Der er også plads til masser af snak, og gode råd til en opskrift.                 

Vi hygger os, og får selvfølgelig en kop kaffe. Kom og vær med!             

Kan du ikke hver uge, så kom, når du har tid, lyst og mulighed.  

Pris 

Kr. 30,- inkl. kaffe/te 

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus - Herningvej 7a - 6950 Ringkøbing - tlf. 9732 5530 - 4094 6575 

www.medbring.dk - medborgerhuset@medbring.dk 



PATCHWORK 

Hver mandag kl. 19.00 
i Medborgerhuset - Herningvej 7a - Ringkøbing 

Vi er en gruppe, der mødes om vores store interesse Patchwork.   

Kom og vær med. Du er velkommen både som nybegynder og 

øvet. Der er ikke mødepligt - du kommer, når du har tid og lyst! 

Vi glæder os til at se dig. 

Pris pr. gang 

 kr. 30,- 
  inkl. kaffe / te 



PRIS pr. gang kr. 50,00 inkl. kaffe og sildemad 

Egen betaling: 

Øl, vand og snaps kr. 10,00 pr. del 

Vi mødes i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7 A, Ringkøbing 

Tilmelding senest mandag før til Helge Hansen - hbh6950@gmail.com 

 

andeklub 
 

Vi mødes sidste mandag i måneden 

30/1 - 27/2 - 27/3 & 24/4 

Alle dage kl. 10.00 - ca. 12.30 

Brætspil - kortspil - skak - bob - foredrag - virksomhedsbesøg.  

Dette er blot forslag - I bestemmer indholdet.  



Turen er for DIG, der ellers ikke vil have mulighed for at komme       

afsted, har lyst til at møde nye mennesker og få en fælles oplevelse.  

Der kommer opslag på turene, så hold øje med opslag i Medborgerhuset samt 

på medbring.dk og facebook 

Afgang vil ske fra Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing  

Prisen er inkl. bus, foredrag, rundvisning, kaffe og kage. 

Tilmelding på frivillige@medbring.dk  
 

Betaling Mobilepay: 29185  

Bankoverførsel: 7670-1343800  

Spørgsmål: Kontakt Pernille i Medborgerhuset tlf.: 4094 6575  

Kom med på tur 

Ny tur den 28. februar 2023 

Hold øje med opslag på vores hjemmeside,            

facebook og i huset.  



Hvor mange:  min 6 deltagere 

Hvor:   Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7A, Ringkøbing 

Hvor længe:  10 mandage af 2 timer - første gang dog 2 ½ time. 

                       Planen udleveres første gang 

Hvem leder gruppen: 

   Karen Markussen  

Tilmelding:  Til Karen - tlf. 2635 1560 - mail: karen_markussen@hotmail.com 

Pris: kr. 350,00   

Dækker forplejning i perioden i form af kaffe/te/ vand og kage eller frugt. 

SORGGRUPPE 

      - at bære sorgen sammen  

En sorggruppe for dig, 
som har mistet et       

menneske, som du holder 
af. Tabet kan være for    

nyligt eller længe siden.  
Sorggruppen er et tilbud 

for voksne. 
 

Forventet opstart  

Forår 2023 

Kl. 15.30 - 18.00 



Samspil 
Spiller du violin, harmonika, guitar eller noget andet, 

så kan dette være lige noget for dig. 

Onsdage kl. 14.00 - ca. kl. 17.00 
i Medborgerhuset - Herningvej 7a - Ringkøbing 

Deltag i uformelt samspil på akustiske instrumenter. 

Vi skiftes til at foreslå en melodi og spiller efter gehør. 

Er du mere eller mindre rutineret? 

Ønsker du at opbygge repertoire og forståelse for samspil? 

Mød op og spil med. 

Kontakt for mere info 

Erik Poulsen 

Tlf. 6178 9732 

erikpoulsen52@gmail.com 

Pris pr. gang kr. 45,- 



 
SANG 

     CAFÉ 
Vi mødes første onsdag i måneden.  

1. februar - 1. marts - 5 april 

kl. 9.30 - 11.00  

i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7A, Ringkøbing 

Ingen tilmelding - alle er velkomne. 

 Vi synger sange efter bestemte temaer, digtere og komponister, 

holder kaffepause og slutter af med ønskekoncert.  

Ved klaveret Lisbeth Andersen eller Kaj Milter Jensen 

Forsangere Leif Kastner, Jens Ballegaard, Jørgen Ørskov og Else Agerskov 

 

Pris kr. 60,- pr. gang inkl. kaffe og brød 



Medborgerhuset er afhængige af, at alle der benytter Medborgerhuset også bliver       

medlemmer både  som enkelt person eller som forening/hold. Opbakningen fra             

brugerne er et godt parameter i målingen  af behovet og samtidigt et stærkt                      

argument i aftaler med flere samarbejdspartnere.  

Et medlemskab er ikke alene et økonomisk bidrag til dækning Medborgerhusets               

stigende udgifter, men lige så meget et signal til omverdenen om brugernes                       

positive opbakning til Medborgerhuset.  

Det er et rigtigt godt signal at sende til eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommune,          

som bidrager med       et tilskud til Medborgerhusets drift. Vi er interesseret i at kunne 

fremvise et stort antal medlemmer for  at synliggøre, at kommunens tilskud bidrager         

til et sundt og godt projekt, hvor mennesker mødes i et   socialt fællesskab til gavn for    

den enkeltes velbefindende og mentale sundhed. Det kan ofte minimere ressourcer hos 

 

Medlemskab - personlig & husstand 

Send følgende oplysninger:  

Navn, adresse, postnr, by, telefonnr.  

til tilmelding@medbring.dk eller send fra hjemmesiden. 

Betaling  

Bank vestjyskBANK - konto nr. 7650-1343800 

Mobilepay – 29185  

Husk at skrive navn og adresse! 

 

Du er også altid velkommen i Medborgerhuset for tilmelding. 

Personligt medlemskab kr. 200,00 - husstands medlemskab kr. 350,00 

 

Ja tak - jeg vil gerne være medlem - hvad gør jeg? 



Opret et medlemskab for jeres forening og få unikke fordele! 

 

Medlemskab - foreninger 

Evt. fælles kurser med andre foreninger, som Medborgerhuset finder relevant at tilbyde. 

2 årlige bestyrelsesmøder for max 7 medlemmer med lokaleleje, kaffe og brød. 

El, vand, varme, toiletfaciliteter, håndsprit og dagrenovation. 

Rengøring – omfatter ikke bord aftørring, opvask og oprydning efter møder og lign. 

P-pladser lige ved døren. 

Møblement, service og køkken. 

Hjælp til PR af arrangementer og tiltag via Medborgerhusets hjemmeside og nyhedsmail. 

Projektor og lydanlæg, mikrofoner samt teleslynge i sal 1. 

I er med til at støtte op omkring et hus, som har et brugerråd og som vil forsøge, at være                

up to date i udstyr og de behov som brugerne af huset har og giver udtryk for er vigtige. 

 

Foreningens navn  

Adresse  

Telefon  

Mail  

Formandens navn  

Du kan tilmelde foreningen her: 

En indmeldelse kræver måske formandens underskrift. Hvis ja, skriv under her. 

 

Underskrift formand 

Fordele ved medlemskab 

 Under 50 medlemmer kr. 500,00 pr. år  

Over 50 medlemmer kr. 750,00 pr. år  

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus - Herningvej 7A - 6950 Ringkøbing 

Telefon 9732 5530 / 4094 6575 



Vi inviterer til socialt samvær  
i Medborgerhuset - Herningvej 7a - Ringkøbing 

18/1 gule ærter - 8/2 alm. suppe m/risrand - 8/3 karry suppe   
Her vil der blive serveret suppe inkl. brød, en genstand,                     

kaffe og småkager. Pris kr. 100,- pr. person. 

29/3 påskefrokost inkl. en genstand, kaffe og småkager. 

Pris kr. 120,- pr. person. 

Alle er velkomne. 

Tilmelding senest torsdag i ugen før til  

Medborgerhuset tlf. 9732 5530 - e-mail: tilmelding@medbring.dk 
Inge-Merethe Poulsen tlf. 2342 5450 - e-mail: imp-kontorhjaelp@mail.tele.dk 

kl. 12.00 - ca. kl. 15.00 



Aktivitetshuset                   Medborgerhuset                & 

SPISER SAMMEN 

Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 12.00 
i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7A, Ringkøbing 

Musik fra husorkesteret,  

en lækker platte og dessert samt 1 genstand 

Billetter kan købes Aktivitetshuset eller i Medborgerhuset. 



Workshop 

Find din slægt første tirsdag i måneden 
kl. 14.00 - 16.00 i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 

Vi mødes 3/1 - 7/2 - 7/3 - 11/4 - 2/5 - 6/6 

Vi tager hver gang større eller mindre 

emner op, som er relevant for slægts-

forskere. Vi hjælper hinanden med 

de problemer, der kan opstå, når 

man leder efter sin slægt. 

Der er ikke medlemspligt for at være 

med, men der informeres om, hvilke 

fordele et medlemskab indebærer.  

Workshop er for både nybegyndere og erfarne slægtsforskere. 

Pris pr. gang inkl. kaffe 

For medlemmer GRATIS 

Ikke medlemmer kr. 40,- 

Kontaktpersoner: 

Johannes Pedersen 

jp-slaegtsforskning@mail.dk 

 

Arne Christiansen 

mail@arne-christiansen.dk 

 



Fællessang & 
       spisning 
18. april 2023 kl. 17.00 - ca. 20.00 

Per Mortensen kommer og laver ønskekoncert sammen 

med os samt en introduktion til de nye sange i Højskole-

sangbogen. Det er ikke en forudsætning, at man kan synge. 

Spisning kl. ca. 17.45, og efterfølgende mere sang,          

og pause med dessert og plads til socialt samvær. 

Tilmelding: tilmelding@medborgerhuset.dk eller 9732 5530 senest den 11/4. 

Pris pr.person 

   kr. 175,- 



Kom og hør dette overraskende og lærerige foredrag, hvor Jane Kudsk fortæller, 
hvordan mad påvirker din krop og dit blodsukker – og hvorfor rigtig mange men-
nesker i disse år udvikler Type 2 diabetes.

Med den nye viden kan du tage styringen over dit eget liv tilbage og vælge en ny 
og omsorgsfuld vej mod et liv med mindre sygdom.
 
Flere tidligere deltagere har fået sat medicindosis væsentlig ned allerede indenfor 
2-3 måneder efter foredraget.

Vil du også give dig selv den mulighed? 

Du lærer, hvilken mad du kan forkæle dig selv og din familie med, som både kan 
give stor nydelse og samtidig give din krop det, den har brug for. 

Jane Kudsk tager udgangspunkt i den nyeste forskning, mange års erfaring med 
ernæring og sundhed – og ikke mindst hendes mange klienters gode resultater

Foredraget er i samarbejde med diabetesforeningen Ringkøbing-Skjern og Holste-
bro-Struer.

Onsdag den 22. februar kl. 19.00

Hold 6823111000

Pris: Kr. 125,-

Medborgerhuset, Herningvej 7A 

Tilmelding på https://aof.dk/aftenskoler/aof-ringkobing-skjern/ 

Tlf. 8681 2100 

   AOF Foredrag
Jane Kudsk

Spis dig fri for 
type 2 diabetes



Knoglevenlig kost 
Osteoporose - foredrag 

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 

 i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, 

    Herningvej 7A, Ringkøbing 

Diætist Kirsten Bønløkke 
kommer med et oplæg om knoglevenlig 

kost. Hvordan sammensætter vi vores 

kost, så vi får kalk og D-vitamin nok, hvilket 

vores knogler har brug for. 

Der vil være god til spørgsmål. 

Entré kr. 50,- inkl. kaffe/te og kage 

Tilmelding senest den 17. april til 

Fm.Ringkoebing-Holmsland667@aeldresagen.dk  

Ringkøbing - Holmsland 



Foredraget er baseret på Kenneths egne oplevelser med hjerneskadetræt-
hed og de løsninger, han har lært og implementeret i sin hverdag, for at få 
størst muligt udbytte ud af den mentale energi, han har tilbage.

Med baggrund i sin historie og sygdomsforløb, fortæller Kenneth levende 
og humoristisk om de udfordringer, der har stået i vejen for det liv, han le-
ver i dag.

Kenneth har ikke løsningerne på hjerneskadetræthed, men han kender 
symptomerne særdeles godt, og han ved hvilke tiltag der virker for ham - 
og han håber derigennem, at give tilhørerne inspiration til at tage nogle af 
virkemidlerne eller forfølge de ting, der virker for dem. 

Foredraget er i samarbejde med Hjernesagen Ringkøbing-Skjern.

Torsdag den 27. april kl. 19.00

Hold 6823111001

Pris: Kr. 125,-

Medborgerhuset, Herningvej 7A 

Tilmelding på https://aof.dk/aftenskoler/aof-ringkobing-skjern/ 

Tlf. 8681 2100 

   AOF Foredrag
Kenneth Kinastowski

Livet med 

hjerneskadetræthed



Demens  
– ressourcer og sårbarheder 

 

ved ergoterapeut Mette Søndergaard 

Demenssygdom i familien/omgangs-
kredsen sætter sit præg og ændrer                 
betingelserne for samværet. På trods af 
færre ressourcer er der rige muligheder 
for at sanse – snakke – opleve – grine og 
give en hånd med. Oplægget vil byde på 
en lang række praktiske eksempler,  
værktøj til kommunikation og masser af 
gode ideer til et samvær med glæde på 
trods af svær sygdom. 

Tirsdag d. 2. maj 2023 kl. 19.00 
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus - Herningvej 7a - 6950 Ringkøbing 

Mette Søndergaard er underviser og konsulent indenfor ældreområdet. 
Derudover forfatter og medforfatter til flere bøger.  

Tilmelding senest 24. april 2023 til tilmelding@medbring.dk eller tlf. 9732 5530 

 Pris kr. 50,- pr. person 



 

SMÅ SKRIDT 
Kom og hyg dig sammen med andre unge. 
  Vi tilbyder aktiviteter i mindre grupper. 

  Vi tilbyder:      Du får: 

  Naturgruppe     Venskaber 
  Kreative værksteder   Hyggelige aktiviteter 
  1 månedlig fredagscaf é  Aktivt fritidsliv 
          Fælles oplevelser 

I kreagruppen vil vi 

Male 
Strikke - Hækle 
Decoupage 
Afprøve og lege                
med forskellige materialer 
 

Tidspunkt 

Tirsdag i ulige uger  
kl. 15.30 - 17.30 
G-House 
V. Strandgade 7 i Ringkøbing 

Naturgruppe 

Lave mad over bål 
Fiskeri 
Udflugt 
 

Tidspunkt 

Tirsdag i lige uger  
kl. 16.00 - 18.00 
ved Spejdergården,  
Poulsgårdsvej 27 i Ringkøbing 

Deltagerpris årligt kr. 200,- Vil du vide mere kontakt 

Lene Green Laugesen   
2025 3066 - info@g-faktor.dk  
eller 
Pernille Priess Pedersen   
4094 6575 -                                        
medborgerhuset@medbring.dk 

ILDSJÆLEPULJEN 



 

   Udlejning af lokaler - weekend 

Mangler du et      
lokale til din næste 
fest, så husk, at du 
har mulighed for at 
leje et af            
Medborgerhusets 
fine lokaler i    
weekends. 

Se betingelser, 

priser m.m.     

på vores          

hjemmeside 

www.medbring.dk 

Du er også            

velkommen til at 

hente en prisliste  

på kontoret i           

Medborgerhuset. 



 

 

Herningvej 7A - 6950 Ringkøbing - 97325530 - medborgerhuset@medbring.dk – www.medbring.dk 
 

 

           

 

 

 

 

Kære medlemmer og frivillige af Medborgerhuset 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Ringkøbing-Skjern Medborgerhus i Ringkøbing 
 

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 17.30 
 

i Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing. 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning ved Niels Kjær Hansen 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2022  
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2024. 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Forslag om ændringer til vedtægter 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

I henhold til vedtægterne er flg. på valg: 
Niels Kjær Hansen  
Per Dam  
Lene Møller  

9. Valg af 2 suppleanter 
Leo Simonsen 
Kirsten Vedberg Nielsen 

10. Valg af revisor 
Jens Christian Bruun 

11. Valg af brugerråd 
Store foreninger: 

Inge Merete Poulsen – Ældresagen Ringkøbing-Holmsland 
Stig Møller – Hjerteforeningen - Ringkøbing 

Små foreninger: 
Lisbeth Holm – Sypigerne 

12. Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
senest en 22. marts 2023. 
 
Efter generalforsamlingen er Medborgerhuset vært med en anretning.                                        
Tilmelding nødvendig på 9732 5530 eller på tilmelding@medbring.dk senest den 22. marts 2023. 
 

       
På vegne af bestyrelsen i Medborgerhuset 
Niels Kjær Hansen 
Formand  



 Bestyrelsen i Medborgerhuset 

Formand 

Niels Kjær Hansen 

2965 0599 

kajmunksvej@email.dk 

Næstformand 

Lene Norup Møller 

2484 7303 

lnm@thorninger.dk 

Kasserer 

Per Dam 

2553 4518 

perdam52@gmail.com 

Medlem 

Inge Marie Vestergaard 

2032 6950 

inge.marie@vestergaard.nu 

Medlem 

Bente Brønden    

Christensen 

6177 0823 

broenden1@hotmail.com 

Medlem 

Benny Rasmussen 

2143 5211 

benny@jimbalaya.dk 

Udpeget af byrådet 

Susanne Høj 

5164 5314 

susannehoej@byr,rksk.dk 



 Brugerrådet i Medborgerhuset 

Hjerteforeningen - lokal afdeling Ringkøbing 

Stig Martin Møller 
Blomstervænget 39b 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 2985 1864 - mail: stig@it.dk 

ÆldreSagen - Ringkøbing-Holmsland 

Inge Merethe Poulsen 
Mejlbo 15 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 2342 5450 - mail: kontorhjaelp@mail.tele.dk 

Ringkøbing Bridgeklub 

Conny Solveig Moe 
Rønne Allé 6A 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 3061 7711 - connysolveiglarsen@gmail.com 

Sypigerne  

Inger Askjær 
Bogfinkevej 44 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 4024 8606 - inger.askjaer@webspeed.dk 

Frimærkeklubben 

Per Bisgaard 
Lergravevej 3, Stadil 
6980 Tim 
Tlf. 4017 9882 - perbisgaard@hotmail.com 

Ringkøbing Pensionistforening 

Peder Aagaard 
Langelandsgade 9 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 2588 7448 - aagaard48@gmail.com 

Sypigerne - formiddag 

Lisbeth Holm 
Kongshøjvej 22 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 2250 1702 - lisb0399@gmail.com 

Fra venstre: 

Inger Askjær 
Per Bisgaard 
Inge Merethe Poulsen 
Stig Martin Møller 
Peder Aagaard 
 

Mangler: 
 

Lisbeth Holm 
Conny Solveig Moe 

Støt Medborgerhuset -  

bliv medlem! 



 

Forenings– og gruppe oversigt 

Dette er en liste over dem, der benytter Medborgerhuset minimum én gang om måneden. 

Der er i alt 92 foreninger/grupper, som benytter huset. 

Ringkøbing Bridgeklub  

(mandag, torsdag samt undervisning) 

Ældresagens bridgeklub (tirsdag) 

Frimærkeklubben 

Hjerteforeningen Ringkøbing 

Ældresagen Ringkøbing-Holmsland 

Ringkøbing Pensionistforening 

Sorg gruppe 

Frivillig Vest 

Patchwork 

Sypigerne tirsdag 

Sypigerne onsdag (lukket gruppe) 

Male pigerne (lukket gruppe) 

Hjernesagen 

Fjordorkesteret (samspil) 

Husmorforeningen 

Havekredsen 

Flittige hænder 

Foreningen Norden 

Slægtsforskning 

Sy en kjole 

Genbrug 

Grænseforeningen 

Onsdagspigerne (lukket gruppe) 

Suppe Café 

Formiddags foredrag 

Sang Café 

Mandeklub 

Små skridt – Er fysisk i G-faktor 

Engelsk debatklub 

Derudover har Fjordens køreskole teorilokale og Færdselsstyrelsen har kontor i huset. 

 

Du er altid velkommen til at komme ind til en hyggelig snak. 
Vores daglige leder hjælper gerne med igangsætning af aktiviteter, hvis du har en god idé. 

Vi synes selv, at vi har et rigtig godt og brugervenligt hus fyldt med muligheder. Vi forsøger 

at sætte liv i huset på forskellige måder. Men har du en idé eller har du selv lyst til at lave et 

arrangement, kan du altid leje huset med de forskellige faciliteter efter, hvad dit behov er. 

Så kom endelig ind, ring eller skriv for at høre nærmere. 

 

Har du noget på hjertet? 



TAK fordi du kiggede hele hæftet. 

Medborgerhuset vil altid byde dig hjertelig velkommen 

til aktiviteter eller andre arrangementer som medlem 

eller bruger af huset. 




