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FORMANDENS BERETNING
______________________________________________________

Det har været det mærkeligste år i de flestes liv. Corona har
sat sit præg på vores liv siden 11. marts, og den er her
endnu. Lige nu kan vi se frem til en generalforsamling, som
vi aldrig har prøvet før – en elektronisk en. I efteråret
prøvede vi det på nationalt plan i Røde Kors, da vi holdt
Landsmøde – den højeste myndighed i Dansk Røde Kors.
Det gik over al forventning, og der var flere punkter, hvor
diskussionen var livlig. Men alt det, som også sker af
uformel snak, måtte vi undvære.
Corona, covid-19, den engelske eller sydafrikanske variant,
har sat sit præg på os alle i Danmark og resten af verdenen.
Vi er trætte og kede af det. Nogle har mistet deres nære på
grund af covid-19. Andre har mistet på grund af livets andre
fortrædeligheder. Vi har alle mistet lidt af vores liv, lidt af
vores frihed, lidt af tilliden til livet. Ingen er gået ram forbi,
og på den måde har coronaen haft fat i os alle.
Jeg kom for nylig til at kalde pandemien for ”vores
generations krig”. Os, der er født efter 1945, kender ikke
den form for verdensomspændende tragedier. Det er uden
bund i virkeligheden, og covid-19 kan ikke sammenlignes
med en verdenskrig, som en tysker jeg talte med venligt
men bestemt gjorde mig opmærksom på, for nok har vi
mistet, og vi savner vores dagligdag og de nære relationer.
Mange er ramt, fordi virksomheder og arbejdspladser er
lukkede. Også årsregnskabet i Røde Kors Aarhus bærer
præg af corona. Vi ser ind i et underskud, som får
betydning for vores fremtidige økonomi. På samfundsplan
kommer der en økonomisk regning, som også skal betales.
Nok er coronakrisen verdensomfattende, men virkningen er
trods alt mere håndterbar end en verdenskrig.
Coronakrisen har det til fælles med verdenskrigen, at det er
en fælles oplevelse, vi deler på tværs af generationer og
med hele verdenen. Det er afgørende at huske, at covid-19
ligesom krig rammer allerhårdest hos de mennesker, som
allerede har det sværest – det gælder i Danmark og i
verdenen.
Coronapandemien kommer vi over, og nu kan vi i 2021
forvente at blive vaccineret. Så er vi tilbage på sporet,
tænker mange. Sådan kommer det ikke til at gå, for vi har
lært noget af pandemien. Jeg vil nævne tre vigtige
erfaringer, som vi i Røde Kors kommer til at tage med os:
For det første findes pandemier, og de udvikles som et
resultat af den måde, vi lever på – de vil komme igen. I en
rigtig spændende ny bog "Den Fjerde Rytter" beretter
forfatterne Jeanette Varberg og Poul Duedahl om, hvordan
pandemier har udviklet sig over de sidste 10.000 år. De har
i den grad formet historien og betydet skift mellem
imperier. Den kedelige del af historien er, at de vil fortsætte
med at påvirke vores liv, også i de kommende år.

Det kalder på Røde Kors som beredskabsorganisation.
Derfor kommer vi til at udvikle den del af Røde Kors i de
kommende år.

"

"

[...] behovet for et stærkt
Røde Kors er blevet
tydeligt. Derfor skal vi
arbejde stærkt videre i
2021

For det andet har vi set, hvordan ensomhed reelt gør
mennesker syge. Alt for mange har under pandemien
oplevet en stor ensomhed. Det har været hårdt for de
ældre at lukke plejecentrene af, og det har været
ødelæggende for mange unge, at de har skullet være
derhjemme – væk fra kammerater. Covid-19 har vist, at vi
skal bekæmpe ensomhed, hvor vi finder den. Det er en
vigtig opgave for Røde Kors.
For det tredje har vi som samfund lært, at vi kan stå
sammen. Rigtigt mange har vist samfundssind, dvs. vist at
mennesker er afhængige af hinanden, og at vi alle er nødt
til at bidrage for, at vi som samfund kan komme igennem
en krise. Rigtig mange meldte sig som frivillige, og
behovet for et stærkt Røde Kors er blevet tydeligt. Derfor
skal vi arbejde stærkt videre i 2021. Med det budskab vil vi
takke alle, som har bidraget til Røde Kors i Aarhus.
Hvordan, giver vi nogle eksempler på i denne årsberetning.
God læsning.
Knud Aarup,
Formand
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MEDMENNESKELIGHED
I EN CORONATID

______________________________________________________
Den 12. marts går Danmark i stå. Covid-19 har ramt
det danske samfund, og for at få smittespredningen
under kontrol lukkes store dele af landet. Det får
stor betydning for vores sociale og indtægtsgivende
aktiviteter i Aarhus.
Sammen med resten af Danmarks forenings- og erhvervsliv
lukker vi vores butikker og sociale indsatser. De eneste
aktiviteter, som vi fortsat holder åbne er PitStop og
Vinterherberget.

"

Vores frivillige skal til at
agere i en ny virkelighed,
hvor forholdsregler og
corona hele tiden skal være
en del af deres overvejelser

"

Samtidig opstår et nyt behov. Mange af byens væresteder
og sociale caféer lukker ned. De efterlader et tomrum i den
sociale hjælp til byens mest udsatte. I samarbejde med Blå
Kors, Kirkens Korshær og Folkekirken i Aarhus åbner vi et
suppekøkken i Ungdomskirken på Nørre Allé.
Suppekøkkenet, som er supplement til etablerede steder,
er drevet af frivillige kræfter.

Novo Nordisk Fonden støtter nødtilbud til hjemløse og
socialt udsatte borgere i Aarhus Kommune med 730.000
kroner. Udover suppekøkkenet etablerer vi også et
nødherberg og forlænger Vinterherbergets åbningstid. Det
er med til at sikre, at ingen skal sove på gaden i denne
svære tid.
BEHOV FOR MERE SOCIAL HJÆLP
Da samfundet igen åbner op, står vi over for en ny
udfordring. Den ufrivillige isolation og utrygge tilværelse
som mange medborgere har oplevet både under
nedlukningen og i tiden efter, gør at behovet for social
hjælp stiger.

Vi samarbejder med interessenter om at afhjælpe isolation
og ensomhed blandt kommunens borgere. Det fører til nye
aktiviteter og en omlægning af flere af vores eksisterende
aktiviteter. For selvom vi igen kan mødes, så er hverdagen
ikke den samme som før nedlukningen.
Vores frivillige skal til at agere i en ny virkelighed, hvor
forholdsregler og corona hele tiden skal være en del af
deres overvejelser. Det er en opgave, som de løste i foråret,
og som de stadig løfter i dag. Møder er digitale, samtaler
telefoniske og udendørs aktiviteter indført.
I denne svære tid har vores frivillige vist, at de er både
handlings- og omstillingsparate. De har hjulpet og hjælper
fortsat deres medborgere igennem en svær og turbulent
tid, så vi alle kan komme helskindet ud på den anden side.
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CORONAKRISEN RAMMER ØKONOMIEN HÅRDT
Nedlukningen af samfundet har også store økonomiske
konsekvenser for afdelingen. Behovet for hjælp stiger,
mens vores indtægtskilder forsvinder. D. 12. marts lukker
vores fem genbrugsbutikker. Førstehjælpskurserne bliver
indstillet og samaritternes arrangementer aflyses. Vores tre
primære finansieringskilder har ingen indtægter i næsten
to måneder. Det fører til et økonomisk tab for afdelingen
på 20%.

Butikkerne åbner igen i starten af maj. Kort efter kan de
første kursister modtage et førstehjælpsbevis, men
samaritternes højsæson er ikke eksisterende. Selvom der
bliver arbejdet hårdt for at indhente den tabte fortjeneste,
så er konsekvensen af nedlukningen et stort underskud.
Afdelingens eneste faste indtægtskilde kommer i denne
periode fra de vigtige medlemmer. Deres økonomiske
bidrag gør en stor forskel i et økonomisk og socialt hårdt
år.
FRIVILLIG I EN CORONATID
Det har ikke været en nem opgave at være frivillig under
en pandemi. Vores aktiviteter ser ikke ud som de gjorde for
et år siden. Der er nye hensyn, restriktioner og ikke mindst
værnemidler at tage højde for. Det er bøvlet og giver
ekstra udfordringer, men mange af vores frivillige vil
heldigvis ikke være det foruden.

Tore, som er frivillig samarit i aarhus-afdelingen, tilbød sin
hjælp da suppekøkkenet manglede frivillige.
“Der er altid noget at lave som frivillig. Under Corona blev
vi kontaktet af beredskabsplanens hotline i København,
som havde brug for vores hjælp. Der er kommet en masse
gode samarbejder og initiativer ud af Corona. Eksempelvis
hjalp jeg til i suppekøkkenet for hjemløse.”

"

"

Det var mærkeligt ikke at
kunne være her, da Danmark
var lukket ned. Jeg begyndte
hurtigt at savne mit frivillige
arbejde

I Aarhus har vi oplevet en stor velvilje, forståelse og
positivitet fra vores fantastiske frivillige, som igen og igen
stiller op, løser opgaver og gør en forskel – også når krisen
rammer. Coronakrisen har været med til at sætte fokus på
medmenneskeligheden i Aarhus.

”I den periode, hvor butikken havde lukket, savnede jeg
mit frivillige arbejde i min hverdag. Det var mærkeligt bare
at gå derhjemme, og der var meget usikkerhed og uvished.
Vi anede jo ikke, hvornår vi kunne starte op igen,” fortæller
Tove, som har været frivillig i Holme butikken i ni år.
At savne sit frivillige arbejde kan Erna fra
butikken i Højbjerg nikke genkendende til.
Hun fortæller også, at det at være frivillig
i en genbrugsbutik under corona ikke
var lige så udfordrende, som man
kunne have frygtet
“Vi var ikke så nervøse for at
starte op igen efter nedlukningen.
Alle vores frivillige kom igen, og alt
gik stille og roligt. Den største forandring
var selvfølgelig, at vi skulle holde afstand,
spritte af og så videre, men det har egentlig
ikke været noget problem”.
Selvom nogle aktiviteter har været lukket ned,
så har der alligevel været mange opgaver at gå i
gang med som frivillig. Mange af afdelingens frivillige har
stået klar med en hjælpende hånd, når behovet opstod et
andet sted.

4

SAMARBEJDSAFTALER
STYRKER
VORES
INDSATS
______________________________________________________
Sammen står vi stærkere. Det gælder både, når vi
arbejder tæt sammen inden for Røde Kors, men
endnu stærkere står vi, når vi samarbejder på tværs
af organisationer.
Andre hjælpeorganisationer bør ikke være vores
konkurrenter, men vores samarbejdspartnere, fordi sammen
dækker vi behovet for hjælp endnu bedre.
”Vi skal ikke ligge og konkurrere med andre
civilsamfundsorganisationer. Der er social nød nok i
samfundet til os alle, og vi kan lære rigtig meget af
hinanden,” fortæller formand Knud Aarup.
Coronakrisen har vist, hvor vigtigt det er, at vi som en stor
humanitær organisation er i tæt dialog med både
kommunen og andre humanitære organisationer. På få
dage fik vi stablet et suppekøkken på benene sammen med
Folkekirken i Aarhus, Blå Kors og Kirkens Korshær i Aarhus,
og da kommunen i august kontaktede os for at få hjælp til
møblering af 12 isolationsboliger i Skødstrup, oplevede vi,
hvordan vi kunne hjælpe med at fylde nogle af de huller,
som kommunen ikke selv kunne udfylde.
Netop derfor har det været en del af den nuværende
bestyrelses strategi, at vi skal være gode til at samarbejde. I
det forgangne år har vi i Røde Kors Aarhus nedskrevet og
underskrevet officielle samarbejdsaftaler med blandt andet
Det Grønlandske Hus i Aarhus, Ungdommens Røde Kors
Aarhus, Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital.

Med samarbejdsaftalerne formaliserer vi det eksisterende
samarbejde og sætter ord på konkrete tiltag. Således
forpligter vi hinanden på konstant udvikling og videndeling,
og vi sikrer samarbejdets kontinuitet og kvalitet.

"

Vi er ikke en
projektorganisation, der
arbejder i en midlertidig
periode. Røde Kors er altid til
stede både før, under og efter
en krise

"

”Vi er ikke en projektorganisation, der arbejder i en
midlertidig periode. Røde Kors er altid til stede både før,
under og efter en krise, og derfor er det vigtigt, at vi
påtager os en officiel forpligtelse,” fortæller Knud Aarup.
Vi er utrolig glade for, at flere organisationer anerkender os
som en så vigtig samarbejdspartner, at de vil indgå en
officiel samarbejdsaftale. Det gør det daglige arbejde i
vores forskellige aktiviteter nemmere, og sammen kan vi
hjælpe endnu flere.
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NY AKTIVITET TAGER

HÅND OM ENSOMHED

______________________________________________________
At være syg og indlagt på hospitalet kan for mange
være forbundet med utryghed – men også med
ensomhed. Derfor har Røde Kors Aarhus i
samarbejde med AUH startet aktiviteten
Patientbesøg.
Et ophold på sygehuset er for mange forbundet med
usikkerhed og bekymringer – og de to ældreafdelinger på
AUH er ingen undtagelse. Derfor har Røde Kors Aarhus
oprettet aktiviteten Patientbesøg, som har til formål at
skabe tryghed og tilbyde støtte til patienter på AUH’s
afdeling for ældresygdom.
Én af dem, som har meldt sig som frivillig i den nye
aktivitet, er 61-årige Connie. Hun bor på Djursland, men
afstanden til Aarhus er underordnet for hende. Det
vigtigste er, at hun kan gøre en forskel.
"Jeg bor jo egentlig ret langt væk fra Aarhus, men det gør
ingenting, for projektet på AUH tiltalte mig. Jeg har altid
tænkt, at når jeg blev pensioneret, så ville jeg lave frivilligt
arbejde. Her kan jeg yde noget og gøre en forskel, og hvis
man kan glæde andre, så behøver man ikke altid have
betaling for det”, fortæller hun.
DEN FØRSTE VAGT SOM FRIVILLIG

For patienterne på AUH kan hospitalsgangene virke lange
og ensomme. Dagene kan synes endeløse. Dette blev
tydeligt for Connie, da hun på sin første frivilligvagt
besøgte en 92-årig patient, som tit følte sig ensom og
alene på hospitalet.

"Vi endte med at sidde og snakke i 1,5 time. Han fortalte,
at eftermiddagstiden på sygehuset ofte er ensom, så
derfor synes han, at denne aktivitet er super god. Bagefter
talte jeg med en sød dame, som var rigtig ked af det. Efter
vores snak virkede hun meget mere positiv, og jeg tror
egentlig bare, at hun havde behov for en person at tale
med”, siger Connie.
Hun fortæller, at det ikke er alle patienterne, man kan
snakke med. Nogle har også bare brug for, at man læser
avisen for dem, holder dem i hånden eller bare er til stede.
”VI AGERER PÅ DE BEHOV, DER ER”

Røde Kors Aarhus er en afdeling i konstant udvikling.
Antallet af vores sociale aktiviteter udvides hele tiden, og

"

det er vores bestyrelse, der vurderer, om der er behov for
en ny aktivitet.

"

Vi agerer på de behov, der er.
Det er et kardinalpunkt for
Røde Kors

“Vi agerer på de behov, der er. Det er et kardinalpunkt for
Røde Kors. I bestyrelsen blev vi enige om, at der var et
behov for at få denne aktivitet op at stå. Vi havde en åben
dialog med AUH, og da Røde Kors Aarhus allerede har
andre frivillige aktiviteter på hospitalet og samtidig har
hånden om demensproblematikken, så blev vi enige om et
samarbejde ”, fortæller bestyrelsesmedlem Inger Aarup.
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[frivillighed]

RØD3 KOR5 AARHU5 1 T4L
______________________________________________________

En kæmpe tak til vores frivillige for deres store indsats

1.090

4.915

medlemmer støtter
afdelingen økonomisk med et
årligt beløb

590.073
kroner samlede frivillige ind i
Aarhus til landsindsamligen 4.
oktober

stykker tøj har Nørklerne
lavet i den gode sags
tjeneste

37
103
hjemløse borgere fik
muligheden for et trygt og
varmt ophold på PitStop

aktiviteter i Røde Kors
Aarhus hjælper udsatte
borgere i Aarhus
Kommune

7

403

402

gange kørte de frivillige chauffører i
Egå ud for at hente møbler

kursister har lært at redde liv fordelt på 41
førstehjælpskurser

290
1.085

aarhusianske familier modtog Julehjælp fra
Aarhus-afdelingen. Det er rekord!

borgere fik et varmt måltid mad i
suppekøkkenet i april og maj

835
frivillige gør en forskel lokalt i
Aarhus

54.640
ekspeditioner har vores frivillige i
butikkerne gennemført
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MEGET MERE GENBRUG
______________________________________________________

Salget af genbrugstøj stiger. Det har vi også
mærket hos Røde Kors Aarhus, hvor vi fortsat
arbejder for bæredygtig mode, og for at sikre
fremtiden økonomisk. Året har budt på en masse
nye tiltag på genbrugsområdet, heriblandt tre popup butikker samt åbningen af en ny storbutik i Tilst.
Danskerne er vilde med genbrug, og de handler brugt som
aldrig før. Dét er vi taknemmelige for!
Det er nemlig genbrug, der driver vores sociale motor, og
vores genbrugsbutikker er dermed helt essentielle for, at vi
kan udføre vores sociale hjælpearbejde.
Genbrugsbutikkerne er nødvendige for at sikre os
økonomisk stabilitet, og derfor har vi i 2020 åbnet
afdelingens hidtil største genbrugsbutik.
Med åbningen af butikken i Tilst er vi gået fra at have fem
genbrugsbutikker i Aarhus til nu at have seks!
Butikkens 650 kvadratmeter giver rig mulighed for at gå på
genbrugsjagt efter både møbler, lamper, nips og tøj til ham,
hende eller børnene.

"

"

Helt op til åbningsdagen
var vi alle stærkt i tvivl, om
vi nåede at få alt færdigt til
åbningen

“Helt op til åbningsdagen var vi alle stærkt i tvivl, om vi
nåede at få alt færdigt til åbningen. Med en flot slutspurt af
alle de involverede kom vi alligevel i mål og kunne slå
dørene op til vores fantastiske butik til tiden. Ikke al maling
var tørt endnu, men vi stod klar til at lukke nysgerrige og
købelystne kunder ind”, fortæller butiksleder Per Justesen.

SÅDAN ER DET AT ÅBNE EN NY STORBUTIK

Det er en travl, hård og langvarig proces at åbne en ny

ÅBNINGSDAGEN

storbutik. I august fik vi overdraget nøglerne til lokalerne i

D. 1. oktober kom den store dag endelig. Her kulminerede

Tilst, som på blot to måneder skulle gøres klar til åbning.
Håndværkerne gik dog hurtigt i gang, og inden vi så os om,
var der bygget både kontor, lager, skillevægge og
prøverum. De mange kvadratmeter blev malet i Røde Kors’
signaturfarver, og en H&M-butik i Aalborg donerede deres
inventar til os.
Interessen for den nye butik var stor, og der gik ikke lang
tid, før de første frivillige meldte sig.
I september blev møbler og tøj leveret samtidig med, at
butikken stadigvæk flød med mannequin-dukker, bøjler,
borde og reoler. Heldigvis var der en masse frivillige
hænder, som gladeligt hjalp os med at rydde op samt med
at dampe, sortere og prissætte tøjet - og butikken
begyndte så småt at tage form.

mange ugers forberedelse og hårdt arbejde, da vi endelig
kunne slå dørene op til vores nye, store genbrugsbutik i
Tilst.
Butikken åbnede kl. 10.00, og her havde de første mange
kunder allerede stillet sig i kø udenfor.
Fordelt over hele dagen lagde hundredvis af gæster vejen
forbi genbrugsbutikken på Agerøvej, og glade kunder
forlod butikken med favnen fuld af tøj og andre gode
genbrugsfund.
“Dagen var en kæmpestor succes. Der var hele tiden
kunder i butikken, og de frivillige hyggede sig, selvom der
var run på. Vi satte faktisk rekord for højeste
dagsomsætning blandt alle Røde Kors butikkerne i
Aarhus”, siger Per Justesen.
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GENBRUG HITTER
Genbrugsvarer hitter som aldrig før, og salget af
genbrugstøj stiger og stiger! En ny undersøgelse foretaget
af Epinion viser, at i løbet af det seneste år har otte ud af ti
danskere handlet brugt, og blandt de 18-29-årige er tallet
helt oppe på 88 procent.
Hvad enten man handler i genbrugsbutikker for at spare
penge, for at finde helt unikke fund, for at mindske
overforbruget, for at hjælpe andre eller for at gøre noget
godt for miljøet, så er der ingen tvivl om, at genbrug er
kommet for at blive!

For endnu bedre at ramme den yngre målgruppe prøvede
vi i år noget nyt: Vi åbnede tre pop-up butikker!
Det har længe været en drøm for os at prøve at afholde
pop-up butikker, og i år blev dén drøm gjort til virkelighed.
Pop-up butikkerne gjorde Røde Kors Aarhus mere synlig
på steder, hvor vi normalt ikke er til stede.

"

"

Der er ingen tvivl om, at
genbrug er kommet for at
blive!

POP-UP BUTIKKER

Hos Røde Kors Aarhus ser vi samme tendens, og hver dag
møder vi en masse miljøbevidste og genbrugsglade
mennesker i vores butikker.

I starten af oktober åbnede vi vores første pop-up butik i
Bruuns Galleri. Arrangementet havde fokus på genbrug,
bæredygtighed og håndplukkede varer i god kvalitet – og i
ægte pop-up stil holdt butikken kun åben én enkelt dag.
Et par uger senere afholdt vi et lignende pop-up event i
Domen, hvilket var en stor succes. Eventet tiltrak flere
hundrede mennesker, som shoppede løs blandt det store
udvalg af secondhand-tøj. I december rykkede vi ind på
Gellerup Bibliotek, hvor årets sidste pop-up event fandt
sted.
Interessen for vores pop-up butikker har været stor både
fra kunder og samarbejdspartnere. Derfor ser vi frem til
det kommende år, som forhåbentligt byder på endnu flere
pop-up events, genbrugsguld og shoppelystne kunder.
Derudover glæder vi os til fortsat at kunne styrke vores
økonomiske grundlag med endnu en storbutik i 2021!

© 2020 Dare Pixel - All Rights Reserved
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MØD DE FRIVILLIGE

______________________________________________________

"

Venskaber og relationer betyder meget for mig. Jeg
meldte mig som frivillig i Besøgstjenesten, fordi jeg
syntes, at det kunne være fedt at få en ven fra en anden
aldersgruppe. Ingrid inspirerer mig, og hun kommer med
nogle pointer og vinkler på tingene, som mine
jævnaldrende veninder ikke gør. Vi har en masse til
fælles til trods for aldersforskellen. Det er sjovt at se,
hvor lidt alder egentligt betyder

"

KAREN, FRIVILLIG I BESØGSTJENESTEN

______________________________________________________

"

Det, der er fedt, er, at man kan hjælpe nogen, der ikke
har det særlig godt. At være deres mentor og deres
tillidsbånd. Desuden er jeg uddannet psykoterapeut, så
jeg kan bruge min livsviden og erfaring på at hjælpe de
unge mennesker på en konstruktiv måde. De unge i
Kickstart beder selv om at få en mentor, og det er rart at
se, at de selv forstår, at de er ude i noget skidt. At jeg
kan vise dem nogle veje i den rigtige retning, det synes
jeg er spændende, og det er dét, der tænder mig

"

WILLY, FRIVILLIG I KICKSTART

______________________________________________________

"

Det, der fangede mig, var det her med at skabe rammerne
omkring et trygt rum, hvor alle kan være med. At være en
del af et åbent fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi har
det rigtig hyggeligt, også bare os frivillige, og det er skønt
at møde nogle nye mennesker. Det gør mig glad, at vi
sammen kan gøre en forskel for nogen, der gerne vil være
med i vores fællesskab

IDA, FRIVILLIG I WEEKENDCAFÉEN

"
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______________________________________________________

"

I shop a lot of thrifted clothes myself and I guess that is
why the pop-up shops caught my attention. We had a
lot of preparation and it was a lot of work, but it’s a nice
way to spend your time. I met so many nice people here
and it warms my heart, so it was all worth it. I didn’t
know much about Red Cross Aarhus before, but now I
know about other ways to volunteer. When the
lockdown is over I might consider trying something else

"

JULIA, FRIVILLIG I POP-UP BUTIKKER

______________________________________________________

"

Jeg har altid været frivillig og interesseret mig for
kulturelle, politiske og sociale tiltag, siden jeg var helt
ung. Det er fedt at være frivillig, fordi man gør noget
sammen med andre, som man ikke ville kunne gøre alene.
Jeg er vild med store sammenhænge, hvor man skal
samarbejde for at få det til at køre. Jeg vil gerne hjælpe
andre, der måske er blevet slået ud af deres sociale kurs
på den ene eller den anden måde - det kan jo ske for alle

"

ANNE GRETHE, FRIVILLIG I FAMILIENETVÆRKET

______________________________________________________

"

Det er fedt, at man kan få sådan en nær relation til én og
se en udvikling og føle, at man gør en forskel. Det gør
mig glad at kunne være noget for andre. For sådan en
som mig, som bare sidder på kontor normalt, så er det
super skønt at komme ud og møde nogle mennesker i
sådan en coronatid. Man skaber et helt særligt bånd og
en spændende relation til en anden person

IDA, FRIVILLIG I QNET

"
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VORES AKTIVITETER

_______________________________________________________________

ENSOMHED

Weekendcaféen

FLYGTNINGE

Vågetjenesten

er et socialt tilbud, der har åbent hver
anden lørdag

Mere mad - Mere mening

skaber ro og tryghed for døende

Fængselsbesøgstjenesten
giver de indsatte et afbræk fra
hverdagen

SnakSammen
er en digital besøgstjeneste, som
tilbyder en god snak via video

Besøgstjenesten
tilbyder en-til-en besøg

Kammesjukkerne
er et projekt på Madsbjerg Plejehjem
med fokus på kammeratskab

Patientbesøg
nærvær og omsorg til patienterne på
afdelingen for ældresygdom på AUH

Vintervenner
er en besøgstjeneste for ældre,
udviklingshæmmede borgere på
Vintervej

Værket
er et netværk for voksne, der føler
sig ensomme

Qnet
er et efterværnstilbud for kvinder,
der har været udsat for vold

DRK Seniorer
er et netværk for tidligere og
nuværende Røde Kors frivillige

Kom godt videre
har fokus på at øge kursisternes
livskvalitet på rehabiliteringshøjskolen

GENBRUG OG
INDSAMLING
Genbrugsbutikker
er vores primære indtægtskilde, og her
kan du finde alverdens genbrugsfund

mindsker madspild og hjælper
økonomisk trængte familier

MFI
er en Midlertidig
Forældremyndighedsindehaver for
unge flygtninge

AKUT
Sundhedsklinikken
giver gratis lægehjælp til personer uden
adgang til det offentlige sundhedssystem

Vejvisere
hjælper patienter på vej på hospitalet i
Skejby

Pårørendestøtte
giver nærvær og tryghed til familier, der
er sygdomsramte

Samaritter
står klar til at hjælpe ved koncerter,
sportsevents, festivals og lignende

Nørklerne

UNDERVISNING

Fællesjul

strikker, syr og hækler tøj til udsatte
børn

Skoletjenesten

sørger for at ingen sidder ufrivilligt
alene juleaften

Indsamling

NETVÆRK
Kickstart

finder sted hvert år i oktober, og går til
Røde Kors' projekter i ind- og udland

HJEMLØSE

støtter unge under og efter
varetægtsfængsling

Aarhus Vinterherberg

Primus Motor

hjælper aarhusianske hjemløse i de
koldeste måneder

er en mentorordning for løsladte

Omsorgscenter PitStop

er et tilbud til skoler og fritidstilbud i
Aarhus kommune

IHL
udbreder viden om den internationale
humanitære folkeret

Førstehjælp
tilbyder kurser med
specialuddannede instruktører

FRIVILLIGHUSET

Familienetværket

giver hjemløse omsorg og tryghed

tilbyder oplevelser og fællesskab til
familier, der står i en svær livssituation

Frivillighuset

Hjem til Dig

er Røde Kors Aarhus’ hovedkontor og
samlingssted for frivillige og brugere af
vores aktiviteter

matcher unge på kanten af hjemløshed
med en værtsfamilie

13

ÅRET DER GIK

______________________________________________________

JANUAR

Vi afholder vores første nytårskur
To nye familienetværk oprettes
Vintervenner starter

FEBRUAR

Generalforsamling
Patientstøtte oprettes
KickStart oprettes

MARTS

Vågetjenesten har 10-års jubilæum
Coronakrisen rammer - vi åbner suppekøkken

APRIL

Frivillighuset genåbner efter nedlukning
SnakSammen åbner

MAJ

Vores genbrugsbutikker og førstehjælpskurser genåbner
Vi introducerer det digitale genbrugsgavekort

JUNI

Røde Kors Folkemøde afholdes

JULI

Mange af vores aktiviteter fortsætter henover
sommerferien, da behovet for hjælp er stigende

AUGUST

Indsamlingen i arresten til Beirut

SEPTEMBER

Månedens Buket bliver uddelt til en af vores
frivillige

OKTOBER

Butikken i Tilst åbner
Vi afholder vores første pop-up event
Landsindsamlingen har et flot resultat

NOVEMBER

Vinterherberget åbner i nye lokaler

DECEMBER

Julehjælp uddeles
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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
caspbo@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM
Inger Aarup
inger@ingeraarup.dk

@RodeKorsAarhus

BESTYRELSESMEDLEM
Henriette Andersen
andersenhenriette@hotmail.com

@RodeKors_Aarhus

BESTYRELSESMEDLEM
Peter Poulsen
ppvib@dadlnet.dk

Røde Kors Aarhus

BESTYRELSESMEDLEM
Ellen Madsen
ellen1904@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM
Ove Knudsen
pedel.aarhus@rodekors.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Aase Rhode
aase.rhode@gmail.com

______________________________________________________
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