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Ryslinge: Fodboldbenskinner, babybleer,
borde, stole, cykler og alverdens andre ting
og sager fylder godt i et 100 kvadratmeter
stort rum, som ejeren af det nedlagte
Fabers Fabrikker i Ryslinge har stillet til
rådighed til de frivillige.
Per
Hanfgarn
har
været
"vedligeholdelsesmand" på stedet siden
1996, er nu med i de frivilliges styregruppe
og har aldrig oplevet noget lignende:
- Jeg har været med i foreningsarbejde
siden 1981, og jeg har aldrig før oplevet, at
så mange mennesker har været fælles om
noget. Det er ikke sket før i Ryslinge. Ikke i
min tid, siger Per Hanfgarn begejstret og
bliver hurtigt bakket op af Anne Grethe
Lindequist, der giver som eksempel, at 20
har meldt sig til at lære de nyankomne
flygtninge sprog.
Læs også: Flygtningemøde aflyst I Gislev sukker
de efter flygtninge, men borgermøde er aflyst,

E-avis

Madanmeldelser

Følg
Faaborgredaktionen
på
Facebook
Fejl: Webadressen til
Facebook-siden er ikke

for der er ingen flygtninge til Gislev

Hun tilføjer i samme sætning, at de frivillige
ikke vil trænge sig på, men hjælper dem,
som rækker hånden ud.
De 100 frivillige i Ryslinge er organiseret i
velkomstgrupper,
kontaktfamilier,
haveprojekter,
fællesspisninger,
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indsamlinger og så videre.
Desuden samarbejder de med FaaborgMidtfyn Kommune, som spørger flygtninge,
der flytter til Ryslinge, om de er
interesseret i en kontaktfamilie. Hvis det er
tilfældet, får de frivillige besked. (dako)
Læs også: Lokale vil lære normer fra sig
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