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Overordnet udvikling i 2015 

 
2015 har været et spændende og meget aktivt år. Det gælder både for genbrugsbutikken og på det 

sociale og humanitære område; men også inden for det internationale arbejde har Røde Kors Hørsholm 

været i stand til at yde en forskel. 

Butikkens store omsætning og yderst tilfredsstillende overskud har givet os mulighed for at kunne 

bidrage med store beløb til det internationale hjælpearbejde i Røde Kors, og vi har kunnet finansiere lokale 

aktiviteter i det omfang, der har været behov for. I 2015 har vi været i stand til at bidrage til Røde Kors’ 

humanitære arbejde med i alt 3.734.000 kr.   

En forudsætning for det arbejde, der gøres, er den interesse og opbakning, foreningens medlemmer 

giver i kraft af deres medlemskab. Vi takker alle medlemmer for deres støtte. De er en vigtig del af 

fællesskabet. 

Den store interesse i samfundet for at udføre frivilligt arbejde nyder vi godt af, og vi er i løbet af året 

vokset til at være mere end 300 frivillige i vores lokalafdeling.  Deres indsats har stor betydning for de 

mennesker, vi arbejder for lokalt og internationalt.  

Bestyrelsen har set et behov for, at der blev udarbejdet en forretningsorden med nye retningslinjer 

for bestyrelsens medlemmer og aktivitetslederne.  

I årets løb er 3 personer trådt ud af bestyrelsen;  men det har været muligt at indsupplere 3 

kompetente personer, der skal være med til at videreføre og udvikle det gode arbejde, der udføres i Røde 

Kors Hørsholm af de mange aktivitetsledere og frivillige. 

 

 

 

De enkelte aktiviteter 
 

 Genbrugsaktiviteten - Aktivitetsleder er Michael Clausen, tlf. 45 57 22 02 

Røde Kors har oparbejdet en stærk profil i lokalområdet, og derfor modtager butikken mange gode 

donationer af tøj, møbler, ting/sager, bøger og plader. Donationerne er butikkens eksistensgrundlag, og vi 

er altid taknemmelige for dem. Samtlige medarbejdere er frivillige og ulønnede. Butikken beskæftigede i 

gennemsnit 170 frivillige gennem 2015, og hver eneste frivilliges indsats var medvirkende til det gode 

årsresultat. 

Nyt, professionelt butiksinventar har i 2015 erstattet tidligere inventar bestående af donerede reoler 

og andre møbler. Det nye inventar har givet en lysere og mere overskuelig butik, og ombygningen er 

generelt blevet meget positivt modtaget af kunder og frivillige. Ombygningsarbejdet er p.t. endnu ikke helt 

afsluttet, idet ændring af det eksisterende kasseområde samt omplacering af TV-overvågningen endnu  

udestår. Disse ændringer forventes at være på plads i løbet af 1. kvartal af 2016. 

De pladsmæssige ressourcer i butikken på Usserød Kongevej var fuldt udnyttet gennem året, og der 

var ikke mulighed for at udvide lejemålet her. For at skabe mulighed for yderligere aktivitet var det derfor 

nødvendigt at leje depotlokaler i den nærliggende Kokkedal Industripark. Det gav den nødvendige plads til 

at skabe den konstaterede omsætningsfremgang, idet den steg mere end 16% og overskuddet mere end 

15% til godt 5.2 mio. kr. 

 

 Nørklegruppen - Aktivitetsleder er Eva Porsvig, tlf. 45 76 80 76 

Gruppen strikker og syr tøj og tæpper til børn i nødlidende, katastroferamte områder. Gruppen 

består af 20 aktive damer, der mødes hver tirsdag på Selmersbo, samt 6 damer, der arbejder hjemme. I 

2015 blev der afsendt 965 stk. tøj, dvs. trøjer, huer, vanter, kjoler, bukser, bluser samt tæpper til 

samlecentralen i Kiplev, hvorfra tingene sendes til relevante områder. Desuden blev afsendt 127 små huer i 

forbindelse med projekt Innocent. Virksomheden Innocent, som laver smoothies, donerede strikkepakker til 

alle, der ville være med i projektet. Projektet bestod af en kampagne, hvor alle opfordredes til at strikke 
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huer, som passer til Innocents små smoothie-flasker. Huerne blev sat på smoothies i februar måned, og for 

hver solgt smoothie med hue donerede virksomheden 2 kr. til Røde Kors. 

Nørklegruppen vil fortsat meget gerne modtage garn i små eller store mængder eller ting, der kan 

trevles op. Det kan afleveres på Selmersbo eller i Røde Kors-butikken. 

 

 Besøgstjenesten - Aktivitetsleder er Lis Topholm, tlf. 45 86 69 65 

Besøgstjenesten arbejder på fire områder: 

At formidle kontakt til ensomme. Der har ikke været så stor aktivitet som ønskeligt i 2015, hvilket 

bl.a. skyldes dødsfald blandt både besøgsvenner og besøgsmodtagere. Det er en naturlig udvikling, da 

besøgstjenesten har fungeret i mange år; men det er dog lykkedes at skaffe nye besøgsvenner til de 

berørte. 

”De syngende besøgsvenner”. Fire besøgsvenner og en pianist synger med plejehjemsbeboerne hver 

anden uge i Breelteparken. Det er en stor succes, der nu har stået på i mere end et år. 

”Værket” – et projekt initieret af Maryfonden, som er for mennesker mellem 30 og 60 år, der føler sig 

alene. Projektet er oprindelig et forskningsprojekt, der er etableret 7 steder i Danmark, herunder i 

Hørsholm. Projektet er finansieret af Maryfonden med støtte fra Røde Kors Hørsholm og har været aktivt 

siden februar 2015. Der er 10 deltagere i projektet samt tre gruppeledere. Man mødes ca. en gang om ugen 

omkring en aktivitet. 

”Fra naboskab til fællesskab” – er et projekt, der er finansieret af §18-midler og administreres af 

Frivilligcenteret i Hørsholm. Aktivitetslederen sidder i styregruppen. Projektet går ud på at arrangere en 

eller anden form for aktivitet for beboerne i ældreboligerne i Breelteparken og på Sophielund. De kan dog 

kun deltage, hvis de tager en anden person med.  

Lis Topholm træder tilbage som aktivitetsleder for Besøgstjenesten, så der skal derfor ”findes” en ny 

aktivitetsleder. 

 

 Vågetjenesten - Aktivitetsleder er Annie Birkvang, tlf. 50 72 43 51 og Karen Valberg, tlf. 20 46 26 52 

I april 2015 havde  Vågetjenesten eksisteret i fem år. Gruppen består af 8 vågere, inklusive de to 

aktivitetsledere. To af vågerne holder midlertidig pause. I 2015 er der våget i alt 74 timer fordelt på fire 

forløb. Vågningen er foregået såvel på plejecentre som i private hjem.  

Den ene af aktivitetslederne, Annie, underviser i ”Medmenneskelighed i praksis”, som er et kursus i 

psykisk krisehjælp for døende og pårørende. Det er bygget op i 3 moduler a 4 timer og er som skræddersyet 

til Vågetjenesten. Det giver vågerne redskaber til at passe på sig selv og hinanden. Annie har i 2015 være 

ude i to foreninger – fire undervisningsdage – på Bornholm og Rønnede, Sjælland. 

 

 Integrationsarbejdet – Aktivitetsleder er Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51 

I forlængelse af en voksende strøm af folk, der er flygtet fra krigsramte områder, har lokalforeningen 

intensiveret arbejdet i både Integrationsgruppen og i samarbejdet med Hørsholm Kommune.  Opgaverne 

for Integrationsaktiviteten er af social og humanitær karakter og bør derfor ikke forveksles med de opgaver, 

som kommunen og deres eksterne aktører har, herunder f.eks. introduktion til Hørsholm, bolig, 

institutioner, uddannelse, job, økonomi m.m. Der er derfor igangsat en samarbejdsaftale med kommunen, 

som præciserer dels kommunens, dels Røde Kors` ansvarsområder. Aftalen er godkendt af begge parter. 

Der er i løbet af året ankommet ca. 55 nye borgere (flygtninge) og familiesammenført 54 personer. I 

Hørsholm er der således i alt 214 nye borgere med udgangen af 2015. I integrationsgruppen er der pt. 55 

frivillige, heraf er ca. 40 startet i 2015. 

I 2015 er der igangsat ”onsdagscafe” hver uge på Usserød Kongevej 49D, hvor ca. 50 personer 

deltager hver gang. Der er behov for større og bedre lokaler til denne aktivitet, og bestyrelsen er ved at 

undersøge mulighederne. Derudover er der arrangeret ture til kulturelle seværdigheder og arrangementer, 

og introduceret til fritidsmuligheder m.m. 

Visionen for Integrationsgruppen er at bidrage til en bedre integration på langt sigt ved at sikre 

relationer mellem Røde Kors` frivillige og de nye borgere - meget hurtigt efter deres ankomst til Hørsholm.  
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 Internationale projekter – Aktivitetsleder er Javad Jabbari, tlf. 27 52 12 05 

Med 500.000 kr. årligt i perioden 2015-2017 støtter Røde Kors Hørsholm projektet ”A dignified Life 

for Children” på Madagaskar. Projektet støtter venskabsprogrammets tre hovedformål: 1. At yde konkret 

bistand til udsatte befolkningsgrupper, 2. at sikre en udvikling af de Røde Kors selskaber, vi samarbejder 

med og 3. at befordre en mellemfolkelig forståelse. 

Omkring 500 elever fra 7 skoler i området omkring byen Tana på Madagaskar bliver oplyst om og 

trænet i god hygiejne.  De får tildelt hygiejnesager og de skoler, som ikke har vand, får installeret nye 

pumper eller vandhaner. 17 frivillige fra Madagaskars Røde Kors’ beredskab er blevet trænet i psykosocial 

støtte, og p.t. laves der en detaljeret undersøgelse af, hvilke familier der er de mest sårbare og har mest 

behov for støtte. Lige så snart disse familier er fundet, begynder støtten til familierne. 

 

 Førstehjælpskurser – Aktivitetsleder er Michael Rolf Jacobsen, tlf. 23 62 24 77 

Den hidtidige positive udvikling fortsatte i 2015. Der blev afholdt 28 kurser med i alt 300 deltagere. Vi 

har tre aktive instruktører, som i 2015 har afholdt kurser i ”Førstehjælp for børn”, ”Brug af hjertestarter” og 

”Livreddende førstehjælp”. Derudover er der afholdt velbesatte kurser i færdselsrelateret førstehjælp, som 

kræves for at tage kørekort, så her har mange unge lært den vigtige førstehjælp. Som noget nyt i 2015 

underviste instruktørerne også mødre med nyfødte børn. Det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte i 

2016. 

 

 Landsindsamlingen – Aktivitetsleder er Carina Mosbæk, tlf. 40 18 04 06 

Der blev i alt indsamlet 166.041 kr. – det højeste beløb nogensinde. I 2015 var 

landsindsamlingsdagen søndag den 4. oktober. Indsamlingsbøsser og ruter blev udleveret i Røde Kors 

butikken, og der var en positiv og dejlig stemning hele dagen. Klokken 16 var alt talt op i Danske Bank, som 

igen i 2015 har hjulpet Røde Kors. Der måtte laves ekstra ruter, hvorefter 280 indsamlere var på gaden, og 

stort set alle boliger i kommunen blev besøgt af indsamlere. Rungsted Private Realskole gik på 51 ruter og 

samlede 65.327 kr. ind. 

 

 Julehjælp – Aktivitetsleder er Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51 

For mange familier i Danmark er julen forbundet med ekstra store bekymringer – for der er ikke råd 

til jul, når ressourcerne i forvejen er små. Det er mennesker, der har mistet deres arbejde eller er blevet 

ramt af sygdom, eller enlige der ikke kan få økonomien til at slå til.  

I 2015 er Røde Kors` Julehjælp tildelt 52 familier i Hørsholm, hvor hver familie har fået et gavekort på 

800 kr. Endvidere er der brugt ca. 40.000 kr. på julehjælp til nye borgere (enlige personer), som hver har 

modtaget et gavekort på 400 kr. 

 

 Kommunikation – Aktivitetsleder er Jerry Ritz, tlf. 40 15 64 55 

2015 var et år, hvor Røde Kors Hørsholm igen var meget synlige i medierne. Sjældent har der været 

så mange gode og positive historier fra de lokale aktiviteter i Røde Kors at formidle til medierne. Både i de 

lokale, trykte medier og i flere landsdækkende medier, som Politiken, BT og Euroman – men også på de 

sociale medier som Facebook, har der været historier fra Hørsholm.  

Ud over valget af Maja Bilde til årets frivillige og Smid-Tøjet Danmark har der været tv-indslag i både 

DR1`s aktualitetsprogram ”Bag Borgen”, og et klip blev genbrugt som et humoristisk indslag i TV2`s 

”Natholdet”. Bilag 1 viser overskrifterne på diverse artikler, der har været bragt i medierne.  

 

 Hjemmesiden – Aktivitetsleder er Carina Mosbæk, tlf. 40 18 04 06 

Der er lavet en ny hjemmeside, som fungerer, og der er udpeget en hjemmesideansvarlig for primært 

at sikre, at kontaktinformationer m.m. er up-to-date. Den gik live i sommeren 2015,  og håbet er, at 

hjemmesiden på længere sigt vil blive godt besøgt, så den vil bidrage til at tiltrække flere nye frivillige.  
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Formålet med hjemmesiden er primært at synliggøre aktiviteter og kontaktpersoner for Røde Kors 

Hørsholm, og den er pænt besøgt – fra i gennemsnit 3 besøgende pr. dag i 2012 til 102 besøgende pr. dag i 

januar 2016. 

 

 

 

Forventninger til 2016 

 
På grund af den nuværende verdenssituation forventes det, at integrationsgruppen vil blive en stadig 

større aktivitet i lokalafdelingen. På nuværende tidspunkt forventes yderligere 102 nye borgere i 2016 plus 

familiesammenføringer. Vi vil derfor fortsætte samarbejdet og dialogen som rådgivere både med 

kommunen og politikerne i Hørsholm for at sikre en alsidig integrationsplan, der kan sikre en lettere og 

hurtigere integration af nye borgere.  

Smid Tøjet Danmark – kampagnen løber også af stablen i 2016. I underetagen på Depotet (Kokkedal 

Industripark) er der mulighed for at skabe et stort fællesområde for alle aktiviteter i Røde Kors Hørsholm, 

således at de frivillige på tværs af de forskellige aktiviteter får plads til at mødes. Dette vil vi arbejde for. 

Det internationale projekt ”Madagaskar” vil vi følge tæt og holde lokalafdelingen opdateret omkring 

udviklingen. 

Vi vil styrke arbejdet med at få flere nye frivillige og nye medlemmer i lokalforeningen. Vi vil 

opprioritere vores kommunikationsaktivitet med det formål at synliggøre vores aktiviteter i lokalområdet.  

Det er vigtigt, at vi i det nye år får effektiviseret vores nye retningslinjer; derfor vil vi have fokus på 

disse og deres effekt. 

Vi vil følge vores internationale projekt tæt og sikre en god dialog og opfølgning på projektet og 

processen samt starte en aktivitet, der hedder ”Fundraising”.  

 

 

 
 

 
BILAG 1 
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 Flere Hørsholmfamilier har behov for 

julehjælp 

 Foreningslivet bød ind på integration 

 Integration starter med sang og hygge 

 Røde Kors: Bedste indsamling nogensinde 

 Indsamlere i kø hos Røde Kors 

 Røde Kors på jagt efter ny formand 

 Røde Kors: Hørsholm er fortsat landets 

største butik 

 Røde Kors har fået ny formand 

 Årets frivillig: "Maja er en uselvisk ildsjæl 

med hjertet på rette sted" 

 DEBAT: Kære frivillige i Hørsholm: Tak for 

jeres indsats! 

 Borgermøde: "Tag godt imod dem, så vil det 

gå godt" 

 Hørsholm sender 200.000 kroner til Nepal 

 Derfor smed Hørsholm tøjet i stor stil 

 "Jeg vil gerne sige tak til min nye kommune" 

 DEBAT: Nej, Røde Kors er ikke dialogsky 

 Lokal sejr i første hockeykamp 

 Bliv klogere på asylarbejdet i Røde Kors 

 Syngende venner gør en forskel 

 
 

 

 

 

 

 Røde Kors slog igen rekord i Hørsholm 

 Hørsholm er klar til at hjælpe flygtninge 

 Røde Kors Butik er igen størst 

 Vågekoner: - Vi er der til det sidste 

 Annie og Jerry er vores familie 

 Maja byder flygtninge velkommen 

 Ny formand i Røde Kors lokalafdeling 

 Danske mama blev Årets Frivillig 

 Flere tons tøj til nødhjælp 

 Røde Kors viser flygtninge deres nye by 

 Flygtninge blev ishockey-fans for en aften 

 Syriske flygtninge går i køkkenet 
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