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Røde Kors Aarhus arbejder for at løfte
hverdagen for mennesker lokalt. Vi hjælper
med at skabe mentalt overskud, vi danner
fællesskaber, genbruger, giver plads til
forskelligheder uanset køn, etnicitet eller
formue. Vi arbejder med mange af FN's 17
Verdensmål, og det vil vi gerne sætte mere
fokus på. Hold øje med ikonerne
her i årsberetningen og følg
med på vores sociale medier,
hvor vi fortæller mere om
det i løbet af foråret 2020.

"DET ER EN GOD TID
at være frivillig i"
2019 har været et begivenhedsrigt og spændende år
i Røde Kors Aarhus. Skal jeg sætte en overskrift på
året, så er det fællesskaber. Vi har i 2019 arbejdet
med at åbne, udvikle, styrke og synliggøre
fællesskaberne i Aarhus-afdelingen. Det fortsætter
vi med i 2020, for det er blandt andet i fællesskabet,
at vi styrker og dyrker det frivillige engagement.

"Røde Kors Aarhus' frivillige tager
ansvar for deres medmennesker og
sikrer socialt samvær og
meningsfulde fællesskaber."
Jeg vil gerne sige TAK til de mere end 700 frivillige i
Røde Kors Aarhus, som hver dag gør en verden til
forskel for de svageste og mest sårbare borgere i
det aarhusianske lokalsamfund. De frivillige er og
bliver vores vigtigste ressource. Røde Kors Aarhus'
frivillige tager ansvar for deres medmennesker og
sikrer socialt samvær og meningsfulde fællesskaber.
Det er deres store hjerter og deres overskud, som
gør det muligt at hjælpe, hvor der er behov.
Desværre stiger behovet. Flere og flere danskere får
ondt i livet, og har brug for de frivilliges
medmenneskelighed. Derfor skal vi i 2020 gøre
mere af alt det gode, vi allerede gør.

Røde Kors Aarhus' strategi
Vi skal have en størrelse, der afspejler
størrelsen på Aarhus.
Vi skal hjælpe, hvor vi ser et behov. Det gør vi
ved at initiere, drive og udvikle nye sociale
tiltag til gavn og glæde for sårbare og udsatte
borgere i Aarhus Kommune.
Vi skal øge kendskabet til Røde Kors blandt
borgere, samarbejdspartnere og myndigheder
i Aarhus.
Vi vil være kendt for vores arbejde og måde at
samarbejde på.
Vi kan ikke gøre det alene. De mest udsattes
udfordringer kan være for komplekse til, at vi kan løse
dem uden hjælp fra andre. Gode samarbejdspartnere
viser os gang på gang, at sammen står vi stærkere. Når
vi løfter i fællesskab, så bliver 2+2=5. Derfor skal der
lyde en stor TAK til vores mange gode
samarbejdspartnere fra organisationer, foreninger og
kommunen, som hver dag kæmper den gode sag
sammen med os.
Aarhus er en afdeling i vækst. Alene i 2019 har
afdelingen åbnet ni nye aktiviteter. Nye aktiviteter
betyder nye ansigter i Frivillighuset. Vi er stolte over
den stadigt voksende interesse for at blive frivillig i
Røde Kors Aarhus, og glæder os til at byde nye og
fremtidige frivillige indenfor i vores fællesskab. Flere
aktiviteter præsenterer også nye udfordringer, derfor
skal vi i 2020 arbejde med at udvikle vores
genbrugsområde, så vi kan sikre afdelingens
økonomiske stabilitet og fortsætte den positive
udvikling. Et stort TAK til dig, som støtter os
økonomisk igennem dit medlemskab og i vores
genbrugsbutikker. Du er med til at gøre en forskel.
Denne årsrapport giver et godt indblik i, hvad vi har
nået i årets løb. God læselyst.

Bedste hilsner
Knud Aarup
Formand Røde Kors Aarhus
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VI VIL GERNE
FÆLLESSKABET
Vi er gode til fællesskaber i Røde Kors. Det er faktisk en
af vores spidskompetencer. I 2019 skruede vi derfor op
for vores fokus på fællesskaber for at skabe mere
sammenhold – både internt og eksternt.
Meningsfulde relationer og medmenneskeligt nærvær er
fundamentet, når vores frivillige giver hverdagen et løft
for sårbare og udsatte aarhusianere. Vi skaber
samhørighed. Vores sociale aktiviteter holder
ensomheden for døren, danner netværk og giver støtte
til folk i udsatte situationer. Selv de aktiviteter, der ikke
har fællesskab som direkte formål, har stærke og
venskabelige sammenhold i deres frivilliggrupper, der
skaber kontinuitet og glæde ved at være frivillig.
Fællesskaber er også helt tydeligt skrevet ind i vores
manifest, som et kernebegreb i vores sociale arbejde.
Fællesskaber har i 2019 ikke kun været noget vores
frivillige skaber for andre, men også noget de har været
inviteret til at opleve selv. De er en del af et stort
fællesskab.

I blandt mere end 700 frivillige fordelt på 32
forskellige aktiviteter har vi forsøgt at skabe
sammenhold, genkendelighed og grin på tværs.
Fællesarrangementerne har været en stor succes, så
efter kun ét år med sommerfest og nytårskur kan de
allerede kaldes for traditioner.

”Vi vil arbejde for et samfund og en
verden, hvor medmenneskelighed og
fællesskaber binder os sammen”
Sommerfesten i maj skabte et rum til at mødes på
tværs af aktiviteter, og skød fællesskabsåret i gang, da
alle frivillige var inviteret forbi til en fejring af
frivillighed. Efter sommerferien åbnede Weekendcafén,
der gav endnu en mulighed for at vores frivillige kan
mødes. Der er plads til både frivillige og borgere fra
alle sociale aktiviteter, når der bydes ind til en kop
kaffe den første lørdag hver måned.
Fællesskaberne skal komme alle til gode, for det er
sundt at være sammen med andre. Derfor har vi også
nedsat en arbejdsgruppe, der skal skabe endnu flere
arrangementer på tværs af vores aktiviteter.
Vi er en inkluderende forening. Fællesskaberne skaber
værdi for både frivillige og brugere, og ofte er
skillelinjen mellem de to grupper ikke så tydelig. Hos
Nørklerne yder de frivillige en hjælpende indsats og
nyder samtidigt et stærkt voksenfællesskab. I
Besøgsvenner mødes de som
ligeværdige til en gåtur eller et brætspil,
og da juleaften blev holdt i Frivillighuset,
var det alle gæster som deltog i
sammenholdet og opgaverne
– frivillig hos Røde Kors eller ej.
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GENBRUG
driver vores sociale motor
Tak fordi du handler i Røde Kors Aarhus’ genbrugsbutikker. Det gør en forskel for sårbare og socialt
udsatte i Aarhus Kommune.
Røde Kors Aarhus har i 30 år tilbudt billigt
genbrugsguld til borgerne i Aarhus. Over årene har
butikkerne udviklet sig, men det overordnede koncept
er uforandret. Når du handler i Røde Kors Aarhus’
genbrugsbutikker, går pengene stadig primært til at
finansiere afdelingens sociale indsatser.
Røde Kors Aarhus har mere end 20 sociale aktiviteter.
Vores indsatser er drevet af frivillige, som hver dag
hjælper de mest sårbare og udsatte borgere i Aarhus
kommune. Én af de aktiviteter er Qnet, et netværk for
kvinder, der har været udsat for vold.

"Det gør virkelig en forskel – mange
tak fordi du handler i Røde Kors’
genbrugsbutikker."

Sammenhold i butikkerne
Røde Kors Aarhus har fem genbrugsbutikker i
Aarhus Kommune. Butikkerne er vidt forskellige
og spænder fra storbutikken i Egå til det lille
skatkammer i Holme.
Alle butikkerne tilbyder et unikt fællesskab til de
tilknyttede frivillige, som hver uge bruger deres
fritid på at sortere, dampe, dekorere butik og
sælge tøj, nips, møbler og accessories.
Qnet er blot ét eksempel på, hvordan vi omsætter de
penge vores genbrugsbutikker tjener til hjælp i
lokalområdet. Vores mål er at kunne handle og hjælpe,
hvor vi ser et behov, og vi er dybt afhængige af vores
genbrugsbutikker for at kunne leve op til det mål.
Vores butikker er nemlig ikke blot et skatkammer af
lækre genbrugsvarer, det er også vores levebrød.
Vores kunders glæde ved at shoppe i vores butikker
smitter af på os. Det giver os nemlig mulighed for at
åbne nye indsatser og hjælpe endnu flere borgere til
en bedre hverdag.

”Det betyder noget, for det er med til, at jeg kan gøre
en større forskel for de kvinder, jeg har med at gøre i
mit frivillige virke i Qnet. Det gør at jeg kan lave flere
aktiviteter, måske endda bedre aktiviteter, som i den
grad giver dem en pause på et tidspunkt i livet, hvor
de er allermest presset. Så det gør virkelig en forskel –
mange tak fordi du handler i Røde Kors’
genbrugsbutikker,” siger Lone, frivillig i Qnet Aarhus.
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"Mode og bæredygtighed er i
virkeligheden ikke ord, der hører til i
samme sætning. [...] Ikke desto
mindre er det koncepter vi arbejder
med i Røde Kors Aarhus"
Mode og bæredygtighed er i virkeligheden ikke ord,
der hører til i samme sætning. Det er modstridende
koncepter som holdes skarpt adskilt af den enorme
mængde ressourcer, det kræver at producere tøj.
Ikke desto mindre er det koncepter vi arbejder med i
Røde Kors Aarhus. Vi vil gerne være kendt for det
store udvalg af kvalitetsvarer til fornuftige priser.
Derfor forsøgte vi sidste år noget nyt, da vi åbnede
konceptbutikken Krydsfelt, som har fokus på mode,
og på hvordan ønsket om at se godt ud hænger
sammen med miljø og social bæredygtighed.
Interessen har siden åbningen kun været stigende.

Mode, miljø og social
bæredygtighed.
I 2019 har vi mærket resultatet af, at klima og
bæredygtig fylder meget både i medierne og i
politik. Vi oplever en stigende interesse for vores
genbrugsbutikker, men der er også kommet flere
spillere på markedet. Der er mange, der har fået
øjnene op for genbrugs mange fordele, og i takt
med at forbrugerne bliver mere bevidste om
tøjproduktionens negative indvirkninger på klimaet,
har genbrugsbutikkerne indtager en ny rolle på det
kommercielle marked. Det betyder større
konkurrence, og vi tænker derfor hele tiden på,
hvordan vi fortsat kan være interessante for den
modebevidste genbrugsshopper.

Vi sluttede 2019 af med at introducere gavekort til
vores butikker. Gavekortene kan købes på et valgfrit
beløb og kan bruges i alle fem Aarhus butikker. Vi
håber, at det nye initiativ vil gøre os mere
konkurrencedygtige på et marked med mange
spillere.
I 2020 er målsætningen at åbne endnu en storbutik.
Butikken skal appellere bredt og sælge både tøj,
musik, møbler, bøger, kunst og meget mere.
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RØD3 KOR5 AARHU5 1 T4L
726 fantastiske frivillige gjorde en forskel gennem Røde Kors Aarhus for socialt sårbare og udsatte borgere i 2019.
De brugte samlet ca. 98.010 timer på frivilligt arbejde sidste år, hvilket svarer til 56 fuldtidstillinger i
medmenneskelighed. En kæmpe tak til de frivillige for deres store indsats.

69
medmennesker fik tryghed,
nærvær og omsorg på deres
sidste rejse af vores Vågere

42
borgere, unge som gamle,
fejrede jul i fællesskab i
Frivillighuset

1.263
9
nye aktiviteter så dagens lys i
2019. Det bringer Aarhusafdelingens samlede antal
aktiviteter op på 32

behandlinger har Samaritterne i
Aarhus udført ved store og små
arrangementer sidste år

250
børnefamilier modtog
julehjælp fra Aarhusafdelingen i år. Det er
rekordmange
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1.650

100
ophold på PitStop har givet syge, hjemløse
borgere mulighed for at restituere og
komme til kræfter i rolige og trygge
omgivelser

5.200
stykker tøj har Nørklerne
fremstillet i den gode sags
tjeneste

timer har vores Besøgsvenner cirka
brugt på at sprede glæde og give
socialt samvær til mennesker, der
føler sig ensomme

85
frivillige går hver over 10.000 skridt
på en vagt, når vores Patientstøtter
på AUH Skejby viser besøgende til
det rigtige sted

55

608

1.277

skoleelever blev klogere på
medmenneskelighed og på,
hvordan de kan være med til
at gøre en forskel, da de
havde workshop med
Skoletjenesten

kursister har lært at redde liv på
årets førstehjælpskurser

åbningsdage havde vores
genbrugsbutikker samlet i
2019

1.144
medlemmer støtter
afdelingen økonomisk med
et årligt beløb

546.716
kroner blev den første
søndag i oktober samlet ind
af 845 frivillige aarhusianere

7

2+2=5
Samarbejde har været et nøgleord for 2019. Når vi
lægger hovederne sammen med andre
organisationer i Aarhus, kan vi hjælpe flere og
hjælpe bedre.
I takt med at Aarhus-afdelingen er blevet en større
og mere synlig spiller i byen, samarbejder vi oftere
med foreninger, organisationer og kommunen. Det
giver god mening at samarbejde med andre aktører
om at skabe det gode tilbud, idet alle parter går ind i
samarbejdet med forskellige styrker, svagheder og
ikke mindst viden. Et godt samarbejde gør, at vi står
stærkere i forhold til at skabe et relevant tilbud, finde
frivillige, få spredt budskabet og blive hørt. Derfor
oplever vi også en stigende interesse for at etablere
handlekraftige og holdbare samarbejder.

"Et godt samarbejde gør, at vi står
stærkere i forhold til at skabe et
relevant tilbud, finde frivillige, få
spredt budskabet og blive hørt"

Røde Kors Aarhus’ Kammesjukkere får smilene frem
hos beboerne på Madsbjerg Plejehjem. Smil og øget
livskvalitet er også i fokus når vores Vintervenner
spreder glæde hos ældre, psykisk udviklingshæmmede
borgere i bofællesskabet Vintervej. Endelig sætter
Familienetværket ind på kompetenceudvikling og de
gode oplevelser, når de hjælper familier under og efter
ophold på Ellengården.
De nye aktiviteter er langt fra de eneste, der
samarbejde med andre aktører i Aarhus. Flere af vores
indsatser har set værdien i sparring, henvisninger og
faglig støtte. Det drejer sig blandt andet om
Vinterherberget, PitStop, Pårørendestøtte,
Patientstøtterne, Hjem til dig, Primus Motor, Qnet,
Vågetjenesten, Krydsfelt, Julehjælp og Egå butikken.
Røde Kors er blevet en vigtig spiller i Aarhus. Det er vi
enormt stolte af, men vi kan gøre mere og vi kan
hjælpe flere – det kan vi især når vi samarbejder med
andre interessenter. Vi vil gerne være kendt for det
gode samarbejde, derfor vil vi i 2020 arbejde på at
indgå endnu flere givende og værdiskabende
samarbejder til fordel
for borgerne i Aarhus
kommune.

I 2019 så ni nye aktiviteter dagens lys i Røde Kors
Aarhus. Tre af disse var i samarbejde med eksterne
partnere. I samarbejde med Aarhus Kommune og
Ældresagen deltager vi i et projekt, hvor vi sætter
fokus på at skabe glæde og livskvalitet for
plejehjemsbeboere.
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"SE, HØR OG
SNAK MED OS"
Øget fokus på synlighed er med til at udvikle
afdelingen. Derfor har vi i 2019 arbejdet med at
synliggøre os selv i det offentlige rum.
Røde Kors Aarhus har de seneste år arbejdet meget
med synlighed. Vi ønsker at aarhusianere tænker på
os, når de overvejer at blive frivillige. Samtidig
ønsker vi, at sårbare borgere er klar over, at de kan
få hjælp og støtte hos os. Det kræver en aktiv og
målrettet indsats på tværs af medier og rum at blive
synlig og top-of-mind i en by på størrelse med
Aarhus.
Derfor flyttede vi i 2017 frivillighuset til midtbyen og
øgede vores fokus på ekstern kommunikation til
pressen og på vores egne sociale platforme. Det er
en indsats, som har båret frugt, da vi i år har set en
markant fremgang i henvendelser fra borgere som
ønsker at blive frivillige, og fra organisationer,
der gerne vil samarbejde.
I 2019 har vi arbejdet yderligere med vores
synlighed. Vi har blandt andet deltaget og været
med til at arrangere forskellige offentlige
begivenheder. I foråret har vi to gange haft besøg af
Røde Kors’ røde VR-bænk, som har været på rejse
rundt til forskellige lokationer i byen.

Vi har som noget nyt fokuseret på at synliggøre
Røde Kors og vores værdier overfor de yngre
generationer. Med en stigende interesse for
bæredygtighed oplever vi, at de yngre generationer
er klar til at gøre en indsats, men til tider kæmper
med at forstå, hvordan de kan gøre en forskel.
Derfor har vi i 2019 mødt de unge i øjenhøjde og på
deres præmisser.
Vi har sat medmenneskelighed på skoleskemaet
med henblik på at få skoleelever til at tænke over,
hvor lidt der skal til, for at de kan gøre en forskel i
deres lokalsamfund.
Spørgsmål stillede vi også da vi ved Folkets Møde
var medarrangør ved to debatter omhandlende
forskellige, og ofte debatterede, problemstillinger i
forbindelse med det frivillige virke. En af de helt
store spørgsmål, som optager mange, er om frivillige
foreninger kan forvente, at deres frivillige vil
uddannes. For er hjertet på det rette sted i
virkeligheden ikke nok?

Mødte du os?
Den Røde VR-bænk - marts
Den Røde VR-bænk - maj
CRAFT@IWDK
Skole OL
Frivilligbørsen
Folkets Møde
Workshop om
medmenneskelighed
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[medmenneskelighed]

OPLEVELSER,
der gør en forskel
Vi vil skabe oplevelser, der løfter hverdagsglæden og
giver familier anekdoter, de kan dele over middagsbordet. Oplevelser er et værktøj til at nå vores mål om
flere styrkende fællesskaber. Mødet med vores
frivillige skal gøre en mærkbar forskel.
Hos Familienetværket har de haft fart på de
familiestyrkende oplevelser i år. Aktiviteten åbnede i
januar, og det første år er gået godt. Så godt, at Røde
Kors Aarhus åbner flere nye Familienetværker allerede
i løbet af 2020. Børnene har i år kunne fortælle klassekammeraterne om dengang, de prøvede alle
forlystelser i Tivoli Friheden eller sad på en motorcykel.
Familierne har haft græskarkerner op ad armene, da de
til Halloween skar græskarlygter, og de har fået sus i
maven i Djurs Sommerland. De større ture har i år
været mulige, da vi har oplevet stor støtte fra
forskellige virksomheder og underholdningstilbud. Vi
sætter meget pris på viljen til at samarbejde.

Qnet vil i det
nye år også
tænke mere i
fælles oplevelser.
Mange af
kvinderne, der
kommer i vores
kvindenetværk, har børn. Hos os kan de finde et
pusterum og støtte. Vi vil også gerne kunne tilbyde dem
oplevelser sammen med deres børn og de andre
kvinder, så de sammen kan få smil på læben.

Et løft af hverdagen
En god oplevelse kan være mange ting. Patientstøtterne
forbedrer den stressende oplevelse, det kan være for
patienter og pårørende at komme på et hospital.
"Vi møder dem med et smil og hjælper dem på vej, hvor
de ellers ville møde en informationsskærm. Vi kan være
med til at gøre deres oplevelse på Skejby bedre",
fortæller Per, der er aktivitetsleder for Patientstøtterne.

”Familienetværket skaber rammerne,
så familierne kun skal koncentrere sig
om at være sammen”
Deltagerne skal ofte kun møde op, så de kan gemme
overskuddet til at socialisere. Anderledes familiestunder
kan være svære at finde tid, økonomi og mentalt
overskud til, særligt hvis man står alene med forældreopgaven i hverdagen. Det gavner også de voksne at få
nogle afbræk i hverdagen. Flere af vores sociale
aktiviteter giver plads til voksenselskab. Blandt andet
Weekendcaféen, hvor de byder ind til en kop kaffe
eller et spil med de frivillige eller andre besøgende.
Fælleskaber opstår, når man laver noget sammen. I
december dannede Fællesjul rammen for en helt ny
oplevelse af jul og fællesskab i Frivillighuset.
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DE FANTASTISKE
FRIVILLIGE
Line, 34 år, Værket
”Alle mennesker har brug for at opleve en nærhed, og det kan man godt give
selvom man ikke er personens nærmeste. Som frivillig i Værket skal man have
hjertet med og kunne vise empati. Jeg er frivillig, fordi jeg synes, man skal
hjælpe andre, hvis man har overskud til det. I Værket er det vigtigste, vi gør at
lytte. Vi giver plads til, at de kan snakke og skabe en tryg stemning sammen.
Mange af dem føler, de ikke har så meget at byde på – men det har de. Det vil
jeg gerne hjælpe med, at de selv indser. Mit frivillige arbejde giver mig også
erfaring, da jeg er sprogpsykolog til dagligt. Det gør mig glad, at jeg kan gøre
noget for andre”.

Emma Iben, 23 år, Vågetjenesten og illustrator
"Jeg vil gerne blive klogere på mig selv i mødet med livet og døden. Ved
Vågetjenesten bliver jeg konfronteret med nogle usædvanlige situationer. Det
er ikke fordi, jeg finder konkrete svar på de spørgsmål, jeg har, men det er
livsbekræftende. Det er en givende oplevelse at gøre noget for et andet
menneske, som jeg ikke kender. Jeg forventer ikke at få noget specifikt igen
for min frivillig tid i Vågetjenesten, udover samværet. Det bekræfter mig i, at
mennesker gerne vil hinanden det godt. I Vågetjenesten handler det om det
umiddelbare møde. Det tvinger mig til at være nærværende, fordi der kun er
dét møde. Det hele handler om nærvær".

Klaus, 65 år, Primus Motor
"Rummelighed og vedholdenhed, er det jeg primært har lært som frivillig. Det
er spændende at finde sine egne grænser, hvor rummelig er jeg egentlig? I
Primus Motor arbejder vi med mennesker, der ikke har gået den lige vej. Så det
er vigtigt, har jeg fundet ud af, at gøre det, jeg siger, jeg gør. Jeg skal ikke
være endnu et svigt. Jeg er stolt over, at min medmentor og jeg har holdt en
ung mand ude af kriminalitet i et helt år – og det er en mand, der har været
inde og ude af fængsler siden han blev 15. Min nysgerrighed motiverer mig.
Hvem er de her mennesker, og hvad holder dem ude af kriminalitet? Det skal
jeg fastholde sammen med dem, ved at være rummelig og vedholdende”.
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Sergio, 28, Mere Mad - Mere Mening
“I am volunteering at the Red Cross, because I want to give something back.
I’ve been given a full two-year scholarship here in Denmark – which I am very
grateful for. I’m from Colombia, where the Red Cross solve conflicts and, well,
other tasks than here. So I was quite surprised to find the Red Cross in such a
quiet society as Aarhus. I came across your ‘Frivillighus’ by coincidence and
I’ve been volunteering for a few months now. It’s been pretty nice! The other
volunteers have been really friendly. I often volunteer with one of the drivers
who tells me about Danish politics and the refugee process. It's very different
from ours and I'm glad to learn about it. I've met some wonderful volunteers".

Lisbeth, 64, Pårørendestøtte og Fængselsbesøgstjenesten
”Jeg har lært meget om mig selv og min medmenneskelighed i Fængselsbesøgstjenesten. Det vigtigste er samtalen og at møde mennesker uden
fordomme. Jeg hjælper de indsatte i den sorg, det jo også er at være
frihedsberøvet. Jeg giver håb ved at snakke med dem om livet efter fængslet.
Og de vil gerne snakke, jeg er jo bindeleddet til verdenen udenfor. Min måde
at vise medmenneskelighed på er ved at være til rådighed, så da Røde Kors
Aarhus manglede Pårørendestøtter, meldte jeg mig. Det er noget helt andet.
Det er familier, som på grund af omstændighederne har brug for et pusterum.
Det kan jeg give dem. Jeg er stolt af at være frivillig".

Jørn, 73 år, chauffør og butiksfrivillig i Egå butikken
"En af mine bekendte spurgte, om jeg ville hjælpe med at flytte, da den
genbrugsbutik, hun var frivillig i, skulle rykke til nye lokaler. Vi flyttede det hele
fra Holme til en ny storbutik i Egå. Så blev jeg fuldkommen bidt af det – og jeg
har hængt ved lige siden. Den primære grund til at jeg er blevet ved som
frivillig er fællesskabet. Det er lidt som en stor familie, når man møder ind i
butikken. Mange af de frivillige har været med i flere år og man kender virkelig
hinanden og de faste kunder, så der er en rigtig god stemning. Det har også
været spændende at lære at vurdere møbler, og som chauffør at komme ud
og møde folk. Jeg kunne ikke forestille mig, ikke at være frivillig".
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PITSTOP
Det konstant stigende antal hjemløse i Aarhus fra
2009 til 2017 er endelig knækket i år, hvor der
ifølge VIVE er sket et lille fald. I Aarhus er der nu 750
hjemløse, og PitStop er det eneste tilbud af sin slags
til borgergruppen, der generelt også døjer med
mange indlæggelser.

Rygtet om et roligt sted til restitution har bredt sig fra
mund til mund blandt de hjemløse. Sideløbende har
lederen Margit Krabbe fokuseret på at udbrede
kendskabet til PitStop via relevante uddannelser og
institutioner. Det har givet et tydeligt løft at arbejdet
har båret frugt, så der nu er omkring 35 frivillige. De
supplerer de ansatte med de praktiske og sociale
opgaver.Det betyder flere frivillige timer med nærvær
for borgerne og det har givet klar en positiv tilbagemelding at ”de helt frivilligt bruger tiden med os”.

Omsorgscenteret har fundet fodfæste blandt Aarhus’
hjemløsetilbud. Når de til marts kan fejre
toårsfødselsdag,er det med et stødt stigende antal
udsatte borgere, der benytter sig af tilbuddet.
Der er kommet flere rundt om middagsbordet i
fællesstuen på PitStop. Det sidste år er kendskabet til
hjemløsetilbuddet vokset, og det kan mærkes på
belægningsprocenten. Der er 8 enkeltmandsværelser på PitStop, hvor hjemløse kan komme til
hægterne efter en indlæggelse på hospitalet, og i de
seneste måneder har de ofte haft 5-6 borgere
boende ad gangen.

"Jeg har bemærket, at vi får flere
henvendelser forskellige steder fra.
Vi er blevet mere kendt. Det er
tydeligt, at PitStop har fundet sit
fodfæste"
Anita Knudsen er én af de i alt 3 fagansatte – de er to
på deltid og en leder på fuldtid. Hun fortæller, at
socialsygeplejerskerne ringer og siger, at borgerne
selv efterspørger at komme på PitStop.

Fællesspisninger har været et socialt samlingspunkt i
årets løb. De frivillige laver aftensmad hver aften, som
borgerne selv bestemmer, om de vil deltage i – og
måske også give en hånd med i køkkenet.
”Borgerne sætter pris på, at der er aftensmad. De
nyder at blive kræset lidt om; det skal man jo, når man
er syg", siger Anita.
Der bliver hygget i omsorgscenterets hjemlige
atmosfære. De drikker en masse kaffe, hygger sig med
en cigaret på terrassen og så har de et stort forbrug af
sæbe. Sidstnævnte bruges både til vask af tøj og til de
meget populære karbade.
I efteråret fik PitStop bevilget midler til 2020 og et
fortsat samarbejde med Aarhus kommune.
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ÅRET
DER GIK
JANUAR
Vi starter året med at
åbne to nye aktiviteter:
Familienetværket og
Kammesjukkerne på
Madsbjerg Plejehjem.

FEBRUAR

MARTS
Den Røde Bænk gæster
Aarhus. Den bliver åbnet
af skuespiller Bodil
Jørgensen og byrådsmedlem Thomas Medom.
Aftenskolen åbner.

Vi inviterer udsatte
familier til bed-bio-aften i
Frivillighuset sammen
med Bedre Nætter.
Bestyrelsen udvider til 11
medlemmer.

APRIL

MAJ

Vi uddeler for første gang
i 15 år hendes Majestæt
Dronningens emblem til
en frivillig i Aarhusafdelingen.

Vi holder en stor sommerfest for at fejre vores
frivillige. Det bliver
starten på en ny tradition.

JUNI
Drømmen om et klaver
går endelig i opfyldelse
Vi er til stede ved Skole
OL med både Samaritter
og frivillige formidlere.

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

Mange frivillige går på
sommerferie, men nogle
aktiviteter fortsætter
henover sommeren f.eks.
PitStop

Vores Samaritter har
travlt med at yde
førstehjælp og skaber
tryghed ved store og små
arrangementer

Weekendcaféen afholder
sin første café.
Afdelingen er arrangør
for to debatter om
frivillighed ved Folkets
Møde.

OKTOBER
Genbrugsbutikkerne har
er rekordstort salg.
Aarhusianerne samler
546.176 kroner ind ved
den årlige Røde Kors
indsamling.

NOVEMBER
Skoletjenesten får sin
debut med en workshop
for godt 40 elever.

DECEMBER
43 borgere fejrer
FællesJul i Frivillighuset.
Vi uddeler julehjælp til
250 trængte
børnefamilier
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Formand
Knud Aarup
knudaarup@outlook.dk
Næstformand
Lars Bundgaard
larsbundgaard@hotmail.dk
Næstformand
Mogens Grøn
mogro@rodekors.dk
Kasserer
Søren Torp Nielsen
storpn@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Thorkil Andersen
thor8230@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Casper Bo Danø
casper@frise.dk
Bestyrelsesmedlem
Inger Aarup
inger@ingeraarup.dk
Bestyrelsesmedlem
Henriette Andersen
henan@aarhus.dk
Bestyrelsesmedlem
Peter Poulsen
ppvib@dadlnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Ellen Madsen
ellen1904@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Knudsen
pedel.aarhus@rodekors.dk
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