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KOLOFON
Du sidder med Røde Kors Aarhus’ årsberetning
for 2021. Det gør du med stor sandsynlighed, fordi
du støtter op om vores arbejde med udsatte og
socialt sårbare borgere i Aarhus Kommune.
Af hjertet skal du have tak for at bidrage med din
tid, dit engagement, din interesse eller dit medlemskab. Du er med til at gøre en forskel. På de
næste sider kan du læse udvalgte historier fra året
2021 i Røde Kors Aarhus. Du kan også møde nogle
af vores frivillige, nyde billeder fra vores aktiviteter
og selvfølgelig høre, hvad formændene har gjort
sig af tanker om det forgangne år.
Rigtig god læselyst.
FORSIDE
Pop-up butikken på Det Kongelige Bibliotek
tiltrak mange besøgende.
KONTAKT
aarhus@rodekors.dk
Røde Kors Aarhus
Nørre Allé 32
8000 Aarhus C
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FORMÆNDENES BERETNING
Overskriften henviser til at Røde Kors Aarhus i 2021 har haft to
formænd. Grundet sygdom har Knud Aarup været fraværende
i en del af året. I denne periode har Lars Bundgaard indtaget
formandsstolen. Heldigvis er vi nu tilbage i vores sædvanlige
roller, som henholdsvis formand og næstformand.

økonomiske udfordringer. Det er et sammenfald af flere
faktorer, men den vigtigste årsag er, at vi ikke løbende har
udbygget vores indtægtsgrundlag, og at vi endte med at åbne
to nye storbutikker i Aarhus Vest (Gellerup og Tilst) netop som
landet blev ramt af Corona.

2021 indebar både et goddag og et farvel i bestyrelsen. Efter
en stor indsats i en lang årrække valgte Mogens Grøn at slutte
sit frivillige bestyrelsesarbejde. Mogens har været en helt
central person for vores genbrugsbutikker og vores udvikling
på dette felt. Vi skylder ham alle en kæmpestor tak for det han
har betydet for Røde Kors i Aarhus.

Lukningsperioder betød et økonomisk tab, men mindst lige så
stor en udfordring har været at have nok tilgang af frivillige
under gentagne smittebølger. Hele det store og vigtige arbejde med at opbygge en stabil og sammentømret frivilliggruppe
omkring disse to butikker har i den grad været “op ad bakke”
og vil også være det et stykke tid endnu. Det har så også
betydet et markant fald i indtægterne fra dette arbejde.

Vi kunne også i 2021 byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem. Tidligere prodekan på Aarhus Universitet og ledende
overlæge, Ole Steen Nielsen kontaktede os kort efter sin pensionering og tilbød sig som frivillig i Røde Kors. Det førte til, at
han blev indsuppleret i bestyrelsen. I første omgang har han
påtaget sig at arbejde med udviklingen af vores samaritter,
ligesom han er med i udarbejdelsen af en ny strategi for det
kommende arbejde i afdelingen.
Vi kommer heller ikke udenom, at en lille bitte virus igen i 2021
har ændret, påvirket og sommetider lagt hindringer i vejen for
vores arbejde og for løsning af de opgaver, vi har sat os for at
løse her i Aarhus. Covid-19 har betydet udfordringer over en
bred front - både i vores arbejde med at bekæmpe ensomhed
og udsathed, i vores samaritter- og førstehjælpsarbejde, og
ikke mindst i vores genbrugsbutikker.

” Covid-19 har betydet udfordringer

I denne situation har vi heldigvis god opbakning fra landsorganisationen. Røde Kors i Danmark har været og er opmærksom på vores udfordringer. I en god dialog har vi arbejdet
med at udvikle en plan for de kommende tre år, og det er
vores vurdering, at vi om få år igen, som afdeling, er i smult
vande. Uomtvisteligt er det dog, at vi i bestyrelsen i den kommende periode skal have et meget stort fokus på de indtægtsgivende aktiviteter i Aarhus-afdelingen, samtidig med, at vi
bevarer den handlekraft, vi har i vort sociale arbejde.
Der er mange, der bør takkes for året, der er gået, men vi vil
alligevel tillade os at rette en helt særlig tak til sekretariatet på
Nørre Alle 32. Til jer der knokler derinde, vil vi på vegne af alle
os frivillige kippe med flaget og sige til jer: tak for at I gør det
til en fornøjelse at komme i Frivillighuset, og at I er med til at
sikre, at det er sjovt at være frivillig i Røde Kors Aarhus.
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over en bred front - både i vores
arbejde med at bekæmpe
ensomhed og udsathed, i vores
samaritter- og førstehjælpsarbejde,
og ikke mindst i vores genbrugsbutikker. ”
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2021 blev også året, hvor vi i bestyrelsen i stigende grad måtte
erkende, at vi i Røde Kors Aarhus står overfor nogle klare
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Så meget desto mere er der grund til at rose og sige tak til
vores mere end 700 frivillige, der holdt ved trods behovet
for smitteforebyggelse og kontaktrestriktioner. Vi så mange
gange, hvordan man ude i de enkelte aktiviteter fandt på nye
løsninger og nye måder at “være til stede” på. Blandt andet
blev et hjemmebesøg afløst af en fælles gå-tur, et telefonopkald eller digital kontakt. Og på trods af Covid-19 fortsatte
Røde Kors Aarhus med at udbygge sine sociale aktiviteter
med blandt andet en ny samværstjeneste for psykisk sårbare.
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NYE TIDER = NYE AKTIVITETER
En ekstraordinær situation kalder på en ekstraordinær indsats. Røde Kors Aarhus har igen i 2021
bevist, at vi er parate til at hjælpe, når behovet
opstår.

Det er dem Røde Kors vil hjælpe, så de kan holde sig
varme og tørre hele dagen. Røde Kors hjælper, hvor
vi kan se nød – uanset hvor det er og hvem, der har
behov.” fortæller Aase Rhode, bestyrelsesmedlem.

I 2021 har vi stablet både anderledes og midlertidige
aktiviteter på benene for at afhjælpe og imødekomme
nogle af de udfordringer, som opstod i kølvandet på
corona-krisen. Da covid-19 skyllede ind over Danmark
begrænsede det vores bevægelsesfrihed, hvilket
fik en bølge af mistrivsel og ensomhed til at ramme
vores samfund.

Røde Kors Aarhus tømte vores butikker for varmt
børnetøj og arrangerede en tøjindsamling til fordel
for de familier, som ikke havde midler til at købe
ekstra overtøj til deres børn. Med hjælp fra gavmilde
danskere kunne vi i januar levere varmt tøj til 100 børn
i Aarhus Kommune.

En ny hverdag kalder på anderledes initiativer. Derfor
har Røde Kors Aarhus haft fokus på at skabe sociale
aktiviteter, som fremmer fællesskab og samvær
uden at sprede smitte. Det var vigtigt for os at både
borgere og frivillige følte sig trygge i de nye tiltag.
Det udmundede sig i tre nye initiativer til glæde og
gavn for de sårbare borgere i Aarhus kommune.
Næstekærlighed i en svær tid
I januar 2021 havde covid-19 et fast greb om Danmark.
Det betød restriktioner og adfærdsændringer for
voksne såvel som børn. For sidstnævnte betød det
blandt andet lange dage på legepladsen i regn, blæst,
sne og slud. Det stillede store krav til overtøjet, som
skulle være både varmt og vandtæt.

”Corona i en kold tid er svært for alle – ikke mindst de
småbørn i institutionerne, som er ude hele dagen – i
al slags vejr. De familier, der i forvejen har svært ved
at skaffe nok vintertøj til deres børn, er ekstra hårdt
ramt, da børnene har brug for mere og varmere tøj.
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Socialt samvær med afstand
Corona går for mange hånd i hånd med isolation. Vi
ser færre mennesker og kommer mindre ud. For dem
som i forvejen har et begrænset netværk har denne
tid været ekstra hård.
For at afhjælpe ufrivillig ensomhed og isolation
åbnede Røde Kors Aarhus i januar 2021 aktiviteten
Forårsvenner: en besøgstjeneste, som tilbød socialt
samvær udendørs og på corona-venlig afstand.
50 aarhusianske borgere fik selskab af en frivillig
forårsven på gåturen.
Det er dog ikke alle aarhusianske borgere, der har
helbred til gåture i den friske forårsluft. Derfor
pustede vi nyt liv i det gamle koncept pennevenner
og etablerede aktiviteten Brevvenner, hvor frivillige
sendte breve og omsorg til bl.a. plejehjemsbeboere.
Begge aktiviteter er på nuværende tidspunkt i en
overgangsfase, hvor vi vurderer om de skal være et
permanent tilbud i afdelingen.

ALLE BØR LÆRE FØRSTEHJÆLP

Derfor har Røde Kors Aarhus i 2021 øget vores
førstehjælpsaktiviteter, så vi kan være med til
at sikre, at aarhusianerne kan yde korrekt og
livreddende førstehjælp, hvis en nødsituation opstår.
Førstehjælp er ikke kun noget, vi mener alle bør lære.
Udbud af kurser er også en vigtig indtægtskilde for
afdelingen. I takt med at efterspørgslen på vores
sociale indsatser vokser, er vi meget bevidste om, at
vi skal sikre det økonomiske grundlag, så vi fortsat
kan yde hjælp til de borgere, der har brug for den.
Førstehjælp er et led i denne strategi.
Større udbud af kurser
Afdelingen har i mange år tilbudt førstehjælpskurser
til private, men 2021 blev året, hvor vi optrappede
vores aktivitet på området. Vi udbyder fortsat
primært færdselsrelaterede førstehjælpskurser, men
har det seneste år øget udbuddet af kurser, så vi nu
tilbyder minimum ét kursus hver weekend.
Vi mener, at alle bør lære førstehjælp. Derfor har
vi fokus på at udbyde kurser, som alle borgere
kan få gavn af og bruge i dagligdagen. Vi tilbyder
udover færdselsrelateret førstehjælp, hver uge,
et førstehjælpskursus med fokus på enten
hjertelungeredning, førstehjælp ved sygdom eller
førstehjælp til børn.

Kurser til erhverv
I foråret 2021 begyndte vi at udbyde førstehjælpskurser til virksomheder, skoler og erhverv. Det
er en opgave, som tidligere har været løftet af
Landskontoret. At vi nu kan udbyde kurser til erhverv,
er både med til at øge vores indtægter og synliggøre
vores sociale arbejde i kommunen.
Røde Kors Aarhus har indgået aftaler med andre
lokalafdelinger, så vi også står for udbud af
førstehjælpskurser til erhverv på Djursland og i
Viborg. Med denne nye mulighed har vi haft behov
for at skrue op for markedsføringen af vores kurser til
erhverv. Det vil vi fortsætte med i 2022.
Flere instruktører
Vores strategi på førstehjælpsområdet og det større
udbud af kurser tydeliggjorde behovet for flere
instruktører. Derfor har vi i 2021 intensiveret vores
søgen efter dygtige førstehjælpsinstruktører. Vi har
heldigvis skrevet kontrakt med flere. Dertil har vi selv
uddannet nye instruktører til at undervise i afdelingen.
Desværre er vi ikke helt i hus endnu, så vi fortsætter
vores indsats næste år, hvor vi håber både at
kunne finde, men også uddanne nye instruktører,
så vores gode arbejde på førstehjælpsområdet kan
fortsætte og vækste yderligere.
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I september 2021 inviterede
vi borgere 65+ på udflugt i
Aarhus. Efter en guidet bustur
efterfulgt af en gåtur på
Aarhus Ø kunne deltagerne nyde frokost, kunst og en
farverig udsigt over byen på
AROS.
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GODE OPLEVELSER STYRKER

FÆLLESSKABET
I Røde Kors Aarhus er en af vores fornemmeste
opgaver at være til stede, hvor der er brug for det.
Da Danmark åbnede op igen i foråret 2021, kunne
vi tydeligt mærke, at der var brug for fællesskaber i
Aarhus. Derfor stablede vi flere initiativer på benene
for at give samvær og skabe gode oplevelser oven
på coronanedlukningen.

Fællesskab, foredrag og fællessang
I august og september måned kunne vi byde på to gratis
foredrag. Der var god opbakning, da Røde Kors frivillig Else
Tranberg samt delegat og udstationeret sygeplejerske Lindy
Lillelund, fortalte om deres oplevelser. De fremmødte sad med
store ører og lyttede til historier, erfaringer og oplevelser.

Fællesskab blev et af de helt centrale ord for Røde Kors
Aarhus i 2021. Vi afholdt i løbet af året ti arrangementer for
borgerne i Aarhus for at invitere flere med i fællesskaber efter
en ensom tid under coronanedlukningen. I foråret opsatte vi
De Røde Samtalebænke, og efteråret har budt på foredrag,
koncerter, bus- og sejlture.

I oktober og november måned fik vi, med midler fra
Socialstyrelsen, stablet to gratis koncerter for borgere 65+ på
benene. Der blev sunget og danset, da Ann-Mette Elten og
Niels Kirkegaard gav koncert for næsten 100 borgere i Røde
Kors Huset i Gellerup. Da Bryan Rice spillede op på
Lokalcenter Brønshøj i Trige, spredte der sig en følelse af
lysere tider forude.

Det er ikke svært at gøre en forskel
I maj måned blev De Røde Samtalebænke opsat for at sætte
fokus på ensomhed. De blev besøgt af influencere, politikere
og Røde Kors’ere, som skabte gode samtaler med de
mennesker, der kom forbi. Bænke og gæster satte fokus på,
at du med din blotte tilstedeværelse, et venligt blik, et smil, et
hej eller en kort snak kan gøre en kæmpe forskel for dem, du
møder på din vej.

” Det har været en gave
for os. Endelig kunne vi
komme afsted og møde
nye mennesker og være
sammen med andre ”

Busture og bølgeskvulp
Mange har været isoleret på grund af corona, og særligt ældre
har været alene. I august måned kunne vi invitere borgere 65+
på seks gratis udflugter med fællesskaber og socialt samvær
i fokus. To busture gik til henholdsvis Moesgaard Museum og
en rundtur i Aarhus med ARoS som endestation. Fire gange
fik vi lov til at stævne ud med skonnerten Britta Leth. Det var
tydeligt at mærke, at turene faldt på et tiltrængt sted – der
blev snakket på kryds og tværs, og smilene var brede.

- deltager på sejltur med Britta Leth -

Vi er rigtig glade for, at vi har haft mulighed for at skabe
sociale fællesskaber rundt i Aarhus i 2021. Vi håber, at det
har gjort en forskel for dem, der har deltaget. Vi har bestemt
kunnet mærke, at de aarhusianske borgere vil hinanden.

” Efter at have været
isoleret så længe, og så få
lov til at komme med på
sådan en tur, det var
næsten lige så godt som
juleaften ”
- deltager på busturen til ARoS -
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RØDE KORS AARHUS I TAL
46.153

782

Stykker tøj har fået
nyt liv i genbrugsbutikkerne

Fantastiske
frivillige

5328
Nørklerprodukter

641.039
Indsamlede midler
ved landsindsamlingen

489
Opslag på Røde Kors
Aarhus’ sociale medier
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1156
Medlemmer

14
Røde Kors events

88
Timers hygge i
weekendcaféen

1037
Kursister har lært førstehjælp på 110 kurser

300
Familier har modtaget
julehjælp

104
Skoleelever blev klogere
på Røde Kors, da de
besøgte Oplevelsen
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Røde Kors Huset i Gellerup
rummer både en genbrugsbutik
og et netværkshus. Marianne og
Morten hjælper i butikken, hvor
der både skal sorteres, klargøres, prissættes og serviceres
kunder. Der er heldigvis god tid
til at snakke, hygge og drikke
kaffe imens.
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RØDE KORS HUSET:
ET NYT FÆLLESSKAB I BRABRAND
I april 2021 slog Røde Kors Huset dørene op for
første gang. Siden da har vi arbejdet på at få
kombinationen af butik og netværkshus op at køre.
Nu begynder vi at se en positiv udvikling med flere
frivillige og mere liv i huset.
Kunder undersøger nysgerrigt tøj og møbler. Inde til højre er
der gang i symaskinerne, og der er stof og tråd i alverdens
farver – blå, orange, lilla, rød. Ude på lageret er tre mænd i
gang med at save i en gammel stol. Snakken går imens. Fra
køkkenet dufter der af eksotiske krydderier. Senere i aften skal
der være førstehjælpskursus.
Sådan skulle scenen gerne snart se ud i Røde Kors lokalerne
i Brabrand. Tilbage i 2020 besluttede Røde Kors Aarhus
sig nemlig for at kombinere en butik med et netværkshus i
Brabrand. Det skyldes ifølge bestyrelsesmedlem Aase Rhode,
at der er brug for Røde Kors i området, hvor der bor mange
socialt udsatte borgere.
Et sted for alle
Røde Kors Huset skal være et nyt samlingssted for beboerne i
Brabrand, og der bliver arbejdet på højtryk for at få realiseret
alle planerne for huset. Aktivitetsleder for Det Sociale Komfur,
Karoline Østergaard, håber på, at netværkshuset kan skabe
mere fællesskab i Gellerup-området. “Det kommer ikke til kun
at være en butik. Det skal være et samlingssted for alle mulige
forskellige mennesker. Folk kommer til at lære hinanden at
kende, og vi håber på, at alle de forskellige aktiviteter vil
skabe et fællesskab.”
Det Sociale Komfur er en fælles madlavningsaktivitet
i huset. Der er allerede gang i butikken, KREAféen og
førstehjælpskurser, og i fremtiden kommer der en lektiecafé,

elektronikværksted, cykel-værksted, træværksted og andre
sociale aktiviteter. Butikken og netværkshuset skal arbejde
sammen om at skabe et hjertevarmt og kreativt rum, hvor alle
er velkomne. Blandt andet bliver upcycling helt centralt, så
kunderne kan forvandle de ting, som de køber i butikken, ude
på værkstederne.
Karoline Østergaard håber, at huset i fremtiden vil udvikle
sig til et sted fuld af liv, og hvor folk har lyst til at mødes og
være. Aase Rhode har også ønsker for Huset: ”Jeg håber, at
beboerne oplever det som deres hus, hvor de kan komme og
føle sig trygge og komme med deres idéer til, hvad huset skal
indeholde. Og selv bidrager til det f.eks ved at være frivillig.”
Godt på vej
Røde Kors Huset er stadig i opstartsfasen. I takt med at
butikken holder mere åbent og forskellige sociale
aktiviteter starter op, bliver huset mere kendt i området, og
frivillige begynder at melde sig på banen, både til butikken og
de sociale aktiviteter. ”Der begynder at tegne sig et positivt
billede derude. Der er flere, der har meldt sig som frivillige”,
siger Aase Rhode. Der er nu i alt ca. 50 frivillige i Røde Kors
Huset.
Karoline Østergaard mærker også, at der er mere liv i huset.
Det synes hun er fedt. Hun er frivillig i netværkshuset, fordi
der er masser af muligheder. Hun får lov til at have meget
indflydelse, og hun møder mange nye mennesker.
Forhåbentligt vil mange flere frivillige snart pible frem,
så man kan udnytte det store potentiale, Røde Kors Huset
gemmer på. Men vi er godt på vej mod et nyt fællesskab i
Brabrand.
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MØD DE FRIVILLIGE

en

tb

es ø

g

” Jeg synes, det er helt fantastisk, at jeg kan
hjælpe andre ved blot at snakke og lytte. Jeg meldte mig som frivillig, fordi jeg har en vis forkærlighed for at hjælpe ældre mennesker. Jeg kan
lide at snakke med dem og høre om deres tid – de
har jo et helt liv før os! Jeg kan se, at jeg gør en
forskel, når jeg får et stort, dejligt smil fra en af
patienterne, som savner en god snak. ”
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” Jeg meldte mig som frivillig i Krydsfelt, fordi jeg
går meget op i genbrugstøj. Men det var også fordi
jeg flyttede til Aarhus og ikke kendte så mange,
så jeg tænkte, at det ville være et fedt fællesskab.
Det er bare hyggeligt at komme herned og være
sammen med nogle andre unge mennesker, som
brænder for det samme som en selv. Det er også
fedt, fordi jeg både kan formidle, at man skal genbruge tøj, og jeg ved, at de penge vi tjener går til
nogle gode formål. ”
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” Det giver mig en stor glæde at kunne hjælpe andre
gennem mit arbejde med Nørklerne. Jeg startede som frivillig
i Nørklerne, for at hjælpe mig selv i gang efter en alvorlig
sygdomsperiode. I dag har jeg været med Nørklerne i 15 år,
og jeg nyder at mødes med de andre. Vi har et godt
sammenhold, og så føler jeg, at der er et behov for det, som
vi gør. Jeg er ikke længere en del af Nørklerne for at hjælpe
mig selv, men for at hjælpe andre – og fordi jeg ikke kan lade
være. ”

Aarhus til det bedste sted at være frivillig. Blandt
andet derfor meldte jeg mig som en del af bestyrelsen. Jeg gjorde det også ud fra en lyst til at
være med i maskinrummet og sætte en retning for
det frivillige arbejde, der er i Røde Kors Aarhus.
I bestyrelsen møder jeg en masse interessante,
sjove og meget faglige mennesker, som er med til
at nuancere den måde, som jeg tænker frivillighed
på. Det giver mig nye vinkler ind i den verden, som
frivillighed er. ”
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” Jeg ville gerne være med til at gøre Røde Kors
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” Det fedeste ved at være frivillig i Røde Kors Huset

Zu

er, at jeg hver dag møder nye mennesker. Alle er her
frivilligt, og det gør at folk er glade, uanset hvilket
tidspunkt man kommer på. Som medaktivitetsleder
i ‘Det Sociale Komfur’ starter jeg noget op helt fra
bunden. Lige nu er vi ved at stable de fysiske rammer
i køkkenet på benene. At alt er nyt betyder også, at vi
tit tænker ”Hvad gør vi lige med det her?” Men så slår
vi hovederne sammen med nogle nye mennesker og
samarbejder om at finde en løsning. ”
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gerne vil fylde min tid med noget meningsfuldt.
Skoletjenesten er et match for mig, fordi jeg får lov til at
arbejde med unge mennesker, hvilket giver fed erfaring.
Forhåbentligt vækker jeg en interesse for Røde Kors i
eleverne og giver dem en følelse af, at de lærer noget
vigtigt. En anden fordel er, at jeg helt personligt får en
masse socialt ud af det. Det er jeg vildt glad for. ”
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” Jeg blev aktivitetsleder for Skoletjenesten, fordi jeg
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ÅRET DER GIK
JAN:
• Varmt tøj-kampagne
• Forårsvenner
etableres

FEB:
• Generalforsamling
• Nyt bestyrelsesmedlem Lone Kidmose

APR:
• Røde Kors butik Bazar
Vest slår dørene op
• Vi begynder at udbyde
førstehjælpskurser til
erhverv

MAJ:
• De Røde Samtalebænke
indtager Aarhus
• Aktiviteten Samværdighed etableres

MAR:
• Aktiviteten brevvenner
åbner
• Vores butikker
genåbner

JUN:
• Vi får ny hjemmeside
• Egå butikken modtager
et frivilligbevis fra
Udenrigsministeriet

JUL:
• Sommerferie

SEP:
• Velbesøgt foredrag
med Røde Kors
delegat
• Cykeltjenesten
etableres

AUG:
• Vi arrangerer sejlture
og busture for 65+ borgere i
Aarhus
• Aktiviteten ’kom med’
åbner i Gellerup
• Familienetværket opgangtil-opgang starter

OKT:
• Et velbesøgt Pop-up
event i Domen
• Oplevelsen genåbner efter en
vandskade
• Vi byder to internationale Erasmus
voluntører velkommen
• Nyt bestyrelsesmedlem Ole Steen
Nielsen
• Tilst holder fødselsdag
• Patientstøtter - Vise vej har
5 års jubilæum
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NOV:
• Populært popup event på Det
Kongelige Bibliotek
• Julereception for
frivillige

DEC:
• Julehjælp til 300
børnefamilier

VORES AKTIVITETER
ENSOMHED
Vågetjenesten

skaber ro og tryghed for
døende

Fængselbesøgstjenesten
giver indsatte et afbræk fra
hverdagen

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

Primus Motor

Indsamling

IHL

er en mentorordning for
løsladte

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

Førstehjælp

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

Weekendcaféen
er et socialt tilbud, der har
åbent hver anden lørdag

HJEMLØSE
Aarhus
Vinterherberg

hjælper aarhusianske hjemløse i de koldeste måneder

Værket

Omsorgscenter PitStop

Besøgstjenesten

er et netværk for voksne, der
oplever ensomhed

giver hjemløse omsorg og
tryghed

tilbyder en-til-en-besøg til
borgere, der oplever ensomhed

Qnet

FLYGTNINGE

Kammesjukkerne
er et projekt på Madsbjerg
Plejehjem med fokus på
gode oplevelser

Patientbesøg
giver nærvær til patienter på
afdelingen for ældresygdom
på AUH

Vintervenner
er en besøgstjeneste for
ældre, udviklingshæmmede
borgere på Vintervej

Brevvenner
matcher borgere, der oplever
ensomhed med en frivillig
brevven

Cykeltjenesten
giver ældre borgere mulighed for at få frisk luft på en
cykeltur med en frivillig

Samværdighed
er et tilbud til borgere, der
er indlagte med psykisk
sygdom

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

Kom med!

mindsker madspil og hjælper
økonomisk trængte familier

er et tilbud til borgere i
Gellerup-området om fælles
gåture

MFI

Kom godt videre

AKUT

har fokus på at øge
kursisternes livskvalitet på
rehabiliteringshøjskolen

DRK seniorer

Pårørendestøtte

er et hjertevarmt og kreativt fællesskab, hvor alle er
velkomne

giver pusterum til familier,
der er sygdomsramte

Det Sociale Komfur

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

Genbrugsbutikker

Kickstart

støtter unge under og efter
varetægtsfængsling

Nørklerne
strikker, syr og hækler tøj til
udsatte børn

giver skoleelever mulighed
for at opleve situationer, som
Røde Kors’ arbejde foregår i

FRIVILLIGHUSET
Frivillighuset

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

giver gratis lægehjælp til
personer uden adgang til det
offentlige sundhedssystem

KREAféen

GENBRUG OG
INDSAMLING

Oplevelsen

Sundhedsklinikken

Vejvisere

madlavning, fællesspisning
og hygge

tilbyder førstehjælpsundervisning til både private
og erhverv

er en midlertidig værge for
unge flygtninge

er et fællesskab for
nuværende og tidligere
Røde Kors frivillige

er vores primære indtægtskilde, og her kan du finde
alverdens genbrugsfund

NETVÆRK

Mere mad - mere
mening

udbreder viden om Krigens
Regler

hjælper patienter på vej på
hospitalet i Skejby

Samaritter

Beredskabet
er et korps af frivillige, der
står klar til at hjælpe, hvis en
nødssituation opstår

UNDERVISNING
Skoletjenesten

er et tilbud til skoler og
fritidstilbud i Aarhus
Kommune
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FORMAND
Knud Aarup
knudaarup@outlook.dk
NÆSTFORMAND
Lars Bundgaard
aarhus.lars.bundgaard@rodekors.dk
KASSERER
Søren Torp Nielsen
storpn@gmail.com
BESTYRELSESMEDLEM
Peter Poulsen
ppvib@dadlnet.dk

@RodeKorsAarhus

BESTYRELSESMEDLEM
Ellen Madsen
ellen1904@hotmail.com
@RodeKors_Aarhus
BESTYRELSESMEDLEM
Aase Rhode
aase.rhode@gmail.com
BESTYRELSESMEDLEM
Ole Steen Nielsen
mail@olesteennielsen.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Casper Bo Danø
caspbo@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM
Ove Knudsen
pedel.aarhus@rodekors.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Inger Aarup
inger@ingeraarup.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Lone Kidmose
misskidmose@hotmail.com

Røde Kors Aarhus

Røde Kors Aarhus
Nørre allé 32
8000 C
aarhus@rodekors.dk
86122460
www.aarhus.drk.dk

