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Beretning for 2018 Røde Kors Viborg, generalforsamling 27. februar 2019.
På generalforsamlingen vil der under aflæggelse af virksomhedens aktivitet blive
henvist til denne beretning.
Det har været endnu et år med store behov for Røde Kors – både herhjemme og ude i
verden. Selvom vi ikke mærker særlig meget til det, har 2018 igen været præget af
mange konflikter og store flygtningestrømme. Der er nu mere end 68 millioner
mennesker på flugt i verden og mange steder er hverdagen en kamp for overlevelse.
I Danmark har vi oplevet flere sociale behov. Flere mennesker lever på kanten af
velfærdssamfundet og oplever ensomhed og isolation. Der er brug for fællesskaber og
for Røde Kors’ indsats.
At 2018 har været et travlt år for de 320 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.
På sidste generalforsamling satte vi os nogle mål for 2018.
• Fortsætte med alle vores nuværende aktiviteter.
• Støtte fælles tværgående aktiviteter.
Skabe et fællesskab og synliggøre Røde Kors lokalt.
• Lave Røde Kors vurdering med henblik på at
– Øge støtten/etablere lokale aktiviteter
• Synliggøre at Røde Kors er til stede
– Aktiv på de sociale medier, facebook mm.
– Styrke kommunikationen.
• Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken.
• Særlig fokus på genbrug og fortsat udvikling af butikken
• Som ambassadør for RK, at alle frivillige har deltaget i kurset ”introduktion til
Røde Kors”
• Fokus på flere frivillige
• Medlemmer tilbud og orientering. Få nye medlemmer.
• Røde Kors indsamlingen 7. oktober. Revidere ruterne, event.
• Fremtidens Røde Kors. Gøre medmenneskelighed til en folkesag.
Som det fremgår af beretningen for de enkelte aktiviteter, er alle aktiviteter i 2017
videreført i 2018.
Et af vores mål for 2018 er at synliggøre Røde Kors lokalt.
Vi har øget anvendelsen af Facebook, hvor vi laver såvel generelle opslag om Røde
Kors som specifikke omkring Røde Kors Butikken og events f.eks. Røde Kors
indsamlingen. Hospitalstjenesten har sin egen Facebookside.
Som et led i målet om at alle frivillige har deltaget i kurset ”Introduktion til Røde
Kors” blev der afholdt to kurser i Viborg. Kurset vil også blive tilbudt i 2019 til såvel
nye frivillige og de der endnu ikke har deltaget i kurset.
Til støtte for vores beslutning om hvilke sociale indsatser afdelingen skal igangsætte
er et af målene at bruge en arbejdsmetode - Røde Korsvurdering. Den består af 3
ellementer.
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1. Hvilke mennesker i sårbare situationer er der i Viborg? Og hvile behov har de?
2. Kan vi møde behovet gennem en frivillig indsats?
3. Er Røde Kors den bedst egnede til at møde behovene? (Hvad gør andre
foreninger, og kan vi samarbejde?)
Med udgangspunkt i en sådan vurdering besluttede vi i 2017, at være med i et
pionerprojekt støttet af Trygfonden. Støtte til pårørende til kronisk syge/demente i
eget hjem. Vi var klar til at starte i 2018, men Viborg Kommune har først nu meldt sig
klar til at deltage i projektet, som vil blive startet i 2019.
Vi har fået 49 nye medlemmer i 2018. Det har opvejet afgang pga. flytning, døde og
restancer således, at der i dag er 492 personer der støtter os økonomisk via
medlemskab og fast støttebeløb.
Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder i 2018. De to var sammen med
aktivitetslederne.
Bestyrelsen har i 2018 haft fokus på at støtte vores aktiviteter, pleje vore frivillige,
tilbudt kurser for de frivillige, synliggørelse af Røde Kors ved at tilbyde foredrag mm.,
opdatering af butikken og integration. På hhv. formandskonferensen i april måned og
landsmødet i november måned var temaet ”Fremtidens Røde Kors ”. På landsmødet
blev Niels Peter Carlsen valgt som suppleant til valgforberedelsesudvalget.
I kommunekredsen har der været to møder.
Samarittjenesten i Viborg kommune varetages af Bjerringbro afdelingen. Vi har
bidraget med tilskud til uddannelse og udstyr. Samaritterne har også været synlige i
Viborg bl.a. ved julegudstjenesten i Domkirken og sportsbegivenheder.
De Frivilliges Hus og frivilligrådet. I maj måned var der hhv. årsmøde og
repræsentantskabsmøde. Det er trist med gentagelse men arbejdet med at få udfyldt
rammerne for det frivillige charter og udformningen af en ny socialpolitik i Viborg
kommune er endnu ikke afsluttet.
I december måned stillede Røde Kors bil og chauffør til rådighed for De frivilliges Hus’
og URK-Viborgs (Ungdommens Røde Kors) legetøjsindsamling til udsatte børn.
Som en påskønnelse for det store arbejde, de frivillige gør, afholdes en
sommerudflugt og en julefrokost. 135 deltog i årets sommerudflugt tilrettelagt af
skoletjenesten. 158 deltog i julefrokosten.
Hvert år uddeles der årsnåle for at markere en frivillig indsats over flere år. I år blev
der uddelt 35 årsnåle, 30 fik 5 års- , 2 fik 10 års-, 2 fik 15 års- og1 fik 20 årsnål.
Røde Kors deltager sammen med 12 andre organisationer i Danmarks Indsamlingen
som sendes på DR1. I 2018 er temaet – Hjælp børn uden hjem.
Til 12 projekter blev der i 2018 indsamlet 78 mio. kr. Det viser, at der er stor velvilje
til at støtte op omkring de mest udsatte i verden.
Målet for Røde Kors’ projektet er målrette mod flygtningebørn i Syd Sudan.
Røde Kors-indsamlingen den 1. søndag i oktober måned. Her er alle Røde Kors
afdelinger ude med raslebøssen. Temaet var ”Tag ja-hatten på”. Sig ja til at være
med til at gøre en forskel. Der blev indsamlet 11 mio. kr.
For Viborg afdelingen var 216 indsamlere ude med raslebøssen. Resultatet var
222.000 kr. En stor tak til alle der brugte 3 timer på at samle ind og til alle dem der
tog godt imod vores indsamlere. Viborg Katedralskole stillede igen med et stort antal
indsamlere.
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Sammen med TV2 var der i maj måned en stor kampagne med 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 i Aarhus med 50.000 kr.
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. I 2018 fortsatte vi med at modernisere butikken. En stor tak til de frivillige,
der har taget et ekstra nap. Og tak til de mange som donerer effekter, som vi i
butikken kan omsætte til støtte for vores arbejde nationalt og ude i verden.
Samtidig er der i alle aktivitetsområderne vist god sparsommelighed og udgifterne er
holdt nede. Hvilket også afspejler sig i det flotte regnskab for 2018.
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.
En tak til vores 492 medlemmer af Røde Kors Viborg, der år efter år via deres
medlemskontingent, er med til at støtte Røde Kors såvel moralsk som økonomisk.
Aktivitet
Beretning 2018
Besøgstjenesten
Aktivitesleder:
2018 Startede med venteliste efter besøgsvenner, der var
Eva
besøgsmodtagere, som ventede på at få en besøgsven. Vi var ikke
Kammersgaard
kommet langt ind i det nye år, før der meldte sig frivillige til
besøgstjenesten. I foråret blev der startet 6 nye besøgspar op.
Der var også blevet et par ledige besøgsvenner, da deres modtagere var
afgået ved døden, hvilket gør at besøgsvennen gerne lige vil have lidt tid,
til at komme over tabet. Man bliver jo knyttet til et andet menneske. Det
er medmenneskelighed.
Ved udgangen af 2018 er der 31 besøgspar. Der er en lille venteliste, der
er aftalt samtale med nye besøgsvenner straks i 2019.
Alle nye besøgsvenner bliver opfordret, til at deltage i Røde Kors
Introduktionskursus, ligesom alle får tilbuddet om sommerudflugt og
julefrokost. Der bliver udsendt alt info til besøgsvennerne, som kan have
deres interesse, for deres arbejde som besøgsven indenfor Røde Kors.
Jeg har i 2018 fulgt med i opstart af ny aktivitet ”Pårørende støtte”, som
har været en lang proces, men også ret spændende.
Jeg har deltaget i årsmøde og diverse møder og tilbud, som har relevans
for mit virke som besøgsleder.
I Hammershøj var vi nogle personer, der i 2011 gik sammen, om at lave
en cafe for alle. Den afholdes 6 fredage før jul og 6 fredage efter jul i
ulige uger fra kl. 14-16. Der deltager fra 35 -60 personer, vi hygger /
synger / let underholdning og drikker kaffe. Det er noget der styrker
vores lille lokale samfund.
Mine mål for 2019.
/Volumes/Untitled/3 Generalforsamling 27 februar 2019/Beretning for 2018 .docx

4
Jeg vil bekæmpe ensomheden. Ved skaffe en besøgsven til de personer,
som føler sig alene, og ønsker en at snakke eller gå en tur med.
Jeg vil støtte og styrke sammenholdet blandt besøgsvenner.
Jeg vil være åben for nye tiltag, være med til at synliggøre Viborg Røde
Kors, som en god sag at støtte.

1.Hjælp
Aktivitetsleder:
Dirch Lind

Aktivitetsleder og eneste instruktør i Viborg er stadig Dirch Lind.
Der har været samtaler med et par uddannede instruktører i årets
løb – men den ene er efterfølgende flyttet til udlandet, og den
anden er blevet tilknyttet Holstebro, hvor han bor.
Men alle kunder, der henvender sig, finder vi en kursusdag til – så
der er ikke akut behov for flere instruktører.
I afdelingsregi er der afholdt følgende kurser:
Januar – 4 timers kurser for 2 menighedsråd.
April – 12 timer for ansatte i et tømrefirma.
Andre aktiviteter:
De sidste 14 kurser for LOF i Viborg med midler fra Trygfonden er
afholdt. Det har givet afdelingen en fin indtægt på leje af udstyr.
For Landskontoret har der været følgende kurser:
- 4 timer for personale i Videnskabernes Hus, Bjerringbro
- 4 timer for personale på Mellervangskolen i Aalborg
Har været tovholder på et fyraftensmøde i Herning for
førstehjælpsinstruktører.
Har deltaget i Årsmøde for førstehjælp og Aktivitetslederkursus.
Har været på genopfriskningskursus, så jeg nu også må undervise
de kommende 5 år.
Har deltaget på en række temadage samt på konferencen ”Nordic
First Aid”
Derudover har jeg stadig undervisning i førstehjælp på en række
skoler i Viborg-området; Medieskolen, VIA, Ny Havredal,
Ungdomsskolen, AOF og LOF, samt på SOSU-Skolen i Randers og
UCN i Ålborg.
Der er ikke planer om nye tiltag i 2019.

Skoletjenesten/
AIA
Aktivitesleder:
Lizzi Liniger/ Niels
Peter Carlsen

Overordnet ser vi skoletjenestens/AIAs opgave hos Røde Kors
frivillige og i samfundet at skabe øget bevidsthed og viden omkring
Røde Kors som verdens største og vigtigste humanitære
organisations opbygning, historie, værdier, visioner, principper,
hjælpearbejde og manifestet om medmenneskelighed.
Fra januar 2018 til februar 2019 har vi iværksat og deltaget i
følgende aktiviteter:
Udsendt introduktionsbreve om årets tema ” ACT MODIG” 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.
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Mange skoler i vort område rekvirerede materialet, og en del har
arbejdet med det. Skoleforedrag på Skoler med orientering om
Røde Kors generelt
En del lærere har henvendt sig om råd og vejledning til arbejde og
anskaffelse af Røde Kors temaerne.
Skoletjenesten planlagde og gennemførte årets udflugt, som med
135 deltagere gik til Kongernes Jelling og Søby Brunkulslejer.
Overordnet tilfredshed med turen.
Vi så med tilfredshed den meget store opbakning til turen og den
gode stemning.
Ideer og forslag til årets udflugt er velkomne. Dato fastlægges
snarest.
Været i kontakt med Landsforeningen vedr. skoleaktiviteter og IRKkurserne.
Deltaget i skoletjeneste og AIA temamødet i København
Derudover har vi som frivilligundervisere holdt mange IRK-kurser
for Røde Kors frivillige.
Se aktivitetslisten nedenfor.
18/3
DIALOGMØDE VEDR.
MEDMENNESKELIGHED I FREDERICIA.
22/3
3/4
12/4
18/4
23/8
28/9
24/10
25/10

IRK KURSUS HURUP/SYDTHY
IRK KURSUS HERNING
IRK KURSUS VIBORG
IRK KURSUS SULDRUP / REBILD
FÆLLESUDFLUGT MED ALLE FRIVILLIGE
DELTAGELSE I temadag om frivillighed
IRK KURSUS HERNING
IRK KURSUS VIBORG

Kurser i Randers og Herning planlægges.
Vort mål for 2019 er, at alle frivillige i Røde Kors deltager i
introduktionskurset, hvorfor vi er meget fleksible med
kursusplanlægningen.
Hospitalstjenesten/
Patientstøtter
Aktivitesleder
Tove Vorre
Wendy Mogensen

Patientstøtterne på Regionshospitalet i Viborg er opdelt i to grupper på
hv. afdelinger som i forhallen. Tove Vorre er aktivitetsleder for
patientstøtterne på afdelingerne og Wendy Mogensen er aktivitetsleder for
patientstøtter i forhallen. Der er et tæt samarbejde mellem de to grupper.
Derfor vil der også være en del fælles aktiviteter.
Tove Vorre og Wendy Mogensen har besluttet, at vi afholder et fælles
netværksmøde om året og et netværksmøde hvor vi er hver gruppe for
sig. Vores sidste netværksmøde var d.6.november. Der var 22 frivillige
fremmødt og vi havde et meget godt møde med god dialog.

Fortsættes

Vi har deltaget i fælles regions netværksmøde i september i Herning for
aktivitetsleder til patientstøtter fra Holstebro, Herning, Thisted, Viborg,
Silkeborg, Randers og Skejby. Det er inspirerende at møde
aktivitetslederne fra de andre regionshospitaler og om den omfangsrige
opstart på Skejby.
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Forsættelse->
Hospitalstjenesten/
Patientstøtter
Aktivitesleder
Tove Vorre
Wendy Mogensen

Hospitals enhed midt (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) lavede et
arrangement for alle frivillige på hospitalerne, på Frivillige fredag
d.26.oktober. Hospitalet var vært med formiddags kaffe. Konsulent Elin
Christiansen Røde Kors holdt foredrag om frivillighed og forskning om
frivillige arbejde. Der var også taler fra hospitalets personale. Herefter var
der arrangeret byvandring til Viborgs kirker i midtbyen.
Onsdag d.5.december havde Hospitals enhed Midt arrangeret buskørsel til
Frivillige arrangement i Tivoli Friheden. Vi var i alt 9 patientstøtter og
endvidere 3 fra pårørende cafe og 2 fra Hammel. En fantastisk
eftermiddag og aften.

Vi ser frem til at vi skal til arrangement onsdag d 30. januar 2019
på Regions hospitalet, hvor ledelsen vil rette en tak til alle frivillige
for indsatsen, og fortælle om nyt.

Regionshospitalet har inviteret alle deres frivillige til et arrangement
onsdag d.30.januar kl.12-14 hvor ledelsen vil takke alle frivillige for deres
indsats og for at fortælle om året der er gået og om fremtiden og især om
byggeriet.

Patientstøtter på Afdelingerne, Regionshospitalet Viborg
•
•
•

•

Vi er for øjeblikket 12 patientstøtter fordelt på 5 afdelinger.
Vi har fået ny kontaktperson Jette Brodersen, afdelingssygeplejeske
på hjerte med. afd.
D 13/11 havde vi møde for pt. støtter på afdelingerne. Et meget
godt møde med høj mødeprocent!! Senere på året mødes alle pt.
støtter.
Jeg vil sige at jeg er meget glad for min” lille flok”, som er meget
engagerede, det er bare ved at være et lille problem, at finde
afdelinger, da flere har meldt tilbage at der ikke kan findes
overskud til at igangsætte ny pt. støtter. Der er nu 2 på de
afdelinger vi kommer, og 3 på en enkelt..

Patientstøtterne i forhallen, Regionshospitalet Viborg:
• Meget engageret gruppe på 26 frivillige patientstøtter i forhallen.
• Regionshospitalet havde åbent hus søndag d.2.september, der var
18 frivillige i røde vester der viste besøgende rundt på de etager
der var åbent til publikum. Der var over 1200 besøgende på de tre
timer.
• Patientstøtter i forhallen fik bevilget penge til at købe 6 jakker, (2 i
hver af tre forskellige størrelse), til at have på i forhallen om
vinteren. Sidste vinter var det nødvendigt at sende de frivillige
hjem fordi de frøs.
• Vi har fået en ny kontaktperson, Anna Marie Elgaard og vi har et
meget godt samarbejde.
• Jeg deltog i frivillige Børs der blev afholdt i Game Street Mekka,
hvor Ulrik Wilbæk åbnede mødet, det var en spændende
eftermiddag.
• Vi var 22 patientstøtter fra forhallen til julefrokosten, som altid et
hyggeligt arrangement, men det vil have været rart at vi kunne
siddesamlet.
• Regions hospitalet Viborg er blevet kåret som årets bedste
mellemstore hospital i hele landet.
• Nybyggeriet på hospitalet holder ikke tidsplan, åbner til maj 2019,
vi får en rundvisning i de nye lokaler d.22.februar 2019 kl.13.00.

/Volumes/Untitled/3 Generalforsamling 27 februar 2019/Beretning for 2018 .docx

7
Vågetjenesten
Aktivitetsleder
Jytte Nielsen

Vågetjenesten i Viborg havde i 2018 eksisteret i 10 år.
Behovet for at yde vågetjeneste i Viborg har ikke ændret sig i 2018.
Henvendelser fra 2 afdelinger på Regionshospitalet Viborg med ønske om
vågekoner. Her er der blevet våget.
Vågetjenesten har ingen samarbejdsaftale med Regionshospitalet, hvorfor
der er i de enkelte tilfælde er fulgt en godkendelse med fra
afdelingslederen på den pågældende afdeling.
I årets løb har der været henvendelser fra ca. 10 personer, som kunne
tænke sig at blive vågekone. Der er kun 1 person ud af de 10, som
meldte positivt tilbage. Resten vendte ikke tilbage.
I februar måned var undertegnede til møde på Birkegården i Stoholm ang.
opstart af en vågetjeneste for Røde Kors Fjends afdelingen.
Ved mødet deltog leder af Birkegården og Sjørup Ældrecenter og
frivillighedskoordinator ved Viborg Kommune.
Der var tale om flere modeller evt. en Klejtrup udgave.
Jeg har ikke hørt noget til projektet siden mødet

Nørklergrupper
Røde Kors’ frivillige nørklere mødes regelmæssigt i grupper og syr,
strikker eller hækler børnetøj, som via opsamlingscentral i Kliplev sendes
til Røde Kors’ udviklingsprojekter i det meste af verden. Derudover laves
ting, der sælges i Røde Kors-butikken til fordel for hjælpearbejdet. I 2018
er der solgt for ca. 70.000 kr.
Som det fremgår af det følgende, har nørklerne haft en stor produktion.
Nørklerne har haft en fælles tur til center i Kliplev.
Viborg
Aktivitetsleder
Inge Andersen

Vi mødes hver anden onsdag i de lige uger mellem kl. 12 – 17 til
strik hele året. Vi er som regel mellem 15 – 16 nørklere pr. gang.
Om vinteren i de ulige uger er vi 3 – 7 der syer, eller prissættertøj,
måler stof mm.
27 var med til vores egen nytårskur. 18 var med på
sommerudflugt, 5 var med nørklertur til Kliplev og 22 var med til
julefrokosten. Salgsarealet i butikken for nørklervarer fungerer
meget fint .Det tager megen tid at holde det i orden. Vi har anvendt
udstillingsbordet i butikken 3 gange. Det giver ekstra salg. Vi har i
år fået mange ekstra effekter ind til salg. Der er brugt 20.346 timer
Lidt tal: Der er brugt ca. 200 kg garn og 230 meter stof til at
fremstille 1.653 stk. Strik og 345 syet enheder. I alt 1.998 stk. Tøj

Vammen
Aktivitesleder
Annelise Bay

Året er gået stille og roligt. 1 deltager er stoppet grundet tidnød.
Mødeprocenten er stadig høj. Produktionen ca. 500 stk. det meste
går til Kliplev. Dog også enkelte ting til butikken. 4 deltog i den lokalt

arrangerede Kliplev – tur. 3 i Jellingturen og 7 i julefrokosten, hvor 2 fik
15 – års nåle. Gruppen startede i slutningen af 1999, så vi nærmer os 20års dagen.
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Så er der atter gået et år. Først en stor tak for en god sommer
udflugt og en skøn julefrokost.
Vi nørkler kunne ikke nøjes med en så vi lavede en med egen
betaling til Kliplev. Det var alle nørkleren i Røde Kors Viborg
Jeg takker mine nørkler for deres store arbejde de har lavet i året.
Vi har sendt 2028 stykker tøj til Kliplev.
Vi er 16 der mødes hver anden mandag, der er 6 der syer og 1 der
klippe og nogen strikker, sætter elestiki -og trævler op og efter
kaffen synger vi 2 sange.
Der er lige så mange der strikke hjemme.
Jeg har haft et stykke om Røde Kors i vores kirkeblad, det gav et
par nørklere mere.
Der er kommet rigtig mange brugere til vores ”nørklerhus.”
Ældre sagen, dagplejen, FDF. Vi har lavet en torsdagscafe, hvor der
kommer rigtig mange og mange strikker til Røde Kors.
Røde Kors har via nørkler aktiviteten fået skabt et samlingspunkt
for mange i Ørum. Huset er næsten i brug 5 dage i ugen.

Hammershøj
Aktivitesleder
Andrea Hald

Vi er 19 nørklere, der mødes den 1. mandag i måneden. I det
forløbne år har vi produceret 691 stykker tøj til Kliplev samt 111
stykker tøj til butikken.
Vi har ydermere været på tur til Kliplev. Det var en rigtig hyggelig
dag med kaffe og rundstykker på vejen derned og en masse
information om arbejdet i Kliplev. En stor tak til nørklerne Mona og
Jette, der stod for at arrangere turen.
Så har vi også været på sommerudflugt, hvor vi bl.a. var på tur til
brunkulslejren i Søby. En god og spændende tur. Tak for det.
Og så lidt omkring indsamlingen d. 7. oktober. Der var optælling i
butikken, som jeg selv deltog i. Det var en dag med god stemning,
og der blev talt op på livet løs med deltagelse fra rigtig mange.
Vi har også haft en julefrokost. En rigtig hyggelig aften med god
stemning og god mad. Tak for det.
Til IRK-kursus d. 4/2 får vi besøg Lizzie Liniger, der vil informere
om Røde Kors’ historie, ideer og principper for det frivillige arbejde.

Rødding
Aktivitesleder
Jette Giversen

Det går rigtig godt. Siden starten for fem år siden er vi 27 nørklere,
der mødes hver anden torsdag. En enkelt nørkler har i de fem år
nørklet 115 tæpper.
I 2018 har vi lavet i alt 548 enheder heraf 112 tæpper.
Der er altid en meget høj mødeprocent og snakken går lystigt.
Jeg deltog i Årsmødet i november. Det var en dejlig dag med
mange deltagere fra hele landet, dygtigt styret af en veloplagt
Connie Fricke Jensen.
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Integration
/julehjælp
Aktivitetsleder
Lissie Jarl

Foredraget på biblioteket "Sort land" af Ahmad Mahmoud d.27/10
som vi var med i var godt. Der var et stort fremmøde. Dansk
Flygtningehjælp arrangement på Stationen med Christian Aziz var
meget spændende. Synd at der ikke kommer flere. Vi var ca. 20 og
de 4 var fra RK.
Jeg har ingen ide om, hvad der skal til for at få folks interesse, men
det er ærgerligt for man kan virkelig få indsigt i mange ting og
derved måske være mindre dømmende!
På integrationsområdet modtager Viborg i øjeblikket ikke flere
flygtninge. De få der kommer bliver henvist til omegns byerne.
Som sædvanlig havde vi børn på sommerlejr. I år 10 stk. og det er
altid en succes. Så var der familieweekendlejren i Ry sammen med
Røde Kors Esbjerg og Røde Kors Bjerringbro. Fra Viborg havde vi 35
personer med. Det var en rigtig positiv oplevelse. Deltagerene lod
sig ikke bare varte op, men deltog også i alt arbejdet. Da der er
stor efterspørgsel, er det kun muligt at komme med 2 gange for at
nå så mange som muligt.
Det har ikke været muligt at sætte andre ting i gang. Mit indtryk er,
at alle vores nye borgere har nok med skole, praktik, job og det
almindelige familieliv, så der er simpelthen ikke tid til mere. Det
positive er, at en del ved hjælp af kurser har fået job. Nogle er efter
afsluttet danskkursus fortsat på en videreuddannelse og andre har
startet egen virksomhed. Også mange af børnene klarer sig fint i
skolen.
Vi deltager meget i Bjerringbro afdelingens onsdags cafe, hvor alt
muligt bliver taget op og hvor evt. problemer måske også
afhjælpes. Flere er flyttet til Viborg efter familiesammenføring, men
kommer stadig i cafeen. Det at RK har eget hus i Bjerringbro og
byen er mindre, gør det nok også lettere at samles.
Vedr. Uledsagede flygtningebørn er der jo heller ikke kommet flere
og når de bliver 18 kommer de jo over i en anden kategori. Vi har
nogle frivillige som gør et stort stykke arbejde for de børn og der er
også blevet lavet en samarbejdsaftale med kommunen. Med støtte
fra Egtmond fonden har vi kunnet hjælpe nogle af de unge med
anskaffelse af computer (til deres uddannelse) og støtte til
sportsaktiviteter.
Julehjælpen i 2018 bestod af et gavekort på 800 kr. til Brugsen. Der
blev uddelt julehjælp til 152 familier. For at sikre at det blev de
familier med størst behov der fik julehjælp skete tildelingen i
samarbejde med kommunen.
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Røde Kors Butik
Aktivitetsleder
Gunnar Bach,
Leif Jacobsen,
Dorit Hjorth
Henriksen

10
Meget er hændt siden vi tog hul på året af både positiv og negativ
karakter.
Heldigvis er der mest på den positive side. Salget gik rigtig fint og
efter sommerferien var vi på niveau med året før, som var et
rekordår.
Der var også meget at glæde sig over, da kampagnen ”Smid Tøjet”
løb af stablen i samarbejde med TV2 i maj måned- i år uden
deltagelse af Coop
Vi fik ikke så meget tøj ind som tidligere og kunne nemt håndtere
det ekstra, som kom – vi havde igen lejet en skibscontainer til
formålet.
I den triste afdeling var 3 dødsfald blandt vore frivillige:
Franck Dalsgaard, Laurits Tolstrup og Henry Kristensen.

På personalemøderne i maj og oktober drøftede vi store og små
problemer. Der er god spørgelyst på møderne og vi lytter til forslag
og kritik.
På bestyrelsesmøderne blev der lagt vægt på at vi er en enhed i
Røde Kors og at vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne.

Dorit, Gunnar og Leif har deltaget i butiksmøder arrangeret af Røde Kors
og desuden i 2 møder i Erfa gruppen.
Det var dog ikke muligt for os at deltage i årsmødet for Røde Kors
butikker, som fandt sted i september.

Årets helt store tema var det nye gulvtæppe i butikken, som gav
anledning til mange overvejelser. Heldigvis blev den store
investering godkendt i bestyrelsen og vi er rigtig godt tilfredse med
resultatet.
Der har været nogle perioder med rabatsalg i forbindelse med
sæsonskifte og fødselsdag samt oprydnings salg. Det har været
gavnligt på alle måder.
Igen i år har vi hjulpet med at hente legetøj i samarbejde med
frivillighuset og ungdommens Røde Kors

Her sidst på året er der investeret i ny belysning i form af flere LEDspot det er med til at højne butikken – ligeledes er der kommet nyt
væginventar til bl. a. tasker.
Som et forsøg er vi gået i samarbejde med andre genbrugsbutikker
om afhentning af genbrugsting på Revas i Viborg. Der er mange
fine ting at hente, men vi vil vurdere på om opgaven kan løses,
indenfor de nuværende rammer.
Årets omsætning blev igen en rekord nemlig 2.593.252. Det er vi
naturligvis stolte over. Vi ser frem til et spændende nyt år og siger
tak til alle for godt samarbejde.
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