
	 1	

Beretning Røde Kors Viborg, generalforsamling 23. Februar 2016. 
 
Som noget nyt har vi i år lavet en skriftlig beretning, hvorfor der på 
generalforsamlingen under aflæggelse af virksomhedens aktivitet vil blive henvist til 
denne. 
 
Endnu er et år gået, og det er gået rigtig godt. 
 
2015 blev igen et travlt år for Røde Kors. Der har været meget brug for os, og vi kan 
alle være stolte af den indsats, vi har ydet herhjemme og ude i verden. 
 
En tak til vores over 500 medlemmer af Røde Kors Viborg, der år efter år via deres 
medlemskontingent, er med til at støtte Røde Kors såvel moralsk som økonomisk. 
 
At 2015 har været et travlt år for de 280 frivillige i Røde Kors Viborg, kan ses i 
beretningerne fra aktiviteterne. De frivillige  har hver og ’en med deres store indsats 
og engagement bidraget til, at Røde Kors kan gøre en forskel. 
 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2015. De to var sammen med 
aktivitetslederne. 
Bestyrelsen har i 2015 haft fokus på at støtte vores aktiviteter, pleje af frivillige, 
tilbudt kurser for de frivillige, synliggørelse af Røde Kors ved at tilbyde foredrag mm., 
en opdatering af butikken og integration. 
I kommunekredsen har der været 3 møder. Samarittjenesten i Viborg kommune 
varetages af Bjerringbro afdelingen. Vi bidrager med tilskud, uddannelse og 
uniformering af samaritterne. Eksempel på samarittjeneste er tilstedeværelse ved 
julegudstjenesten i Domkirken og sportsbegivenheder. Der blev sat fokus på 
anvendelse af de sociale medier og Mit Røde Kors. 
 
De Frivilliges Hus og frivilligrådet. 
I maj måned var der hhv. årsmøde og repræsentantskabsmøde. Der arbejdes med at 
få udfyldt rammerne for det frivillige charter og udformningen af en ny socialpolitik i 
Viborg kommune. Der er et stort behov for at få ny lokalitet. 
 
I december måned stillede Røde Kors bil og chauffør til rådighed for De frivilliges Hus’ 
legetøjsindsamling til udsatte børn. 
 
I september måned var der frivillig fredag, hvor Røde Kors deltog med en stand.I 
samme måned havde vi en lille stand i forbindelse med City Marathon. Den røde 
samtalebænk blev udlånt til biblioteket som et symbol på, at Røde Kors altid er til 
stede  
 
Ældrerådet afholdt i oktober temadagen – Ensomhed og fællesskab i by og 
lokalsamfundet. Der deltog 711 borgere fra hele kommunen. Der var 18 frivillige 
foreninger/organisationer, der havde en stand. På Røde Kors’ stand  viste vi, hvilke 
aktiviteter vi tilbyder til såvel dem som føler sig ensom eller som frivillig, der vil gøre 
en indsats overfor ensomhed. 
 
I december var der et fyraftensmøde for Røde Kors afdelingerne i Midt- og Østjylland. 
Temaet var hvordan Røde Kors kan hjælpe endnu flere mennesker i nød. Der 
udarbejdes en ny social strategi. 
Som en påskønnelse for det store arbejde, de frivillige gør, afholdes en 
sommerudflugt og en julefrokost. 133 deltog i årets sommerudflugt tilrettelagt af 
skoletjenesten. 134 deltog i julefrokosten som blev afholdt i Tinghallen.  
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Hvert år uddeles der årsnåle for at markere en frivillig indsats over flere år. I år blev 
der uddelt 30 årsnåle, 18 fik 5 års.nål , 6 fik 10 års,  2 fik 15 års, 1 fik 20 års og 3 fik 
30 årsnål.  
 
Der er to faste indsamlinger hvert år. 
Røde Kors deltager sammen med 11 andre organisationer i Danmarks Indsamlingen 
som sendes på DR1. I 2015 var temaet – Mod uretfærdighed. 
 
Til de 12 projekter blev der indsamlet 87 mio. kr. 
Målet for Røde Kors’ projekt var udsatte børn på Madagaskar. 
 
Den anden er Røde Kors-indsamlingen den 1. Søndag i oktober måned. Og her er alle 
Røde Kors afdelinger ude med raslebøssen. Temaet var Danmark mod katastrofer. 
Der blev indsamlet 20 mio. kr.  For Viborg afdelingen var 424 indsamlere ude med 
raslebøssen. Resultatet var 260.000 kr. En stor tak til alle der brugte 3 timer på at 
samle ind og til alle dem der tog godt imod vores indsamlere.  
Hvis folk ikke havde kontanter  kunne vi også tage mod bidrag via Mobilpay/Swipp  
eller en app. Så selvom folk ikke har kontanter, er der nu nye muligheder for at give 
et bidrag. Det gav 14.000 kr.                                        
En tak til vore sponsorer Viborg HK , Viborg FF og Nordea, som stillede såvel 
personale som lokaler til rådighed om søndagen. 
 
Sammen med TV2 var der i foråret en stor kampagne, som sluttede med et stort TV 
show i maj måned. En opfordring til at rydde op i klædeskabet, og være med i 
Danmarks største tøjindsamling "Smid tøjet Danmark!" Røde Kors forvandler 
genbrugstøj til ”guld” i vores butikker og bruger pengene til at hjælpe mennesker i 
nød. Tak til alle de mange i Viborg, der smed tøjet.  
 
Røde Kors driver to sundhedsklinikker for udokumenterede migranter – en i 
København og en i Århus. Klinikkerne hjælper udokumenterede migranter, der er 
mennesker, som juridisk set opholder sig ulovligt i landet. Trods det har de behov for 
lægehjælp, og når systemet ikke tilbyder det, går Røde Kors ind og hjælper. Vi har fra 
Viborg støttet klinikken med 25.000 kr. 
 
I 2015 har butikken gennemgået en større modernisering. Og for at følge med 
udviklingen er der i forbindelse med anskaffelse af et nyt kasseapparat åbnet for, at 
kunderne kan betale med alle gængse betalingskort ligesom der for at give en 
nemmere betjening er indført stregkoder. En stor tak til de frivillige der har taget et 
ekstra nap. Røde Kors butikken er grundlaget for, at vi kan gennemføre vore 
aktiviteter. Uden de mange frivilliges daglige indsats i butikken, kunne vi ikke 
finansiere vores mange indsatser.  
 
Et af vores mål for 2015 var at synliggøre Røde Kors. I 2015 har der været mange 
udadvendte aktiviteter, som har været med til at vise de mange tilbud vi har. Udover 
deltagelse i de nævnte aktiviteter kan vi også følges på facebook. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige for det utrættelige arbejde, som I 
gennem året har ydet. Et arbejde, der er forudsætningen for, at vore projekter lykkes. 
Ligeledes tak til vore samarbejdspartnere og bidragsydere. Uden jeres velvilje kunne 
vi ikke have gennemført vort arbejde.  
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Aktivitet Beretning 2015 
Besøgstjenesten 
Aktivitesleder: 
Eva 
Kammersgaard 
 
 

 
Der har i 2015 været meget fokus på ensomhed, hvilket har budt på flere 
henvendelser fra nye besøgsmodtagere, der ønsker at få en besøgsven, 
eller pårørende der ønsker en besøgsven, til at besøge deres mor eller far. 
Til gengæld er der ikke så mange, der har rettet henvendelse, om at blive 
besøgsven. Der er dog henvendelser fra unge mennesker/studerende, der 
gerne vil gøre en forskel. Desværre er den ældre modtager ikke så 
interesseret i den aldersgruppe. Det er jo en skam for begge 
generationer. 
Jeg forsøger så vidt muligt, at deltage i de møder der tilbydes indenfor 
mit arbejdsområde, så jeg er bedre klædt på, til at varetage mit frivillige 
arbejde. 
Viborg kommune havde arrangeret et møde om ensomhed, da der i 2015 
og 2016 sættes fokus på sundhed og omsorg i Viborg kommune, et rigtig 
godt møde og godt tilrettelagt. 
Jeg har brugt, den røde samtalebænk som stod på biblioteket i Viborg, for 
at se om jeg kunne hverve nye besøgsvenner.  
 
I 2015 havde 40 personer i Viborg Røde Kors besøgstjeneste en 
besøgsven.  
Der er stadig nogle der venter på at få en besøgsven. 
Mine mål er: 
Forsøge at skaffe besøgsvenner til alle modtagerne 
Jeg vil så vidt muligt deltage i relevante møder.  
Jeg vil gerne lave fælles arrangement, sammen med de andre Røde Kors 
aktiviteter.  
Jeg forsøger at synliggøre og oplyse om Røde Kors mange forskellige 
aktiviteter.  
 
 

Skoletjenesten 
Aktivitesleder: 
Lizzi Liniger/ Niels 
Peter Carlsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnet ser vi skoletjenestens opgave i interessentkredsen at yde et 
vigtigt og væsentligt bidrag til at skabe øget bevidsthed og viden omkring 
Røde Kors opbygning, værdier, principper og hjælpearbejde 
 
I 2015 har skoletjenesten iværksat og deltaget i følgende 
aktiviteter: 

Udsendt introduktionsbreve om årets tema ” ACT KLUNS ” til alle 
Viborgskoler, incl. efter-, privat- og friskoler. Vi tilbyder hjælp til 
projektopgaver, introduktion til Røde Kors og oplæg til diskussion. 
Tilbuddet gælder lærere, elever og forældre. 
Over halvdelen af skolerne rekvirerede materialet, og mange har eller 
har planlagt at arbejde med det. Vi har fået positiv respons fra mange 
skoler og ydet konsulentbistand til henvendende lærere 
 

Vi har holdt oplæg om Røde Kors generelt og ACT KLUNS specielt 
på følgende skoler: 

14.09.15: Viborg Ungdomsskole,  
05.10.15: Hald Ege Skole, 

       06.10.15: Finderuphøj Skole 
       10.11.15: Vestre Skole  
 
Oplægget har varet ca.2 timer og har været for enkelte årgange og hele 
trin. 
 I alt ca. 500 elever. 
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Skoletjenesten 
fortsat 
 

Løbende kontakt med og rådgivning til skoler og lærere. 
 
16.09.15: Introduktionskursus for Viborg Røde Kors frivillige, hvor der 
deltog 23 frivillige. 
Kursets formål er at skabe øget bevidsthed om organisationens historie, 
principper, opbygning, værdier og fællesskab. 
 
26.04.15 og 27.08.15: Foredrag for 2 pensionisthold (Liv og Udvikling) 
på biblioteket  
 
30.09.15:  Foredrag  kvindegruppen Athene. 
 
30.11.15: Bachelorhold (15) VIA University, Viborg. Foredrag vedr. Røde 
Kors samarbejde med det offentlige specielt Viborg Kommune. 
 
18.01.16: 9. årg. (70) Vestre Skole. Foredrag i forb. med projektuge om 
de ti bud.  
 
19.08.15:  Arrangeret udflugt for Viborg Røde Kors med 133 deltagere. 
Udflugten gik til Lille Vildmose, Rebild Bakker og Tingbæk Kalkminer. Der 
var stor opbakning og god stemning på udflugten. 
18. og 19.09.15: Stand I forbindelse med Viborg City Marathon   
25.09.15  Frivillig Fredag, hvor Røde Kors en havde en stand, hvor 
Skoletjenesten var med. 
Vi har begge været på et 2 dages kursus for FRIVILLIGUNDERVISERE og i 
april 2015 på en spændende skoletjenestetemadag om årets emne ” ACT 
KLUNS ” – om genbrug.  
 
14. november 2015 deltog skoletjenesten i årsmøde for afdelingernes 
internationale arbejde og skoletjenesten i Horsens. 
 

Hospitals-
tjenesten 
Aktivitesleder  
Tove Vorre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er 21 patientstøtter og 4 nye er på vej . 
For øjeblikket er det mest de meget unge (18- 24) der ansøger. 
Det er dejligt med de unge , men der har desværre været melding fra 
Regionshospitalet, at fremmøde fra denne aldersgruppe ikke er så stabilt. 
Det afstedkommer, at jeg ved den indledende samtale, pointerer at jeg 
har en forventning om stabilitet, og at man i hvert fald er patientstøtte et 
halvt år, ellers er det bedre at man ikke binder sig. 
Det kræver en del arbejde at ”opstarte” en patientstøtte, både for 
afdelingen, og ligeledes for aktivitetslederen. 
 
Arrangementet	i	Kasernehallen	til	Viborg	City	Marathon	,var	et	hit,	synes	vi.	
Der	var	godt	med	snolder,	frugt,	plastre	og	balloner	i	børnehøjde.	Det	var	en	god	
måde	at	få	en	snak	med	de	voksne,	eller	blot	få	udleveret	kortet	med	vores	
aktiviteter.		Det	var	rigtig	fint	sat	op	,med	møbler	og	strik,	og	en	god	og	sjov	
oplevelse	,at	lave	det	på	tværs	af	aktiviteterne.	
Vi	har	haft	et	godt	møde	i	oktober	med	patientstøtterne,	hvor	fremmødet	var	
fint.	Det	vigtigste	ved	vores	møder	er	runden,	hvor	patientstøtterne	fortæller	om	
deres	dagligdag	på	afdelingerne.	Berigende	for	os	alle.	
Først	i	oktober	havde	vi	igen	møde	på	Regionsplan.	Atter	en	rigtig	fin	dag,	hvor	vi	
får	vendt	meget	og	kommer	hjem	med	mange	gode	ideer	og	skabeloner	til	tiltag.	
Thisted	starter	op	i	november	med	PS	på	sygehuset.	
Januar	2016	er	der	oprettet	en	Facebook	side,	for	patientstøtter		i	Viborg,	til	
formidling	og	rekruttering.	
 



	 5	

 
Hospitals- 
tjenesten fortsat 
 

Jeg skal snart deltage i regionsmøde i Herning, med de øvrige 
aktivitetsledere , og har lige fået melding om at Århus igen kan stille med 
en aktivitetsleder. 
Jeg er stadig alene som aktivitetsleder, har spurgt Bente Dam 
(oversygepl. på akut afd.) om at få et opslag i personalebladet. 
 
 

Vågetjenesten 
Aktivitetsleder 
Jytte Nielsen 
 

Året startede meget stille. Enkelte forespørgsler om vågetjenesten. 
Ligeledes om vi havde en aktivitet, der kun omhandlede aflastning. Svaret 
var jo nej.  
Midt på sommeren en opringning fra Klejtrup Friplejehjem om de kunne 
gøre brug af vågetjenesten. Det kunne de. Den er jo for alle borgere.  
Der var et formøde med de 2 ledere i ”Blåbærhaven” og ”Kirsebærhaven”. 
Det var meget positivt. Der blev besluttet, at de indkaldte interesserede 
fra deres støttegruppe.  
Undertegnede fortalte om vågetjenesten til en gruppe fremmødte, og der 
var 5 kvinder, som gerne ville være vågekone. Der var dog et ønske, at 
de kun skulle våge på Plejehjemmet. Der er en samarbejdsaftale med 
Plejehjemmet og Viborg Afdeling. 
Tilbagemelding fra Plejehjemmet, at vågetjenesten fungerer til alles 
tilfredshed, såvel vågekoner, personale og pårørende.  
December 2015 en opringning fra hjemmeplejen i Viborg Kommune, om 
vi kunne hjælpe ude i et privat hjem. Det var en meget speciel opgave, 
som blev løst med 30 timers vågetjeneste. En stor ros til de vågekoner, 
som påtog sig opgaven. De viste en forskel.  
Der er aftalt et introduktionskursus med Niels Peter Carlsen medium 
marts måned. 

Nørklergrupper Røde Kors’ frivillige nørklere mødes regelmæssigt i grupper og syr, 
strikker eller hækler børnetøj, som sendes til Røde Kors’ 
udviklingsprojekter i det meste af verden. Derudover laves ting, der 
sælges i Røde Kors-butikken til fordel for hjælpearbejdet.  
Som det fremgår af det følgende har nørklerne haft en stor produktion. 
 

Viborg 
Aktivitetsleder 
Inge Andersen 

Vi mødes hver anden onsdag i lige uger, mellem  kl. 13 -17 til strik hele 
året. Vi er mellem 10 – 20 pr. gang (det er ikke de samme hver gang). I 
de ulige uger i vinterhalvåret er vi 3 – 7 der syer. Måler stof og blonder , 
sorterer broderier mm.  til salg i butikken.  
 
Omkring 20 deltog i sommerudflugten og 18 var med til julefrokosten. 
 
Vores salgsareal er flyttet ned i bagbutikken. Det er godt, at vi har fået 
lov til at sælge metervarer mm. Det har givet gode penge. 
 
Vores nørklerrum er blevet inddraget til lager til butikken, så nu sidder vi i 
mødelokalet, der er også meget varmere, men der går en del spildtid med 
oprydning og reden frem og tilbage. 
 
Årets resultat 2.320 enheder, 1.816 stk. strik og 504 stk. syet tøj, i alt 
2.320 enheder. 
Til det har vi brugt 225 kg. Garn, 200 meter stof og ca. 23.562 timer. 
Hertil kommer det der er gået til salg i butikken. 
 

Vammen 
Aktivitesleder 
Annelise Bay 

Der er 10 nørklere som mødes hver anden mandag fra september til maj. 
Tøjet sendes til Kliplev. Vi var flere der deltog i sommerudflugten og i 
julefrokosten. En nørkler fik i år en 5 års nål. 
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Ørum 

Aktivitesleder  
Mona Jensen 

Vi er 39 nørkler her i Ørum og Vejrumbro ,hvor af 16-20 mødes hver 
anden mandag i lige uger i PINDSHUS i ØRUM. Vi af sendte 1.766  
stykker tøj til Kliplev i 2015. Vi  har nørklet hele sommeren igennem. 
  
Vi vil sige mange tak for en dejlig udflugt i sommer hvor vi var mange 
med og lige så julefrokost , det er dejligt når folk møder op når der  
bliver holdt noget. Alt går stille og rolig , håber at vi får lige så godt et år 
som der er gået. 

Hammershøj 
Aktivitesleder 
Hanne Bækby 

2015 var året , hvor nørklerne i Hammershøj havde 30 års jubilæum. Det 
blev fejret med en fin fest og gaver bl.a. en ny symaskine. 
Det var også det år ,hvor Andrea Hald pr 1.1.2016 overtog posten som 
nørkleleder. Efter en festlig” nytårskur” flyttede vi garn og  stof til 
Torvehallen i Hammershøj. 
Tøj og garn ser flot ud i de 3 skabe, doneret af VRK. Vi er med lidt 
udskiftning stadig 21 nørklere, der har produceret 554 enheder(sendt til 
Kliplev)  og 295 enheder afleveret i butikken i Viborg. Det må kaldes flid! 
  

Rødding 
Aktivitesleder 
Jette Giversen 

 
 
 
 

 

Det går rigtig godt . Vi er nu 21 meget aktive nørklere i Rødding afd. 
I 2015 har vi fremstillet 543 enheder. 
66 Tæpper 
55 Undertøjssæt 
6 Babyhuer 
40 Blusetrøjer 
10 Joggingsæt 
215 Sweatre 
22 Huer 
6 Halsedisser 
2 par Vanter 
110 par strømper 
11 Bamser 
 

Integration 
/julehjælp 

Aktivitetsleder 
Lissie Jarl 

Vi har haft 3 udsatte børn på 11 år på en uges sommerferie. 
 En lang weekend på Hald Ege Efterskole sammen med 4 andre RK 
afdelinger med stor succes. I alt 130 personer + hjælpere. Viborg havde 
30 personer og 3 hjælpere med.       
En mentor for en uledsaget flygtning fra Afghanistan.  
Julehjælpsansøgningerne var på ca. 125, hvoraf vi kunne honorere de 60 
som blev udvalgt med kommunens hjælp.  Julehjælpen var et gavekort på 
800 kr. til Rema1000. 
 
Sammen med Venligboerne i Løgstrup, Dansk Flygtningehjælp og Viborg 
bibliotek har vi haft 2 arrangementer på biblioteket. (Hygge across the 
border) Fremmødet med både danskere og udlændinge var fint, så det 
fortsættes der med.  
Der er nu fem frivillige, der arbejder med integration, men allerede næste 
år er vi sikre på at blive mange flere. I følge kommunen som vi har 
afholdt nogle møder med, vil der komme  ca. 384 flygtninge  næste år, så 
vi vil gerne prøve at finde kontaktfamilier til de som ønsker det . 
 

Første hjælp 
Aktivitetsleder 

Dirch Lind 
 
 

Jeg er stadig eneste instruktør i Viborg – men jeg oplever dog yderst 
sjældent at måtte sige nej til henvendelser. 
Har måtte henvise en enkelt forening til Skive – fordi kurset skulle lige på 
nogle bestemte dage jeg ikke kunne. 
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Førstehjælp 
fortsat 
 
 
 
 
 
 

Har i 2015 i alt afholdt 77 førstehjælpskurser med samlet 1144 kursister. 
Ca. 35 af kurserne var for AOF, LOF og Ungdomsskolen i Viborg 
Har desuden undervist for Landskontoret og hjulpet afdelingerne i Års, 
Hobro og Ålborg. 
 
Har desuden jævnligt undervisning på Asmild Kloster, VIA i Viborg, 
Medieskolen i Viborg, Ny Havredal i Frederiks, SOSU i Randers og UCN i 
Ålborg (Fysioterapeuter).   
På en del af disse kurser bruges Afdelingens udstyr,  hvilket giver en 
lejeindtægt. 
  
Kun et enkelt 6 timers kursus for Houlkærskolen var i afdelingsregi i 
2015. 
  
Folderen med kursustilbud til foreninger og klubber er god at have, til at 
sende til folk, som spørger på muligheder og priser. 
Folderen må også meget gerne bruges som PR til skoler, hvis I kender 
nogen der spørger til muligheder for førstehjælpsundervisning. 
  
I foråret går det bedre med kurser i afdelingsregi. Indtil videre er der 
aftalt følgende: 
12 timer for Dansk Vandrelaug i Viborg – de første 6 timer er afholdt. 
3 kurser af 4 timer i ”Førstehjælp ved hjertestop” for Ørum 
Idrætsforening 
 
6 timers kursus for 30 elever på Houlkærskolen i forbindelse med 
svømmeundervisning – de første 3 timer er afholdt. 
Desuden er et 12 timers kursus for en forening i Finderup, hvis de får 
bevilliget pengene. 
  
Hjertestarteren i Butikken har fået nyt batteri og elektroder og er nu 
”kampklar” til juli 2018. 
Man må helst ikke åbne hjertestarteren unødigt – da den så går i gang og 
bruger at batteriet. 
Men man kan altid gennem en lille rude i låget, læse udløbsdatoen på 
elektroderne, hvilket er den samme for batteriet. 
Hjertestarteren er nu desuden registreret på Hjertestarter.dk og den 
tilsvarende app ”hjertestart”. 
I den forbindelse et udløbsdatoer også lagt i systemet – så jeg får en 
påmindelse når det er ved at være tid at skifte elektroder og batteri igen. 
  
Hvis der er interesse kan jeg laver nogle kurser for personalet i butikken, 
så de ved hvordan der ydes hjælp ved et hjertestop og hvordan 
hjertestarteren betjenes. 
Det kunne være kurser på fx 2 timer…. 
  
Jeg deltager den 11-2 -2016 på Landskontorets stand på 1-1-2 dagen på 
Christiansborg.  
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Røde Kors 
Butikscenter 

Aktivitetsleder 
Gunnar Bach, 
Leif Jacobsen, 
Dorit Hjorth 
Henriksen 

 
 

Vores målsætning har hele tiden været, hvad der har været bedst 
arbejdsmæssigt, og hvad der giver mest indtjening. Det er vigtigt, at 
butikken i den forbindelse fremstår så flot som muligt. Ligeledes at de 
frivillige er venlige og imødekommende overfor kunderne. 
 
Foråret  
Smid tøjet kampagne – Det var en stor mundfuld for de frivillige. Der blev 
indsamlet ca. 5 tons tøj af Viborg. 
 
Forsommeren 
Der blev nedsat et arbejdsudvalg med henblik på modernisering af 
butikken. Der er afholdt en del møder. 
 
Sommeren 
Flot salg i juli, formentlig på grund af det dårlige vejr. 
 
Efteråret 
Modernisering af butikken. Isenkramafdelingen, bogafdelingen, herunder 
musik, nørkler- og møbelafdelingen er flyttet. Nye skabe i mødelokalet til 
administrationen og nørklerne. 3 nye prøverum etableret. Nyt 
kasseapparat i oktober, og der bliver nu scannet ca.  80 % af varerne. 
 
 
Skoletjenestens Kluns kampagne i august og fremad har medført, at vi 
har haft mange skoleklasser på besøg. Hvad sker der i en 
genbrugsforretning, og hvad kommer der ud af det. 
 
 
Til City Marathon 20. september stillede vi en lille stand op. Ligeledes blev 
der afholdt Frivillig Fredag i september. 
 
Den årlige Pelsevent har været en stor succes. Ca. 52 pelse og 
skindjakker er kommet til salg og ved årets slutning, var der kun 4 
tilbage. 
 
5 års fødselsdagen i december var en stor succes med et helt fantastisk 
salg. RØDE KORS modtog 10.000 kr. fra Boligselskabet Sct. Jørgen. 
Endvidere fik vi også fra samme ca. 60 helt nye fodbolde, som hurtigt 
blev solgt til børnefamilierne. 
 
I november kom der mange i butikken, der skulle have et 
ansøgningsskema til julehjælp, som vi skulle hjælpe til med at få udfyldt. 
 
I årets løb har der været en del genbrugsbutikker på besøg, og dem er vi 
altid glade for at modtage. 
 
Året 2015 har været helt ud over det sædvanlige med et flot 
mersalg, som forsøges fastholdt i 2016. Tak for et godt samarbejde med 
bestyrelsen og de mange frivillige.  
 

 
 


