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Forside collage. Øverst fra venstre mod højre: 1) Chaufførerne Erik Jørgensen og Peter Ørntoft fra Kørsel/Møbler. 2) 

Landsindsamling søndag 2. okt. tre af de gymnasieelever som deltog. 3) Røde Kors Første hjælpsinstruktør Jesper Rolin Sørensen 

demonstrerer førstehjælp på Hørsholm Kulturdag 3. sept. 4) Plakat for Cirkus-show med artisten Benny Schumann i Hørsholm 

Sognegård.  5) Besøg fra Røde Kors hovedkvarter af Jagan Chapagain, generalsekretær og øverste chef for IFRC (nr. 2 fra venstre) 

sammen med Jerry Ritz, Jørgen Jørgensen og Jessica á Rogvi. 6) Stine Bendtsen (i midten) fra Venner Viser Vej sammen med 

Victoria (tv) og Yuliia fra Ukraine. 7) Besøg fra Grønlands Røde Kors Mia Rosing Nilsson og Julie Senderovitz Bendtsen som bliver 

vist rundt i butikken af koordinerende leder Bente Østerbye 

Kredits: 4) Plakatdesign: Olga Safonova - Foto 5) Nikolaj Kristian Carlsen - alle øvrige fotos: Jerry Ritz.       

 

  



Overordnet udvikling i 2022 

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til alle de 376 frivillige og 238 medlemmer af Røde Kors 
Hørsholm. Det er jeres uundværlige arbejde, interesse og opbakning, der gør Røde Kors Hørsholm 
til den fantastiske frivilligorganisation, den er. 
 
Aktivitetsområderne var i 2022 Besøgstjenesten, Familienetværket, Førstehjælpskurserne, 
Genbrugsaktiviteten, Julehjælp, Landsindsamlingen, Nørklergruppen, Venner viser vej, 
Vågetjenesten og Kommunikation. 
 
Det forgangne år bar igen præg af parathed, fleksibilitet og sammenhold.  
Knap nåede vi at nedlægge Integrationsaktiviteten, før krigen i Ukraine brød ud, og flygtninge igen 
strømmede til Danmark og Hørsholm. Der blev hurtigt stablet en ny aktivitet på benene ”Venner 
viser vej”, båret af mange nye frivillige, til at tage imod og yde social støtte til de mange nye 
borgere, der kom hertil. Krigen er desværre ikke ovre endnu, og der forventes fortsat at komme 
nye flygtninge til Hørsholm, som følge af krigen i Ukraine, i løbet af 2023.  
Da de mange flygtninge kom hertil, så påvirkede det også andre aktiviteter. Fra den ene dag til den 
anden, stod de frivillige i Butikken klar til at uddele gavekort fra Landskontoret til de mange nye 
borgere der strømmede hertil.  
 
I 2022 så også Familienetværket dagens lys. Efter et flot forarbejde i 2021 af en gruppe lokale 
frivillige, i samarbejde med Landskontoret, kunne aktiviteten starte op i marts 2022, og er nu en 
veletableret aktivitet, med månedlige sociale arrangementer.  
 
I løbet af sommeren fik Røde Kors Hørsholm opstartet et samarbejde med Grønlands Røde Kors. 
Tidligere på foråret havde formand for Grønlands hovedbestyrelse, Mia Rosing Nilsson og formand 
for Grønlands Førstehjælpsudvalg, Julie Senderovitz Bendtsen, været på besøg hos Røde Kors 
Hørsholm. De blev introduceret til vores lokalafdeling, og fik set Genbrugsaktivitetens to 
salgssteder, hvilket vakte stor begejstring. Der blev holdt et givtigt og spændende møde, hvor 
repræsentanter fra Hørsholms bestyrelse og aktivitetsleder med særligt kendskab til Grønland, fik 
hørt om Grønlands Røde Kors’ mange fremtidsvisioner, men også de mange geografiske og sociale 
udfordringer man oplever i sit hjælpearbejde. 
Der blev på næstkommende bestyrelsesmøde aftalt at indgå en aftale om et samarbejde med 
Grønlands Røde Kors, der foreløbig vil vare de næste tre år. Røde Kors Hørsholm vil støtte 
Grønlands Røde Kors´ aktiviteter økonomisk med 250.000 kroner årligt, samtidig med at begge 
foreninger vil bruge hinanden til sparring og erfaringsudveksling. Røde Kors Hørsholm har deltaget 
i Grønlands Røde Kors’ repræsentantskabsmøde den 21. januar, ligesom Grønlands Røde Kors’ er 
inviteret til at deltage på vores Generalforsamling.  
 
I efteråret 2022 var det igen tid til den årlige frivilligudflugt. Bestyrelsen havde i foråret nøje 
overvejet, hvordan man kunne gøre udflugten mere inkluderende og nemt tilgængelig, for at alle 
frivillige der havde lyst, kunne deltage. Derfor blev det besluttet at gøre det til et lokalt 
arrangement afholdt i Trommen, hvor vores tidligere lokale formand og nu forhenværende 
Præsident for Røde Kors, Sven Bak-Jensen, indledte med et spændende og engagerende oplæg. 
Efter en lækker frokost, var der tid til underholdning, hvor Pladderhumoristerne med Flemming 
Jensen i spidsen stod for underholdning i højeste klasse. Dagen var vellykket, og de knap 150 
frivillige, der deltog, kunne nyde fællesskabet på tværs af vores lokale aktivitetsområder. 
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De enkelte aktiviteter 

Besøgstjenesten - Aktivitetsleder: Lisbeth Valentiner, tlf. 26 64 88 30 
Besøgstjenesten har fungeret fint i 2022. Alle de ventende otte værter, som manglede en 
besøgsven i 2021, har nu fået én. 
Der kom mange henvendelser om at blive frivillig, efter at der var lavet et opslag på Facebook i 
Hørsholm/Rungsted Beboergruppe i januar 2022. 
De 24 besøgsvenner, som aktiviteten nu består af, er i alderen fra 20-82 år og det har givet nogle 
rigtig spændende match. Lige nu mangler tre af besøgsvennerne en besøgsvært.  
 
 
Familienetværket - Aktivitetsleder: Ewa Andersen, tlf. 22 18 50 62 
Familienetværket Hørsholm blev startet i marts 2022. Møder afholdes hver sidste tirsdag i 
måneden. Familienetværket henvender sig til børnefamilier som generelt mangler netværk. På 
møderne laves forskellige aktiviteter (for eksempel madlavning, spil og lege, udflugter), som 
styrker familierne og opbygger deres netværk. 
I 2022 var der syv frivillige og fire familier i Familienetværket Hørsholm. Da der er plads til ca. seks 
familier, opsøger aktivitetslederne nye familier blandt andet igennem kontakt til lokale 
institutioner og gennem andre aktiviteter indenfor Røde Kors. 
I 2022 har Familienetværket Hørsholm også hjulpet familier med at søge Håndsrækning og 
Julehjælp i Røde Kors. Familienetværket har derudover været på udflugter både i lokalt og i Røde 
Kors Danmarks regi. De frivillige har deltaget i Røde Kors’ kurser for frivillige i familieaktiviteter. 
 

 

Førstehjælpskurser - Aktivitetsleder: John Frese, tlf. 20 94 19 71 
I 2022 var vi igen fri af Corona restriktionerne, og vi kunne gå op til de sædvanlige max. 16 
deltagere på hvert kursus.  
Året endte derfor med, at 47 kurser blev gennemført – i forhold til 32 i 2021. Det betød også, at 
311 deltagere gennemførte kurserne – i forhold til 218 i 2021.  
Der er blevet afholdt kurser i ”Basal Førstehjælp”, ”Udvidet Førstehjælp”, ”Førstehjælp for voksne 
med ansvar for børn” og ”Brug af hjertestarter”. Desuden er der gennemført kurser i 
”Færdselsrelateret Førstehjælp”, som kræves for at tage kørekort. 
Vi har i 2022 haft tre instruktører. Det har vi stadig, men to af de ”gamle” er holdt op, og der er 
ved årsskiftet 2022/23 kommet to nye til i stedet. 
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Genbrugsaktiviteten  

Butikken - Aktivitetsleder: Bente Østerbye, tlf:  27 89 31 80 
Butikken har haft et forrygende år med en omsætning på 8,7 millioner kr. Genbrug kommer stadig 
mere op i tiden, og det afspejler sig i vores donorers og kunders store engagement i Butikken i 
Hørsholm. 
Men uden vores engagerede og trofaste frivillige kunne Butikken jo slet ikke fungere. Ved årets 
udgang var der gået mere end 300.000 enheder gennem kassen – enheder der alle har skulle 
håndteres minimum to gange på deres vej gennem Butikken. 
I 2022 har der jo heldigvis ikke været Corona-nedlukning. Den største enkeltudfordring i Butikken 
har således nok været gavekortene til de ukrainske flygtninge i foråret, som især i starten gav de 
frivillige i Kassen lidt ekstra grå hår. 
Men som ved alle andre udfordringer i Butikken blev også denne overvundet med et smil. Viljen og 
evnen til at få hverdagen til at glide er en af årsagerne til den stadig større økonomiske succes for 
Butikken.  
Antallet af frivillige i Butikken har ligget stabilt på 180 i 2022, men der er stadig brug for nye og 
friske hænder.  
 
Møbler - Aktivitetsleder: Lissie Ritz, tlf: 24 82 88 28 
Fra starten af 2023, er Møbler i Kokkedal Industripark, det eneste møbel-udsalgssted i Røde Kors 
Hørsholm. 
Møblers popularitet er stærkt stigende, og vi får flere og flere kunder - heraf rigtig mange 
stamkunder. Vi hører ofte, ”at her er så hyggeligt at komme”, ”god service”, ”god stemning”, ”man 
kan mærke, at I har det godt sammen”. Desuden opnåede vi jo besøg af Røde Kors’ 
generalsekretær Anders Ladekarl, som roste vores indsats. Vi er ved at blive ”verdensberømte i 
hele Danmark”. Rigtig positivt. 
Omsætningen er ligeledes stigende. Vi har passeret sidste års omsætning med mere end 700.000 
kr., og vores omsætning i 2022 landede på 2.925.000 kr. – og dette opnået på kun tre halve dages 
åbningstid pr. uge. 
Personalemæssigt har vi nu 45 frivillige tilknyttet Møbler og Kørsel. Vi har et godt samarbejde, og 
der er altid hjælp at hente hos de altid positive chauffører. 
 
Julehjælp - Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51 

I 2022 blev der uddelt 98 julegavekort fordelt på 78 familier. Dette er lidt færre end i 2021. 
 
Landsindsamlingen - Aktivitetsleder: Michael Rolf Jacobsen, tlf. 23 62 24 77 og Jørgen Jørgensen, 
tlf. 40 13 77 69 
Der blev i alt indsamlet godt 31.000 kr. i mønter og sedler og et tilsvarende beløb på Mobile Pay. 
Det svarer beløbsmæssigt til resultatet året før. I alt 30 ruter blev besøgt. 43 voksne såvel som 
børn havde meldt sig som indsamlere. 
Indsamlingsbøsser og -ruter blev udleveret og indleveret i Genbrugsbutikken på Usserød Kongevej. 
Det er et stigende praktisk problem at få indsat sedler og mønter i banker. 
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Nørklergruppen - Aktivitetsleder: Lisbeth Fabricius, tlf. 23 61 34 14  
2022 blev året, hvor der for alvor kom gang i salget af nørklernes arbejder i Røde Kors Butikken. 
Salget af hjemmestrikkede sokker, vanter, huer, trøjer, små undertrøjer m.m. går langt over 
forventning. Vi syr også stofposer/indkøbsnet som også sælges via Røde Kors butikken. Dem er der 
god brug for, så vi kan afskaffe brugen af plastikposer. 
I marts måned fik vi en henvendelse fra afdelingen for nyfødte og for tidligt fødte børn på 
Hvidovre Hospital om vi ville strikke nogle små bomuldshuer til de for tidligt fødte børn. Det synes 
vi alle sammen var et godt formål at støtte, så de flittige nørklere gik straks i gang. Ved udgangen 
af året har vi afleveret 1055 små huer til Hvidovre. Det er meningsfyldt arbejde, og vi deltager med 
glæde i den slags. 
I øjeblikket har vi gang i et projekt med at sy poser til toiletruller til Gastroenheden på Hvidovre 
Hospital. Disse gives til de børn, som har behov for altid at have deres eget toiletpapir med, idet 
de har behov for toiletbesøg 15/20 gange i døgnet. I januar måned afleverede vi 50 stk. til dem. 
Vi har også i årets løb doneret trøjer, huer, vanter og sokker til et par lokale børnehaver samt til de 
ukrainske flygtninge, som bor i Hørsholm. 
Det garn vi strikker af, får vi doneret via Røde Kors Butikken. Vi modtager både nyt garn, restegarn 
og halvfærdige trøjer, endda med strikkepinde og opskrifter. Hvis det er muligt strikker vi trøjerne 
færdige og sælger dem i butikken, ellers trevler vi dem op og genbruger garnet. 
I øjeblikket er vi 49 i Nørklergruppen. Nogle strikker hjemme og andre mødes på Selmersbo 
Centret. Her strikker vi sammen, udveksler opskrifter, gode ideer og ikke mindst: drikker kaffe og 
spiser en ”lille” kage.  Der er stadigvæk plads til flere i vores fællesskab, så hvis du har lyst til at 
være med, er du velkommen til at  
 møde op på Selmersbo. Vi er der hver tirsdag kl. 13-15. 
 

Venner viser vej - Aktivitetsleder Carina Mosbæk, tlf: 40 18 04 06 
Venner Viser Vej så dagens lys primo marts 2022 få uger efter krigen brød ud i Ukraine. I løbet af 
kort tid blev der hvervet 80 frivillige, hvoraf ca. 35% af de tilmeldte frivillige har været aktive i 
perioden. Seks personer har kunnet bidrage med tolkning, hvilket har været en stor fordel.  
Cirka 150 personer fra Ukraine, primært kvinder og børn, er kommet til Hørsholm. I begyndelsen 
boede 50-60% privat. Siden i sommers har de fleste boet i kommunens bygninger, hovedsageligt 
pavillonerne ved det gamle Rådhus. Nogle få er vendt hjem til Ukraine. Mange er kommet i 
arbejde. Alle børn er i vuggestue, børnehave eller skole. 
Det primære fokus har været på venskaber, samvær, introduktion til dansk kultur, introduktion til 
fritidsaktiviteter, sprog, i starten ugentlig og nu månedlig ’café’ med fælles spisning med dansk og 
ukrainsk mad og musik, udendørsoplevelser og leg, fælles udflugter. 
Udover ’caféen’ og alle de ting som venskabsfamilier har lavet sammen og frivillige individuelt har 
tage initiativ til, har vi blandt andet haft følgende fælles aktiviteter: Biograftur, børne Biograf i 
Røde Kors lokaler Nationalmuseet, Tivoli, Zoo, Vikingeskibsmuseet, Kronborg, Den Blå Planet, 
Frederiksborg Slot, Børnenes Eventyrfabrik, Amalienborg, Biavlerforening, Folketinget, ”Sammen 
for Ukraine”, Brunch i Trommen, svømmehallen. 
50 børn er via Egmont Fonden blevet bevilget gavekort til fødselsdag, legetøj eller sportstøj. Børn 
er hjulpet til fritidsaktiviteter og 15 børn deltog i 9 forskellige sommerferieaktiviteter. Alle fik 
tilbudt muligheden. 
Vi har været heldige at fonde, styrelser samt kommunen har bevilget ekstra penge til denne 
aktivitet.  
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Vågetjenesten - Aktivitetsleder: Annie Birkvang, tlf. 20 94 80 02  
Vågetjenesten har igen i 2022 haft færre udkald end sædvanligt. Covid-19 får skylden og 
plejehjemmene er forsigtige med at kalde fremmede til, når der er risiko for Covid-19. 
I år har vi derfor kun haft syv udkald, der gav 120 vågetimer.  
Vi er syv vågere i øjeblikket. Dette kan ændre sig ved nye tiltag. 
 
Kommunikation - Aktivitetsleder:  Jerry Ritz, tlf. 45 86 66 55   
Kommunikationsmæssigt var 2022 et spændende år. I sær i forbindelse med etablering og opstart 
af den nye aktivitet Venner Viser Vej. Det lykkedes i løbet af kort tid at hverve et stort antal 
frivillige ved hjælp af hjemmeside, sociale medier og lokalpressen. Hvervning af nye frivillige skete 
ved at lade andre frivillige fortælle deres historie om, hvad det betyder for dem at være frivillig i 
Røde Kors. Vores egne frivillige er de bedste ambassadører for organisationen. Med deres store 
engagement og glæde ved at være en del af Røde Kors, fremstår de som rollemodeller.  
Røde Kors var for andet år i træk aktiv på Hørsholms kulturdag med sin egen pavillon. Vejret var 
godt, og der var mange besøgende på festpladsen. Røde Kors havde et program med deltagelse af 
repræsentanter for samtlige lokale aktiviteter. I de fleste tilfælde deltog aktivitetslederen selv og 
kunne fortælle interesserede borgere om hvordan man kunne blive frivillig i netop deres aktivitet. 
Det store trækplaster var demonstration af førstehjælp.  
Vi fik i starten af året kommunikeret ud, at det i forbindelse med vores generalforsamling 2022 i 
Hørsholm Sognegård var muligt at opleve Özlem Cekic’s foredrag om ”Hvordan kan vi bygge bro 
mellem befolkningsgrupper?” –  der var fuldt hus. Deltagerne var en blanding af såvel medlemmer 
som borgere, som var interesseret i foredraget.  
Vi fik redaktionel omtale i pressen for vores indsats for de ukrainske flygtninge bl.a. med 
børnearrangement med artisten Benny Schumann og for besøget i Hørsholm af Jagan Chapagain, 
Røde Kors’ topchef, den øverste generalsekretær for IFRC Internationalt Røde Kors og Røde 
Halvmåne. 
Udviklingen fortsatte med fremgang på de sociale medier som kunne ses på antal klik på såvel 
Facebook og Instagram, som blev benyttet flittigt af Genbrugsaktiviteten. 
Røde Kors Hørsholms hjemmeside blev besøgt 8.800 gange i 2022, hvilket igen er et fald 
sammenlignet med foregående år. Hjemmesiden virker som et opslagssted hvor rigtig mange 
søger kontakt-info og oplysninger om åbningstider for vores Genbrugsaktivitets to salgssteder. 
90% af besøgene går specifikt efter disse oplysninger. En naturlig forklaring på faldet i besøgende 
på hjemmesiden er at vi deler de samme historier på de sociale medier. Her kan fremhæves 
Facebook-gruppen Hørsholm-Rungsted Beboergruppe, der har godt 12.500 medlemmer, hvor alle 
relevante nyheder slås op.  
Vores egen Facebook-side har i år haft 340.624 visninger, hvoraf de fleste har været i forbindelse 
med salgsopslag for Genbrugsaktiviteten. Vores Instagram har knap 500 følgere. 
Vi oplevede, at Røde Kors landskontor delte nogle af vores lokale historier på deres 
landsdækkende platforme og at generalsekretær Anders Ladekarl omtalte vores rekordomsætning 
i november på Facebook med denne hilsen: ”FANTASTISK. Danmarks humanitære genbrugsbutik 
nr. 1 Røde Kors Butik + Røde Kors Møbler, Hørsholm rundede i dag 10 mio. kr. i omsætning for 
2022 - Tillykke”.    
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Forventninger til 2023 
Året der gik bød på to nye aktiviteter og et nyt samarbejde.  
Krigen i Ukraine er desværre ikke ovre endnu, hvorfor vi forventer et fortsat og muligvis stigende 
behov for aktiviteten Venner viser vej i 2023.  
Den økonomiske situation herhjemme i Danmark har gjort, at flere familier er kommet ud i, hvad 
der defineres som fattigdom. Med vores aktivitet i Familienetværket håber vi fortsat at kunne nå 
ud til og hjælpe nogle af disse familier via socialt hjælpearbejde. Ydermere vil det store 
økonomiske overskud fra Genbrugsaktiviteten bruges som økonomisk bidrag til Landskontorets 
nationale arbejde for økonomisk udsatte familier. 
Fokus i 2023 vil derfor være at fastholde og rekruttere frivillige til alle vores aktiviteter - men også 
at se på nye måder at være frivillig på, herunder kortere frivilligindsatser uden længere binding. 
Bestyrelsen er efter generalforsamlingen nede på minimums antal. Bestyrelsen vil derfor i det 
kommende år fokusere på at styrke de interne kompetencer med medlemmer med interesse for 
kommunikation. 
Sidst men ikke mindst, glæder bestyrelsen sig til at styrke det iværksatte samarbejde med 
Grønlands Røde Kors i det kommende år. 
 

 


