
 

RÖDA KORSET SECOND HAND
I LINKÖPING

 BERGA CENTRUM - SKÄGGETORP CENTRUM

Vill du skänka gåvor ring 013-122450
och boka tid.

 

När du handlar och skänker till oss bidrar du
till en bättre miljö och ett hållbart samhälle.

GÖR SKILLNAD I LINKÖPING

DU BEHÖVS

Besök vår hemsida för mer information.
www.rodakorset.se/ort/ostergotland/

linkopings-kommun/

Läxhjälp
Språkcafé
Besökgrupp på äldreboenden

Du kan också bli volontär i våra andra verksamheter
 



VILL DU BLI VOLONTÄR?
KONTAKTA

VERKSAMHETSCHEF

MADELEINE SZENTE
 072 327 77 02

madeleine.szente@redcross.se

Röda Korset i Linköping har två butiker i Linköping. 
I Berga har butiken funnits sedan 2010 och i 
Skäggetorp centrum har vi varit verksamma i 7 år. 

Som volontär i second hand bidrar du till ökat återbruk i
Linköping och försäljningen möjliggör vårt sociala arbete i
Linköping. 

De sociala verksamheterna är språkträning i form av
språkcaféer och projektet Språkvänner. Cykelskolan
hjälper kvinnor att lära sig cykla för att främja
rörelsefrihet och självständighet. I butiken i Skäggetorp
erbjuds arbetsträning till individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och vi är närvarande i äldreomsorgen
på flera boenden runt om i Linköping. 

Vanliga arbetsuppgifter i second hand butiken är att
sortera gåvor, arbeta i kassan, skylta i skyltfönstren,
hjälpa till i transporten och hämta gåvor och hålla snyggt
i butiken. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att bli
volontär.

           BLI VOLONTÄR

RÖDA KORSET SECOND HAND
I LINKÖPING SÖKER VOLONTÄRER

 

Susanne är 62 år och har varit volontär på 
Röda Korset i Linköping i ett halvår. 

"Jag valde att bli volontär i Röda Korset för 
att jag delar  Röda Korsets värderingar

 och tycker om att träffa människor. 
I butiken i Skäggetorp står jag mest i kassan och 

ibland sorterar jag gåvor och plockar ut dem i butiken." 

Karin är 70 år gammal och varit volontär 
på Röda Korset second hand i Linköping sedan 90-talet. 
"Jag sorterar, tvättar, lagar och återbrukar kläder 
till t.ex. förkläden och väskor. Och jag väver trasmattor
som vi säljer i butiken. 
Jag är volontär för att jag vill göra nytta och få social
gemenskap i vardagen." 

VOLONTÄRER BERÄTTAR

Gunvor är 72 år gammal och varit aktiv i Linköping
 Second hand i 11 år och hon är gruppledare i 

second hand butiken i Berga. 
"Jag tycker det är viktigt att ha något att göra efter 

pensionen och något som gör nytta i stadsdelen Berga. 
Vi har en bra gemenskap i butiken och trevligt tillsammans."


