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Overordnet udvikling i 2016
2016 blev endnu et travlt og aktivt år for Røde Kors Hørsholm. Det ekstraordinært store antal
flygtninge, som året før kom til Danmark, og som betød et stort antal nye borgere i Hørsholm, gjorde de
humanitære opgaver i forhold til disse mennesker store fra begyndelsen af året. Yderligere nye borgere
kom til i 2016, men stigningen aftog væsentligt, således at de vanskeligheder, som vi mente at kunne
forudse, trods alt blev mindre end forventet. Det betød dog ikke, at der ikke var et meget stort behov for
Røde Kors' indsats på integrationsområdet i årets løb. Tværtimod var der mange opgaver, som
integrationsteamet på 60 frivillige på forbilledlig vis tog sig af til stor glæde for de nye borgere.
En meget stor omsætning og et meget stort overskud i genbrugsbutikken i 2015 skulle vise sig at
blive overgået i 2016. 180 frivillige ydede deres store bidrag til, at et sådant resultat muliggjorde, at Røde
Kors Hørsholm kunne yde et bidrag til Røde Kors' nationale og internationale humanitære arbejde med
hele 1,6 mio. kr. i 2016.
Blandt Røde Kors Hørsholms bidrag til det internationale arbejde var 500.000 kr. til et
udviklingsprojekt i Madagaskar - et projekt, som blev besigtiget af en delegation fra Danmark i december
2016. I delegationen var Røde Kors Hørsholms Jerry Ritz, som i løbet af 2017 vil berette om projektet, bl.a
ved generalforsamlingen i Røde Kors Hørsholm i februar måned.
Røde Kors Hørsholms bestyrelse, som siden valget på generalforsamlingen i februar 2016 har bestået
af seks medlemmer og sidst på året af 7 medlemmer, har i tæt samarbejde med aktivitetslederne søgt at
håndtere de mange opgaver, som bestyrelsen selv, men også samarbejdspartnere i Hørsholm Kommune,
andre frivillige organisationer, kolleger i Røde Kors m.fl. har sat sig for at løse. Alt sammen til gavn for de
medmennesker, som det er Røde Kors' mål at hjælpe.
Bestyrelsen har i 2016 fået underskrevet forretningsorden med nye retningslinier for bestyrelsens
medlemmer og aktivitetslederne. Desuden har bestyrelsen underskrevet en samarbejdsaftale med
Hørsholm Kommune om integrationsarbejdet i kommunen.
Bestyrelsen har igangsat et arbejde med etablering af en beredsskabstjeneste i Røde Kors Hørsholms
område, som vil skulle være til rådighed i tilfælde af en større ulykke eller katastrofe, hvor de offentlige
beredsskabsmyndigheder kan ønske et humanitært bidrag. Dette arbejde indgår nu i et større samarbejde
med Røde Kors på landsplan.
En væsentlig forudsætning for det store arbejde, som Røde Kors Hørsholm ved sine ca. 400 frivillige
har kunnet udføre i 2016, har været en bred interesse og opbakning fra foreningens medlemmer i kraft af
deres medlemsskab. Bestyrelsen takker for denne helt uundværlige støtte.

De enkelte aktiviteter
•

Genbrugsaktiviteten - Aktivitetsleder: Michael Clausen, tlf. 45 57 22 02
Røde Kors butikken på Usserød Kongevej 80 fortsatte fremgangen fra de foregående år.
Omsætningen steg mere end 10 % og overskuddet nåede op på 5,4 mio.kr. Det er et meget tilfredsstillende
resultat.
Målt på såvel omsætning som overskud er butikken på sjette år landets suverænt største Røde Kors
butik. Der er mere end 200 Røde Kors genbrugsbutikker i Danmark, og butikken på Usserød Kongevej er
arealmæssigt langt fra den største af dem. Men når omsætningen gøres op, er den 2 1/2 gang større end
landets næststørste. Det er butikkens frivillige naturligvis stolte af; men de vil også gerne dele stoltheden
med hele lokalområdet. For opbakningen fra befolkningen i området var enorm i løbet af året, såvel i form
af mange indkomne donationer til butikken som en stadig strøm af kunder.
De indlejede depotlokaler i den nærliggende Kokkedal Industripark bidrager fortsat positivt til
butikkens drift og vækst. Depotet har givet mulighed for langt større udstilling af pladskrævende salgsvarer
som møbler, tæpper og malerier. Åbningstiden er begrænset, fordi Depotet også fungerer som lager for
butikken på Usserød Kongevej. Alligevel er kendskabet til Depotet stadigt stigende i lokalområdet, og det
økonomiske resultat af salgsaktiviteterne i tilsvarende stigning.
Samtlige medarbejdere i butikken er frivillige og ulønnede. Arbejdet består i at afhente eller
modtage, sortere, efterprøve, klargøre og prissætte de modtagne donationer. Kassemedarbejderne
modtager kundernes betalinger og pakker varerne, chaufførerne bringer varer ud, og kontormedarbejderne
holder generelt butikken kørende med nødvendige forsyninger og administrativt arbejde. Butikken
beskæftigede i gennemsnit 180 frivillige gennem 2016, og hver eneste frivilligs indsats var medvirkende til
det gode årsresultat.
•

Nørklegruppen - Aktivitetsleder: Eva Porsvig, tlf. 45 76 80 76
Nørklegruppen er ved udgangen af 2016 på 26 damer, der strikker og syr tæpper og børnetøj til
nødlidende og katastroferamte mennesker. De 17 damer mødes hver tirsdag på Selmersbo
Aktivitetscenter. De ni andre damer nørkler hjemme. I 2016 blev der afsendt tøj til pakkecentralen i Kliplev i
april og oktober måned. Den afsendte mængde tøj var 878 stk. af forskellig art - tæpper, trøjer, undertøj,
kjoler, bukser m.m.
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: Anne Gruelund, tlf. 40 96 53 40
Besøgstjenesten har som formål at formidle besøg af frivillige hos ensomme i lokalområdet.
Desværre har aktiviteten i 2016 været meget begrænset, da det i lange perioder ikke har været muligt at
besætte funktionen som aktivitetsleder for besøgstjenesten. Heldigvis er problemet nu løst ved, at Anne
Gruelund sidst på året tiltrådte som aktivitetsleder, og vi ser frem til, at de ensomme i vores område, som
ønsker det, fremover får mulighed for at modtage besøg af en Røde Kors besøgsven.

•

Værket - Aktivitetsleder: Lis Topholm, tlf. 45 86 69 65

Værket er et projekt, der drives i et samarbejde mellem Maryfonden og Røde Kors, og som er for
mennesker mellem 30 og 60 år, som føler sig alene, og som inviteres til deltagelse i fælles aktiviteter.
Værket gennemførte en række aktiviteter i 2016, bl.a. var deltagerne til musical i Det nye Teater finansieret
af et legat fra Hørsholm Menighedshus' Fond på 10.000 kr. Værket deltog endvidere i det landsdækkende
arrangement "Danmark spiser sammen". I Hørsholm foregik det i Sognegården. Samtlige deltagere i Værket
deltog, og aktivitetslederen stod i køkkenet sammen med andre frivillige og lavede mad til 120 personer.
Arrangementet var gratis for deltagerne.
•

Integrationsarbejdet - Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51
Opgaverne for integrationsaktiviteten er af social og humanitær karakter og bør derfor ikke
forveksles med de opgaver, som påhviler kommunen, herunder introduktion til Hørsholm, bolig,
institutioner, uddannelse, job, økonomi m.m. For at sikre en klar arbejdsdeling er der i 2016 underskrevet
en samarbejdsaftale med kommunen, som præciserer dels kommunens dels Røde Kors' ansvarsområder.
Også i 2016 ankom der mange flygtninge som nye borgere i Hørsholm. Der er således p.t. ca. 40
familier med 100 børn og 70 enlige i vores lokalområde, og der forventes yderligere 50 nye flygtninge i
2017. På den baggrund er der fortsat brug for flere frivillige.
I integrationsarbejdet arbejder ca. 60 aktive frivillige, som hver især bidrager med aktiviteter, der
medvirker til, at nye og gamle flygtningefamilier integreres i lokalsamfundet. Flere af de frivillige er
besøgsvenner for familier og enlige.
Aktiviteterne består bl.a. af cafe hver onsdag på Usserød Kongevej 49 D, lektiehjælp og sprogtræning,
fælles madlavning, besøg i hjemmene, hjælp til at læse og forstå breve og dokumenter fra offentlige
myndigheder, sociale arrangementer, udflugter og fællesspisning, hjælp til børns fritidsaktiviteter og
deltagelse i Røde Kors ferielejre.
Jette Sangberg er fremover stedfortræder for Maja Bilde.
•

Internationale projekter - Aktivitetsleder: Jørgen Jørgensen, tlf. 40 13 77 69
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.
Som allerede nævnt rejste i december 2016 en bredt sammensat delegation fra Røde Kors i Danmark til
Madagaskar for at besigtige projektet. Fra Røde Kors Hørsholm deltog Jerry Ritz i besøget. Jerry Ritz
beretter om besøget og forholdene i Madagaskar på generalforsamlingen for Røde Kors Hørsholm den
23. februar 2017.
Røde Kors Hørsholm har i årets løb haft internationalt besøg, bl.a. fra Røde Kors/Røde Halvmåne fra
Sverige, Libanon og Irak.
•

Vågetjenesten - Aktivitetsledere: Annie Birkvang, tlf. 50 72 43 51 og Karen Valberg, tlf. 20 46 26 52
Vågetjenesten tilbyder at våge hos døende medborgere. Incl. de to aktivitetsledere er der fire
frivillige, som i 2016 vågede i alt 146 timer fordelt på otte forløb. I lighed med tidligere år er vågningen
foregået på plejecentre (i 2016 kun på Louiselund) og i private hjem. Derudover har Annie Birkvang
undervist 20 timer i "Medmenneskelighed i praksis". Undervisningen foregik på Stevns.

•

Julehjælp - Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51
I 2016 har Røde Kors uddelt 226 julechecks a 800 kr. til 72 familier og 46 gavechecks a 400 kr. til
enlige flygtninge.
•

Førstehjælpskurser - Aktivitetsleder: Michael Rolf Jacobsen, tlf. 23 62 24 77
Den hidtidige positive udvikling fortsatte også i 2016. Der blev afholdt 28 kurser med i alt 300
deltagere. Vi har tre aktive instruktører, som i 2016 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. Da de
17-årige nu også må tage kørekort, forventes der i 2017 en rivende udvikling specielt for disse kurser.
•

Landsindsamlingen - Aktivitetsleder: Michael Rolf Jacobsen, tlf. 23 62 24 77
Der blev i alt indsamlet 111.041 kr. – hvilket er noget mindre end året før. I 2016 var
landsindsamlingsdagen søndag den 2. 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 2016 har hjulpet Røde Kors. 175 indsamlere var på gaden, og stort set alle boliger i kommunen blev
besøgt af indsamlere. Rungsted Private Realskole gik på 47 ruter og samlede 47.800 kr. ind.

•

Kommunikation - Ansvarlig: Jerry Ritz, tlf. 45 86 66 55
Igen i 2016 var Røde Kors meget synlig i de lokale medier som Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet
med en bred og positiv redaktionel omtale. Vi deltog også i Ugebladets årbog samt dets særlige tillæg
'Hørsholm bag Facaden' med artikler om vores forskellige lokale aktiviteter. Vi havde en helsides artikel
med fokus på butikken og en tilsvarende side med hvervning af frivillige til både butik og integration. Der
har bl.a. været bragt interview i Frederiksborg Amts Avis med vores nye formand, artikler om
integrationsaktiviteter og omtale af afdelingens donationer af nødhjælp til Aleppo.
Facebook blev brugt til at fortælle om nye tiltag og aktiviteter.
Vores hjemmeside fremstår moderne og let tilgængelig, og bliver brugt i stigende grad. Ialt 2401
unikke besøgende i 2016, hvilket vil sige 6 besøg om dagen året igennem. 5 af de 6 besøg skete via Google.
Den langt mest besøgte side var Røde Kors Butikken med 2.268 besøg.

Forventninger til 2017
2016 blev på flere måder et "stabiliseringsår", hvor posterne i bestyrelsen og som aktivitetsledere
blev besat med engagerede Røde Kors frivillige. Formelle forhold som forretningsordener og
samarbejdsaftale med kommunen blev bragt på plads. Økonomien blev mere end sikret af
genbrugsbutikkens overskud, og de enkelte aktiviteter arbejdede som planlagt - herunder blev det store
integrationsarbejde håndteret på bedste vis.
På denne baggrund ser bestyrelsen frem til, at arbejdet fortsætter i samme gode gænge i 2017, og
om muligt med endnu større aktivitet. Dette forudsætter imidlertid endnu flere frivillige, og derfor vil
rekrutteringsarbejdet stå højt på listen over kommende opgaver. Det gælder alle aktivitetsområder, og især
de områder, hvor der af forskellige årsager har været mindre aktivitet i året, der gik. Et intensiveret

rekrutteringsarbejde vil naturligt blive fremmet ved en fortsat engageret pressestrategi for Røde Kors
Hørsholm.
Skulle det lykkes for os at forøge aktiviteten og få tilslutning fra endnu flere frivillige, vil vi stå over for
behov for at få yderligere arealer til rådighed. Dette kan blive en ikke ubetydelig opgave i 2017.
Bestyrelsen og aktivitetslederne deltager aktivt i samarbejde med de mange myndigheder og
organisationer m.fl., som vi har relationer til. Specielt vil vi som tidligere nævnt søge at fremme
etableringen af et beredskab til indsættelse af humanitær indsats i vores lokalområde, såfremt en større
ulykke eller katastrofe måtte indtræffe. Dette initiativ vil naturligvis skulle fremmes ved et tæt samarbejde
med øvrige Røde Kors og offentlige beredsskabstjenester.

