
BRUGTE TEKSTILER FÅR NYT LIV

Forbrugt klippede tekstiler i perioden ultimo  
februar til medio maj 
 
Afhentet tekstiler   525 KG 
Forbrugt klippede tekstiler 348 KG 
 
177 kg er i perioden leveret retur til ARGO, da 
det ikke har været egnet til formålet. 

Holbæk Fjord Y’s mens club aftager tekstiler fra 
ARGO, som de klipper op til klude, og sælger til auto-
værksteder, maskinstationer og lignende. Succesen 
består i en fornuftig indtægt til Holbæk Fjord Y’s 
mens club, reduktion af ny-produktion af klude og en 
fast afsætning af tekstiler for ARGO - alt i alt en rigtig 
’win win situation’.

Sammenhold, grøn omstilling og profit
Cirka et par gange om måneden kommer et par re-
præsentanter fra Holbæk 
Fjord Y’s mens club og af-
henter diverse tekstiler fra 
ARGO’s genbrugsbutikker 
’Gensalg’. Tekstilerne er 
ofte det som ikke er særlig 
salgbart, som bomulds 
t-shirts og sengetøj. 

- De mest brugbare klude 
hos automekanikere og maskinstationer er faktisk af 
bomuld, så t-shirts og sengetøj passer rigtig godt til 
formålet, fortæller Carl Rævdal, der vicepræsident i 
Holbæk Fjord Y’s mens club. 

En gang om måneden mødes klubbens medlemmer 
til ’kludeklip’ og søger for at tekstilerne bliver klippet 
op til klude. 

- Vi er rigtig glade for alle medlemmer, der kan være 
med til denne aktivitet. Vi har et fantastisk socialt 
fællesskab, og nyder at have et fælles projekt, der 
udover det sociale, generer indtægt til klubben, og 
bidrager til den grønne omstilling 

For ARGO er denne slags samarbejder også en ge-
vinst. ARGO har flere samarbejder med foreninger, 
sociale værksteder, skoler og iværksættere hvor 
grønne initiativer udvikles og driftes i et samspil. 

- Vi har altid prioriteret de 
lokale grønne initiativer og 
samarbejder, og glæder os 
over endnu et af slagsen med 
Holbæk Fjord Y’s mens club, 
fortæller Finn Kjær der er 
genbrugschef i ARGO. 

 

Y’s Men er et fællesskab, der støtter kristent 
og humanitært arbejde lokalt, nationalt og 
internationalt. Det afgørende for den støtten-
de indsats er, at det er hjælp til selvhjælp, så 
lokale kræfter og initiativer bliver styrket.

ARGO har en række samarbejdspartnere på gen-
brugsområdet. Af disse er Byens Hus i Roskilde, 
’Naboskab’, Kraftværk, Boglæns, ITC Roskilde, 
Ungecentrum, flere humanitære foreninger etc.   


