
 
 

 
Beretning 2020 Røde Kors Viborg 

 
 
Corona pandemien har sat sit tydelige præg på vores aktiviteter i 2020. Hvilket også  
fremgår af beretningerne fra aktiviteterne. 
Den 11. marts blev Røde Kors’ velkendte aktiviteter indstillet. Vi følger 
myndighedernes retningslinjer og passer på os selv og hinanden.  
Samtidig stod det klart, at Røde Kors skal være der for de mennesker, der har behov 
for os.  
 
Coronakrisen har også betydet, at mennesker i risikogruppen eller syge har fået øget 
behov for praktisk hjælp. Derfor etablerede Røde Kors i foråret 2020 et 
landsdækkende hjælpenetværk, der tilbyder praktisk hjælp til f.eks. indkøb, gåtur 
med hunden eller afhentning af medicin. I det landsdækkende hjælpenetværk var der 
over 200 mennesker fra Viborg Kommune tilmeldt hjælpenetværket. Det viser, at 
viborggenserne står klar til at hjælpe hinanden, når der er brug for det. 
 
Derfor har Røde Kors fortsat et landsdækkende netværk af hjælpere 
Røde Kors Parat, der står klar til at træde til med en hjælpende hånd til personer i en 
akut situation. 
 
Under forårets coronakrise lancerede Røde Kors og Boblberg den digitale 
besøgstjeneste ‘SnakSammen’.  
På ‘SnakSammen’ kan man via mobil, tablet eller computer snakke med en frivillig 
samtaleven fra Røde Kors.  
Det er et godt supplement til vores besøgstjeneste når man ikke kan mødes fysisk.  
 
Da vi ikke kunne holde møder fysisk som vi plejede, måtte vi finde andre muligheder 
udover telefon og mail. 
Flere møder med bestyrelsen, Kommunekreds og butiksledelsen blev derfor afholdt 
digitalt.  
Mit Røde Kors er et godt supplement til at holde sig opdateret om hvad der sker der i 
Røde Kors. Alle frivillige har adgang til Mit Røde Kors. 
 
Under overskriften ’Brug for hinanden’ afholdt Røde Kors i juni 2020 15 folkemøder 
rundt om i landet, hvoraf det ene var et velbesøgt møde i Viborg.  
På grund af forsamlingsrestriktioner var det med få fysiske deltagere og mange deltog 
digitalt. De mange idéer og løsninger blev samlet i et idékatalog, der blev overrakt til 
socialminister Astrid Krag på et afsluttende møde. 
 
Landsmødet i november måned blev afholdt digitalt. Der var over 200 der deltog på 
afstand. På landsmøde blev resolutionen ‘Parat til at handle’ vedtaget. Resolutionen 
sætter fokus på, hvordan vi fremover kan være endnu mere til stede og handle i 
kriser.  



 
På sidste generalforsamling vedtog vi nogle mål for 2020 
Hvordan er det så gået.  
 
Trods corona har vi haft vores mål for øje og løbende tilpasset vores aktiviteter til 
myndighedernes retningslinjer. 
Det har været lige fra hel nedlukning og til løbende ændringer i forhold til 
begrænsninger i hvor mange der må mødes og forholdsregler for en til en møder 
(besøgstjeneste, vågetjeneste m.fl.) Patientstøtterne og Q-net aktivitet var afhængig 
af begrænsning i adgang til institutionen.  I butikken er foretaget de tiltag, der er 
anvist fra myndighederne, sprit, afstand, mundbind, antal personer i butikken.  
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet derhjemme. 
Såvel til nødhjælp som til salg i butikken. Lige nu venter en stor del på at blive sendt 
ud i verden.  
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet derhjemme. 
Såvel til nødhjælp som til salg i butikken. Lige nu venter en stor del på at blive sendt 
ud i verden.  
Den nye aktivitet omkring kommunikation har vist, at vi er blevet mere synlig på de 
digitale medier især på Facebook.  
i 
Se nærmere i afsnittene for den enkelt aktivitet, hvor mere end 330 frivillige er med 
til at gøre en forskel.  
Vi havde forberedt os på at deltage i Seniorfolkemødet på sØnæs. Det blev aflyst. Det 
blev ikke flyttet til 2021 
2020 har også vist, at Røde Kors er et fællesskab. Når det er svært at mødes, skal vi 
gøre os ekstra umage for at bevare motivationen og fællesskabet.  
Da vi på grund af forsamlingsforbud måtte aflyse vores fælles udflugt og julefrokost 
forsøgtes der tiltag i de forskellige aktiviteter.  
 
Det var en ny udfordring i en coronatid, at organisere Røde Kors indsamlingen den 1. 
søndag i oktober. Årets tema var ” ingen skal stå alene” vær med til at hjælpe 
mennesker ude i verden og herhjemme 
Vi lykkedes med et flot resultat på 112.962 kr. heraf udgjorde MobilePay 39.000 kr. 
For hele landet blev der indsamlet 13,5 mio. kr. 
En stor tak til alle der har støttet op omkring indsamlingen.  
 
Røde Kors Butikken er vores økonomiske fundament for at vi kan gøre en forskel, 
lokalt og ude i verden. 
Røde Kors Butikken holdt åbent - indtil den også måtte lukke ned først i marts måned 
og så igen lige før jul. Trods nedlukning omsatte butikken for 2,8 mio. kr.  Tak til de 
mere end 37.000 kunder og de mange der har doneret effekter. Under nedlukningen 
var der frivillige, der sørgede for at donerede effekter blev indsamlet ligesom flere har 
ryddet op og klargjort til åbning.  
 
Vi har et mål om at bruge flere penge lokalt for udsatte personer/familier. I 2020 
sendte vi 20 børn på en uges ferielejr. Vi uddelte julehjælp til 205 familier og i august 
var 192 personer på familielejr. 
Vi støttede Sundhedsklinikken i Aarhus med 50.000 kr. 
 
De frivillige har hver og en med deres store indsats og engagement bidraget til at 
udfylde Røde Kors manifest  
 
Altid til stede - medmenneskelighed gøres til en folkesag. 



 
 

Aktiviteternes beretning 2020 
1.Hjælp Aktivitetsleder Dirch Lind. 
 
Coronaen har også præget førstehjælpsundervisningen i 2020 – men mest i forhold til 
nye retningslinjer om afstand, afspritning og mindre holdstørrelser samt en masse 
ombookninger. Al undervisningen på ungdomsskolen, aftenskolerne og fagskolerne, er 
før eller siden blevet gennemført, fordi eleverne jo skal gennemføre førstehjælpen for at 
få deres kørekort, bestå et grundforløb, eller fordi det er en obligatorisk del af en 
uddannelse. 
Derimod har der været færre kurser for foreninger og virksomheder. 
I januar og februar havde jeg dog følgende: 
Afviklet gennem afdelingen: 
Januar – 6 timers kursus for personale ved Fårup, Nørbæk, Sønderbæk og Læsten sogne. 
Afholdt for Landskontoret: 
Januar – 5 timers kursus for personale ved ”Væksthuset” 
Gennem LOF: 
Januar/ Februar - 2 x 4 timers kurser for frivillige i Randers Kommune. 
 I alt er omkring 1200 blevet undervist i 2020. 
For dels at følge med tiden og for dels at leve op til nye krav om små grupper i 
undervisningen, har vi i efteråret investeret i 3 nye hjertestarter-trænere, så vi nu har 6 
forskellige modeller. 
Udgifterne dækkes af den leje vi får ind på udstyret, når det bruges på skolerne. 

 
Besøgstjenesten. Pårørende Støtte/aflastning.  
Aktivitesleder Eva Kammersgaard 
 
Året 2020 har været et meget anderledes år også for besøgstjenesten, værst har det været 
for vores modtagere, det er dem, der har lidt afsavn og ingen besøg. Ganske vist, har det 
været for at beskytte besøgs modtageren, men der er rigtig mange som har været - eller følt 
sig isoleret.  
Som besøgsven har der også været restriktioner. Der kom løbende nye restriktioner, som jeg 
sendte videre til besøgsvennerne, hver gang der blev ændret eller kom nye tiltag.   
Der er ingen der er blevet presset til at besøge deres modtager. Såvel besøgsven som 
modtager, skulle føle sig trygge ved at mødes, og følge de restriktioner som der kom hen 
over året.  
Jeg har klart sagt, det er ok, ikke at mødes fysisk, hvis de var det mindste nervøse, men 
opfordrede dem til, at holde telefon kontakt til deres modtager. 
På plejecentrene har der været strengere regler, som vi selvfølgelig har overholdt. Da det 
lysnede lidt, hen over sommeren kontaktede jeg diverse centre, for at høre efter hvilke 
regler besøgsvennen måtte/kunne besøge sin modtager. Der er plejecentre, hvor der er 
indgang fra egen terrasse, der var der lettere med diverse afspritning og mundbind.  
Som tak til besøgsvenner fik jeg mulighed for, at give dem æske chokolade, og en æske som 
de skulle bringe med til deres modtager som en hilsen fra Røde Kors, med tak fordi de havde 
været med til at passe på hinanden. 
Ligeledes kom der til jul et tilbud fra Landskontoret, hvor vi kunne rekvirere en julekalender, 
jeg bestilte 30 stk. som besøgsvennen kunne give til sin modtager. Noget som viser, at Røde 
Kors tænker på dem. 
Noget godt kom der trods alt ud af Corona, ”medmenneskelighed” jeg fik pludselig mange 
henvendelser, om at blive besøgsven, hvilket faldt i rigtig god jord. Det var rigtigt godt, at 
kunne sige, jeg tror jeg kan skaffe en besøgsven til dig. Der startede 6 par op. Jeg kom op 
på 30 par, der var endda 2 besøgsvenner, der en overgang havde 2 modtagere.  



 
Projektet pårørende støtte kom desværre ikke i gang. Coronaen kom i vejen. Vi vil når tiden 
er til det prøve igen. 
Noget jeg har savnet er fællesskabet på tværs af aktiviteterne, men godt med alt vores 
teknik, så kan (vi) jo holde forbindelsen. 
Men vores ensomme ældre, de har virkelig stået for skud, dem må vi passe godt på. 
  

Patientstøtterne Regionshospitalet Viborg 
 Aktivitetsleder Tove Vorre, Wendy Mogensen 

 
2020 har været et meget specielt år med Corona restriktioner. 
Vi startede godt med vores sædvanlig Nytårs kur for alle frivillige på hospitalerne i Midt 
inkludere Hammel, Skive, Silkeborg og Viborg. Der var mange deltagere og det var et par 
spændende timer med oplæg fra hospitals direktør og om projekt for støtte personer til 
patienter med demens, der er indlagt på hospitalet. 
 
Vi er trods restriktioner fortsat en meget engageret gruppe på 33 frivillige patientstøtter i 
forhallen. Vi har fået et par nye og to er holdt på grund af alder eller sygdom. 
 
Vi har fået en ny kontaktperson, Hanne Louring, og vi har et meget godt samarbejde. 
 
D.12.marts var vores sidste aktive dag indtil mandag d.8.juni hvor vi alle fik undervisning i 
hygiejnereglerne på hospitalet og vi havde opstart tirsdag d.9.juni. Alle de frivillige bærer 
mundbind igennem vagten (nogle enkelte bruger visir), vi holder så meget afstand som 
muligt og vi spritter hænderne hver gang vi rører ved noget; dvs dørhåndtag, knap til 
elevator, telefon, papir, osv. 
 
Det er vigtigt at pointere at vi er imødekommende, vi tilbyder mundbind hvis ikke de har 
med og accepterer et nej. Vi møder alle med et smil og pæne ord uanset om de kommer 
alene eller flere. Personalet på afsnit eller klinikken tager dialogen om mundbind og hvor 
mange der må være på hospitalet. 
 
Der har været fantastisk opbakning igennem hele perioden med få helt forståelige afbud på 
grund af sygdom i hjemmet eller bekymring for at få Corona. 
 
Vi afholdt et fællesmøde i august 2020 i auditoriet på Hospitalet hvor vi kunne have 2 meters 
afstand imellem hinanden. Det var dejligt at have muligheden for at snakke sammen og 
gennemgå nogle af alle de oplevelser vi har haft 
Vi afholdt, i september, netværksmøde for aktivitetsledere til patientstøtter fra Holstebro, 
Herning, Viborg, Silkeborg, Randers og Skejby. Der var afbud fra Skive og Thisted. Vi 
drøftede bl.a ”Kom godt hjem”  funktion og Tryghedspersoner for personer, med demens, 
som er indlagte. 
 
Den 26.oktober var der afholdt et møde på regions kontoret på Skottenborg, med deltagere 
fra Viborg hospital, Thomas Balle Kristensen (Hospitals direktør), Nina Centio(HR leder 
hospitalet), Stine Sølager Kriegbaum(demens projekt leder), Elin Christiansen(Røde Kors), 
Knud Hampenberg(frivillige patient støtter), og undertegnede. Knud og Wendy holdt et 
oplæg om frivilligehed på hospitalet og hvad det indebærer og hvad frivilligheden giver os. 
De var meget interesseret i at høre om vi tog noget arbejde fra de ansætte. Vi pointeret at 



det gjorde vi bestemt ikke, da vi far starten havde lavet meget faste principper i 
samarbejdsaftalen om vores rolle. 
Ultimo november blev der afholdt et møde med frivillige koordinator og kontaktpersoner med 
henblik på at Hospitalet vil gerne anerkende de frivillige og holde fast i de frivillige selvom 
mange ikke må udfører deres arbejde på sengeafsnitterne og hospitalet må ikke afholde 
nytårs kur. Resultatet blev et honning hjerte og et personligt brev til  hver enkelte. Alle var 
meget glad for den anerkendelse. 
 
Så kom Corona tilbage med endnu mere styrke i december. Vi skulle have fortsat indtil 
d.23.december, men i samarbejde med Hanne Louring valgte vi at stoppe fredag 
d.18.december. Vi skulle have opstart d.4.januar men det er udsat indtil videre. 
 
Patientstøtter på afdelingerne. 
Januar og februar gik sin vanlige gang, men så kom Corona- virus, og satte en stopper for 
vores aktiviteter på diverse afdelinger. 
I løber af foråret kommunikerede vi på nettet, og over sommeren troede vi så småt at vi 
kom i gang. 
I  juni måned var 3 nye pt. støtter til samtale. 
I oktober havde jeg to nye til samtale. 
Alle 5 nye kom ikke til videre introduktion hos Jette Brodersen (kontakt på Hjerte-Medicinsk 
afd.) 
På grund af nedlukning. 
Vi er pt. 15 patientstøtter på afdelingerne. 
Alle holder fast og glæder sig til at komme i gang igen. 
 
Vågetjenesten Aktivitetsleder Jytte Nielsen 
 
Denne årsberetning bærer præg af coronaens indtog i det  
ganske land med alt, hvad dette indebærer.   
Først på året blev der våget i private hjem.  
  
Efter nedlukningen ingen aktivitet.  
I november var vågekonerne ude ligeledes i private hjem. 
  
Disse vågekoner blev af de pårørende rost, og deres måde de havde været tilstede på.  
Dejlige tilbagemeldinger.  
  
Tak til bestyrelsen for at stille beløb til rådighed til kreativ Julehygge. Det nåede vågekonerne 
ikke, da flere arbejder i sundhedssektoren.   
En af vågerne skulle have overrakt 5 –årsnålen. Det kommer her i 2021.  
Sidst i november holdt nørklerne i Læsten julehygge med fortæring udefra.  
En hyggelig og god eftermiddag.  
En stille og rolig Jul og Nytår.   
 
 Q-net Aktivitetsleder (Lisbeth Brandt Landskontoret) 
  
Lisbeth Brand fungere midlertidigt som aktivitetsleder. Der arbejdes på at fåen aktivitetsleder 
mere således, at der vil være to aktivitesledere når Ninette kommer tilbage.  
Der er fin kontakt til krisecenteret, som jo ikke kan invitere os ind pga. coronarestriktioner. 
De ved, at vi er der og gerne vil rykke ud, når der er mulighed for det.  
Der er fire frivillige er tilknyttet.  
 
I november fik vi lavet et én-til-én match mellem en kvinde på krisecenteret, som nu er 
flyttet i eget hjem, og  en af de frivillige.   Der har været afholdt 4-5 frivilligmøder . 



Integration Aktivitetsleder Lissie Jarl 
 
Vi havde i 2020 et mål om at bruge flere penge lokalt. Vi sendte 20 børn på en uges 
sommerlejr. I 2019 var de 10 børn. 
I samarbejde med Røde Kors Bjerringbro afdelingen var der 192 på familielejr i august 
måned. Turen gik til Lalandia. 
  
Skoletjenesten/AIA  
Aktivitesleder Lizzi Liniger/ Niels Peter Carlsen 
 
Vi ser stadig, Skoletjenestens/Kommunikations/AIAs opgave blandt Røde Kors frivillige og 
vore interessenter er at skabe øget bevidsthed og viden omkring Røde Kors som verdens 
største og vigtigste humanitære organisation. I vore kurser og foredrag fokuserer vi på 
historie, værdier, visioner, principper, hjælpearbejde, økonomi og manifestet om 
medmenneskelighed. 
Som i samfundet har det meste af året desværre været præget af Coronabegrænsningerne. 
Aktiviteter 
10.03 Orientering for borgerforeningen i Bruunshåb. 
Planlagte IRK-kurser (Herning,Karup,Viborg) blev aflyst p.g.a. Corona.  
Aftalt med Mikkel Smed at kunne bruge De Frivilliges Hus til kursusvirksomhed 
Håber på kunne komme i gang igen i 2021. 
Flere har henvendt sig med ønske om kursus. 
Skoler og kommunikation: 
I foråret sendt et brev ”I skole efter Corona” til alle skoler i Viborg Kommune. Bilag vedlagt. 
Vejledt skoler vedr. materialebestilling fra undervisningsafdelingen 
Givet råd og bistand vedr. emnearbejder om Røde Kors historie mv. til flere skoler og lærere 
Møder mv: 
Virtuelt årsmøde i kommunikation den 22.11.20 
Givet evaluering af årsmødet ultimo november 
I øvrigt oplevet et konstruktivt samarbejde med medarbejdere på landskontoret, selv om der 
sker mange udskiftninger i AIA/Kommunikation. 
 
Kommunikation Aktivitetsleder Line Eriksen  
 
Først og fremmest har det været både spændende og udfordrende, at starte op på Røde Kors 
Viborgs nye kommunikationsaktivitet. Spændende, fordi der blev mulighed for at gøre mere 
ud af formidling og prøve nye tiltag til at sprede det gode budskab – udfordrende først og 
fremmest på grund af de begrænsninger COVID-19 satte, men også fordi der er mange 
områder, aktiviteter og rutiner at sætte sig ind i. 
 
Fra start var planen og udgangspunktet at fortælle de gode historier! Dette gennem et øget 
fokus på formidling på vores lokale Facebook-side, bedre kommunikation på basis af 
MitRødeKors samt input og tilstedeværelse fra kommunikationsaktiviteten til større 
arrangementer, så som landsindsamlingen og Seniorfolkemødet.  
 
Ligeledes har vi gerne villet gøre mere ud af at fortælle om de enkelte aktiviteter., så som 
nørkleriets og patientstøtterne – for at kunne skabe opmærksomhed om deres store arbejde, 
og for på den måde at skabe interesse hos lokalbefolkningen og potentielle nye frivillige.  
 
Opmærksomhed om varer i butikken/donationer har også været en prioritet; denne funktion 
har været tæt knyttet til at “gøre opmærksom på os selv” gennem Facebook, så kunder både 
vidste, hvor og hvordan de kunne donere ting, samt hvilke nye, spændende varer, der var 
kommet på hylderne. Det sidste har i høj grad været orienteret omkring sæsonvarer. 
Konkret har vi: 



Øget aktiviteten på Facebook 
Taget billeder og lavet små interviews med indsamlerne efterhånden som de kom tilbage 
med indsamlingsbøsserne. Dette blev efterfølgende lagt op på Facebook, med meget positiv 
respons.  
Været på besøg hos nørklerne i Ørum, da der blev uddelt årsnål, hvor der blev lavet opslag 
på Facebook om deres konkrete aktiviteter, og ikke mindst var billeder af overrækkelsen af 
nålen. Det er tydeligt, at opslag med konkrete personer og med et personligt præg får den 
bedste respons fra følgerne. 
Deltaget i landskontorets forsøgsprojekt med at slå en række tekster/billeder/videoer op i 
relation til Mastercard-finalen 
Taget billeder af varer, når der blev meldt tilbage fra butikken, at der var kommet 
interessante og usædvanlige ting ind. 
Holdt os orienteret med de forskellige frivillige i butikken om, hvad de havde af gode forslag 
til et butiksområde, der kunne bruge øget fokus. 
Været opmærksom på sæson/højtidsvarer, så flest mulige kunder kunne blive orienteret om 
dette (via Facebook) 
Generelt videreformidlet opslag fra Røde Kors Landskontoret, samt relaterede Røde Kors 
sider. 
 
Røde Kors indsamling  
Aktivitetsleder Kim Wierenfeldt Jacobsen 
 
Røde Kors-indsamlingen, den første søndag i oktober var selvfølgelig præget af Corona 
pandemien, med værnemidler, håndsprit og afstand. Flere af indsamlerne gav udtryk for at 
det var godt at Røde Kors holdt fast i indsamling med indsamlingsbøsser, kombineret med 
muligheden for mobil-pay, samt girokortene – Indsamlerne blev godt modtaget ude på 
ruterne. 
 
Temaet var ”Ingen skal stå alene” vær med til at hjælpe mennesker både i Danmark og ude i 
verden. 
 
I ugerne op til indsamlingen blev Facebook anvendt til at gøre opmærksom på  
indsamlingen og behovet for indsamlere – dette arbejde blev varetaget af Line Eriksen på 
allerbedste vis. 
 
Som forventet var der færre tilmeldte indsamlere end tidligere, både blandt 
gymnasieeleverne og de øvrige indsamlere. Vi nåede op på at dække 84 ruter, heraf 
dækkede gymnasierne de 40 ruter. Lokalt blev der indsamlet 112.962 kr. et rigtigt flot 
resultat. Indsamlingsresultatet for hele landet nåede op ca. 13.500.000 kr. 
Tak for hjælpen til de frivillige, der har medvirket i forberedelsen af indsamlingen og løsning 
af opgaverne på selve indsamlingsdagen.  
 
Vi har i 2020 forsøgt at få flere indsamlere ved hjælp af frivillige i afdelingen, vi benyttede et 
postkort, hvor forsiden var tegnet af børnene i Røde Kors Børnehuset, Videbechs Minde. 
Trykning af kortene skete hos Vingaards Officin. 
 
En stor tak til Rema 1000 på Marsk Stigs Vej der var sponsor ifm. indsamlingen. Tak til 
Danske Bank for at hjælpe med optælling af de mange penge. 
 
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 2020 er 
der solgt for ca. 88.000 kr.  
 
 

Viborg nørklere  Aktivitetsleder Inge Andersen 
 
Udover dem der nørkler hjemme mødes vi normalt hver anden onsdag (hele året) i 
mødelokalet i butikken. I de lige uger til strik. På grund af corona og restriktioner blev det 
kun ca. 9 måneder og med begrænset deltagelse. I vinterhalvåret er er tre til syv der syr, 
prissætter ting, måler stof mm.  
To til tre gange om ugen er der tre der sorter ting til salg i butikken. Vi er glade for 
salgsarealet i butikken.  
Vi er 37 damer. 
Året startede med vores egen nytårskur. Vi nåede at holde julefrokost i to hold på Mønsted 
Kro inden forsamlingsforbuddet blev sat ned til fem personer. 
 
Trods nedlukning er der fremstillet 1.721 stk. Strikvarer og 726 stk. Syet, 
i alt 2.447 enheder. Det svarer til at de er strikket/syet i 20.615 timer brugt 184 kg garn og 
310 m stof. 
 
 
Ørum nørklere Aktivitesleder Mona Jensen 
 
Så er der atter gået et år 2020 er et år vi ikke glemmer, 
Vi har ikke været samlet ret mange gange på grund af 
corona, men tros det har vi sendt i dec.2020 ca.2200 stk .tøj.  
Der er blevent udleveret rigtig meget garn både i Ørum og Vejrumbro 
Der er 4-5 damer som har syet hjemme .Vi er også 4 der mødes og syer tæpper af flis rester 
det blev til 35 stk. 
Karen Fisker som bliver 97 har inviteret 2 til at sætte elastik i det tøj vi har syet.  
Vi håber at få en bedre 2121. 
Tak til alle nørkleren for den fine indsat håber vi kan samles igen 2121 
 
Vammen nørklere Aktivitesleder Solveig Nielsen 
 
Den 1. september overtog jeg opgaven som aktivitetsleder for nørklerne efter Annelise Bay. 
En opgave Annelise har bestridt i al den tid som Vammen nørklerne har eksisteret.  
Vi er pt kun 9 nørklere, og når vi må mødes igen, vil vi gøre noget for at få nogle flere med.  
Det blev en lidt mærkelig opstart, fordi vi blev forhindret i at mødes på vores normale 
tilholdssted, nemlig Pensionistgården i Vammen. 
Vi diskuterede lidt frem og tilbage og endte op med at spørge menighedsrådet om vi kunne 
være i konfirmandstuen ved præstegården i Vammen. Det fik vi heldigvis lov til og jeg kom 
så i gang med at flytte vores lager af stof og garn og færdige produkter. Skal rose 
plejehjemmet for god behandling, og vi har et gensidigt ønske om at flytte tilbage til vores 
vante omgivelser der. 
 Vi nåede lige at blive samlet nogle få gange der, inden vi igen blev lukket ned. 
I perioden med nedlukning har vi 2 gange været i Viborg med strikket og syet tøj.  
Der er hentet garn i Viborg – så damerne har været forsynet og vi har også modtaget en hel 
sæk garn som donation. Så indtil nu har vi ikke manglet noget. Vi besluttede at den enkelte 
beholdt sine arbejder hjemme, og så må vi samle det sammen, når alt åbner op igen. 
Det er selvfølgelig træls, at vi ikke har kunnet mødes, men da de fleste nørklere i Vammen er 
i risikogruppen, må vi passe på hinanden. 
 



Hammershøj Nørklere  Aktivitesleder Andrea Hald 
 
På trods af Coronanedlukningen har vi strikket og syet på livet løs.  
Dette er blevet til 660 stykker tøj til Kiplev og 224 stykker tøj til butikken. Der er fx blevet 
syet rigtig mange indkøbsnet til salg i butikken. 
I december afholdte vi en lille julesammenkomst med 10 personer, da dette var muligt, i 
Torvehallen. Der blev også uddelt 3 årsnåle og blomster for mange års arbejde i 
Hammershøj-Nørklerne. Alle gav udtryk for, at dette var en rigtig hyggelig eftermiddag i en 
tid, hvor vi alle er udfordret af Corona. 
Vi håber, at 2021 bliver et år, hvor vi kan mødes igen til snak og hygge. 
 
Rødding nørklere Aktivitesleder Jette Giversen 
 
I disse corona tider har vi ikke været samlet til nørkling ud over et par gange. 
Der bliver dog strikket flittigt på hjemmefronten. 
Som en af nørklerne udtrykte det da vi endelig samledes " Hvor har jeg savnet nogen at 
grine sammen med." 
Der siger efter min mening noget meget basalt om, hvor vigtig sociale relationer er for os 
mennesker. 
De bedste hilsener om snarlig tilbagevenden til mere normale tilstande. 
 
 
Røde Kors Butik Aktivitetsleder 
Gunnar Bach, Leif Jacobsen, Dorit Hjorth Henriksen 
 
Året 2020 startede godt de 2 første måneder – så kom nedlukningen den 11. marts. 
Derefter to måneders tørke - med afsavn fra gode kolleger og kunder. 
Gennem hele nedlukningen mærkede vi stort engagement i forbindelse med oprydning etc. 
Genåbningen gik rigtig fint med behørigt hensyn til restriktionerne. 
Salget var hurtigt oppe på normalt og lidt bedre end de samme måneder i 2019. 
Der kom naturligvis mange effekter ind under nedlukningen, så vi manglede ikke varer. 
Allerede inden den store vandskade i juli 2019, var det besluttet at vi skulle have et nyt 
køkken. 
Dette blev så realiseret i år. Vi er meget tilfredse med køkkenet, men må desværre ikke 
samles så mange i øjeblikket og bruger derfor mødelokalet som kantine. 
Vores samarbejde med de øvrige genbrugsbutikker omkring Revas hallen fungerer godt og 
det giver os mange fine ting. 
Butikken var samlingspunktet for landsindsamlingen og det gik godt- selvom 
omstændighederne gjorde det mere besværligt. Tak for godt samarbejde på tværs af 
aktiviteterne. 
Det har længe været et ønske at modernisere bagbutikken og nu er vi i gang – i første 
omgang med gulvtæppet gennem hele den brede midtergang. Det pynter virkelig. Der er 
desuden kommet bedre lys på ”gallerigangen” så den virker mere indbydende. 
På trods af nedlukning i 2 måneder+ lidt mere, nåede vi en omsætning på over 2,75 mio. kr. 
Det er vi ret stolte over. 
Nu håber vi på et godt 2021 – selv om vi kommer lidt sent i gang. 
Planer har vi masser af og heldigvis en stor flok engagerede frivillige, som er klar til at tage 
fat. 
Tak til bestyrelsen for opbakning og godt samarbejde i 2020. 
 
 

 


