
Beretning for 2021 Røde Kors Viborg

2021 var endnu et år, hvor Corona fyldte.
Året 2021 startede som 2020 sluttede med nedlukning og restriktioner. Aktiviteter og
fællesskaber blev påvirket i forskellig grad. Hvilket også fremgår af beretningerne fra
aktiviteterne. Vi oplevede, at når det er svært at mødes, skal vi gøre os ekstra umage
for at bevare motivationen og fællesskabet. Det er i høj grad lykkedes.

Året har vist, at vi hurtigt kan tilpasse os de mange ændringer som følge af
restriktionerne. De digitale aktiviteter bl.a. hjælpenetværk, tal sammen, blev
yderligere udbredt i 2021. Vores lokale bestyrelsesmøder og møder med
Landskontoret har været fysisk eller online afhængig af restriktioner/ smittetryk. Det
er gået godt, selv om vi hellere vil ses, som vi plejer.
En positiv effekt ved brugen af de digitale møder er, at der nu er flere møder,
temamøder mellem landskontoret og de lokale afdelinger.  Ligesom der er temamøder
indenfor de forskellige aktiviteter. Det gør det muligt ,at deltage hjemmefra og ikke
skal bruge det meste af tiden på landvejen.

Særligt fællesskabsaktiviteter var trængte i 2021, men da det igen blev muligt at
mødes, fik de ekstra fokus.

Røde Kors butikken mærkede igen coronaens nærvær med begrænsninger, antal
kunder i butikken, brug af mundbind og andre udfordringer. Det hele blev løst, fordi
alle frivillige var klar til at stille om og få det hele til at fungere. I lukkeperioder var
der flere frivillige der sikrede, at vi fortsat kunne modtage donationer og gjorde
butikken klar til at åbne igen.

Trods corona fik vi et flot resultat. Det gør at vi udover egne aktiviteter kan støtte
Sundhedsklinikken, fængselsbesøgstjenesten og vågetjenesten og overføre ca. 1,9
mio. kr. til Røde Kors hjælpearbejde såvel i Danmark som ude i verden.

Røde Kors indsamlingen, den første søndag i oktober, blev holdt, mens smitten var
lavere. Det var godt igen at samle ind med den menneskelige kontakt. Temaet for
indsamlingen var - Ingen skal stå alene - Viborgenserne tog godt imod vores
indsamlere.
Et flot resultat med 113.703 kr. lokalt (Viborg og Tjele), og ca. 15.5 millioner i hele
landet.
Og der er brug for støtte og opbakning til Røde Kors arbejdet både herhjemme og
ude i verden, hvor behovene stadig vokser.

På sidste generalforsamling vedtog vi nogle mål for 2021
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. Forholdsregler for en til en aktiviteter
(besøgstjeneste, vågetjeneste m.fl.) Patientstøtterne og Q-net aktivitet var afhængig
af begrænsning i adgang til institutionen.  I butikken følgerr vi myndighedernes
anvisninger, sprit, afstand, mundbind, antal personer i butikken.
Nørklerne har, trods nedlukning, forsamlingsforbud mm., strikket/syet derhjemme.
Såvel til nødhjælp som til salg i butikken.

Se nærmere i afsnittene for den enkelt aktivitet, hvor mere end 330 frivillige er med
til at gøre en forskel.

I 2021 sendte vi 20 børn på ferielejr.
Vi uddelte julehjælp for 202.000 kr. til 253 familier.  For første gang skulle
ansøgningen ske digitalt.

Omkring 1. hjælp har vi indgået en aftale med Røde Kors Aarhus om
virksomhedskurser.

Da kommunen bad om hjælp til at guide borgere rundt i vaccinationscentret var der
frivillige patientstøtter der stillede op. De var synlige med deres røde veste.

Et ønske om at etablere vågetjeneste på Regions Hospitalet i Viborg er nu i sigte.

Vi skal fordoble genbrug i Danmark. Sammen med Dansk Affaldsforening, Kirkens
Korshær og Folkekirkens Nødhjælp har Røde Kors lavet et løfte om, at vi sammen vil
arbejde for at fordoble genbruget i Danmark.
I butikkens beretning er beskrevet Et godt og fornuftigt samarbejde med Revas om
genbrug i Viborg.
Genbrug er en vigtig indsats i Røde Kors. Det er primært med til at finansiere vores
vigtige indsatser i Danmark og resten af verden.

I det landsdækkende hjælpenetværk -  Røde Kors parat  - der i dag over 50 tilmeldte
fra Viborg kommune. Det viser, at viborggenserne står klar til at hjælpe hinanden, når
der er brug for det.

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.

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.

Butikken er som sagt vores økonomiske fundament og de frivillige er vores største
aktiv.
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.

En tak til de mange som på forskellig vis støtter Røde Kors og gør det muligt at vi kan
gøre en forskel.



Aktiviteternes beretning:
1. hjælp (Dirch Lind)
Coronaen betød at al førstehjælpsundervisning frem til 15/3-21 blev aflyst, mens det
for aftenskolerne og Ungdomsskolen gjaldt helt frem til 10/5. Men herefter har det
været et nogenlunde normalt år, hvor også meget af det aflyste blev indhentet.
Før sommerferien meddelte Landskontoret, at de ikke længere ville stå for
førstehjælpskurser til virksomheder. Det har ellers indtil da været Landskontoret, som
har stået tilbud, fakturering og aflønning af instruktører i forbindelse med
virksomhedskurser, men det har på det seneste været en underskudsforretning for
dem. Derfor er det marked givet fri til de afdelinger som måtte have lyst, og vi har i
efteråret bl.a. afviklet kurser for et reklamebureau i Viborg, flere kurser for Holstebro,
Struer og Lemvig Provsti, samt har aftale om flere kurser for Skals Skole foråret
2022.
Udfordringen med kurser for virksomhedskurser er dog at de er momspligtige, og da
vi gerne vil undgå moms i regnskabet i Viborg, har vi nu indgået en aftale med Røde
Kors i Aarhus, som er momsregistrerede.
Aarhus vil derfor fremover stå for afregning og aflønning i forbindelse med kurser for
virksomheder, som afholdes af instruktører fra Viborg-afdelingen. Aarhus og Viborg vil
hjælpe hinanden med at afvikle de kurser, der måtte komme, men ligger et kursus i
Viborg området vil det i første omgang blive tilbudt en instruktør herfra og omvendt.
Viborg har forsat kun en enkelt instruktør, som samtidig er aktivitetsleder, og han har
i 2021 udstedt ca. 1065 beviser.
Vision for 2022
At flere af afdelingens egne frivillige kommer på kurser i førstehjælp.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vågetjeneste (Jytte Nielsen)
Vågetjenesten har det første halve år af 2021 været lukket så godt som helt ned på
grund af corona.
Da samfundet lukkede op igen, har der været forespørgsler om vågekoner, dels til
borgere i eget hjem og borgere, der bor på plejecenter.
Henvendelser har været fra hjemmeplejen og enkelte private personer, der ønskede
aflastning til deres døende pårørende.
Der har været henvendelse fra  Fjordklyngen, der ønskede oprettelse af en
vågetjeneste i den del af Viborg Kommune.
 
Klejtrup Friplejehjem har i det forløbne år gjort brug af deres frivillige vågekoner.
Flere af vågekonerne er også med i hjemmets Støtteforening. Dette er i mange
tilfælde en fordel, da de
kender huset og dets beboere.
 De sidste måneder af 2021 har der ikke været vågekoner ude.
 Dette skyldes den voksende smitte i samfundet.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Besøgstjenesten (Eva Kammersgaard)
Året 2021 har været udfordrende på grund af Covid-19.
Jeg har 7gange sendt info/breve ud til alle besøgsvenner i 2021, hver gang der kom
nye ændringer/restriktioner, men også for at støtte og bakke op, for at holde kontakt
mellem besøgsven og modtager.
Der er 31 pers. der har søgt efter en besøgsven, hvoraf de 6 pers. har fået sit ønske
opfyldt.
Der er 8 pers. som bor på plejecenter, resten 23 bor i egen bolig.



Jeg kan ikke hjælpe alle som det ser ud pt. Jeg har prioriteret, de personer som bor i
egen bolig, vil jeg meget gerne hjælpe først, da de som bor på plejecenter er tættere
på andre mennesker.
Trods Covid-19,- er der opstartet 6 nye par Besøgsven/ Besøgsmodtager.
Der er ledige besøgsvenner, men som pandemien er nu i slutningen af året, har jeg
valgt at vente med at starte nye besøg op, til vi ser hvordan situationen ser ud, når vi
kommer ind i det nye år.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Patientstøtterne på afdelingerne (Tove Vorre)
Vi er i den heldige situation, at vi har fået en tilgang på 5 nye pt. støtter, i sidste
halvdel af 2021.
Vi er nu 15 aktive støtter, herligt.
Fordelt på  5 -6 afdelinger, både kirurgiske og medicinske afd.
Mødeaktivitet har der ikke været noget af, men der planlægges et møde på
Regionshospitalet sidst i marts.
Regionshospitalet inviterede til julefrokost, hvor enkelte deltog.

Wendy og jeg  savner desuden også vores regionsmøder, som vi håber der snart
bliver indkaldt til.
De er meget værdifulde, og til stor inspiration for os begge.
Det er muligvis Gødstrup, så vi får se, om de har overskud.

Desuden kan man nok også forvente at der bliver indkaldt til et fælles møde med
Hospitalsledelse, som tidligere år, hvor der udveksles nyheder og forventninger.

Patientstøtterne i forhallen (Wendy Mogensen)
Vi er fortsat en meget engageret gruppe på 33 frivillige patientstøtter i forhallen.
Vi er fortsat påvirket af COVID 19 og er ofte færre på arbejde
Vi har et Samarbejdsaftale mellem Hospitals ledelsen og Røde Kors der revideres hver
andet år.

Vi har et meget godt samarbejde med vores kontakt person, Hanne Louring, på
regions hospitalet.

Vores opgaver er hovedsageligt:
At vise patienter og pårørende vej til sengeafsnit eller ambulante klinik.
Vi orienterer om parkeringen og hvordan de registrerer bilen.
Vi snakker med de patienter, der venter på at blive hentet i forhallen eller den gamle
forhal
Aktivitetsledere til patientstøtter i Region Midtjylland har et netværkssamarbejde.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Q.Net (Joan Borritz, Sine Frederiksen)
Vi har fået gang i vores cafe - som aktuelt er 1 x om måneden. Vi har haft 2
arrangementer i slutningen af 2021 - første gang deltog 7 kvinder og børn i alt - og
senest kom der 3. Vi har næste cafe på søndag. Vi har valgt temaerne her de første
gange, men kvinderne inddrages mere på sigt. 
Vi forventer at fastholde arrangementet 1 x om måneden fremadrettet.

Vi håber at vi i takt med at vi får flere frivillige, kan udvide dette til 2 gange om
måneden i årets løb.



Dette også med henblik på at fastholde kvinderne og tilbyde dem noget indhold i
livet. Samt, understøtte deres egen netværksdannelse på tværs - dette er også et
mål for 2022. 

Ift. 1 til 1 match har vi ét match aktuelt - vi har flere på vej og lige i dag har vi
afholdt møder med to nye frivillige, som begge har sagt ja til at være en del af Qnet.
Der er yderligere en kvinde som har henvendt sig, som er interesseret til maj - og
måske endnu en på vej. Aktuelt har vi flere kvinder, end frivillige - og nogle af de
frivillige mangler de nødvendige kurser for match. 

Vi holder frivilligmøderne en gang om måneden for de frivillige - hvilket fortsætter. 
På sigt når der kommer flere frivillige, skiftes vi til at deltage i cafe-arrangementerne,
hvilket også gør det muligt at holde det flere gange. 
------------------------------------------------------------------------------------------
Nørkler Viborg (Inge Andersen)
Første halvdel af året har været rigtig træls . Det blev først nogenlunde normalt fra
uge 28 . Derfra har vi mødtes hver anden uge ( i de lige gange i uger ) mellem kl .
13.00 - 16.00 . Der har vel været mellem 10-17 pr gang , vi har også fået syet nogle
gange i efteråret . Vi har fået 3 nye damer , som er ret flittige .    Det har været et
rodet år , vi har været ret mange om at dele lokalet , der har været vandskade , der
er kommet nye vinduer . Der er også lavet om på salgsarealet , det har resulteret i
extra meget oprydning .    Årets resultat 2.127 stk. strik - 909 stk. syet i alt 3.036
stk. tøj .   Til at frembringe dette , har vi brugt ca. 270 kg. garn og 330 m. stof +
25.345 timer . Der er også gået noget til butikken . De 5 nørklerafdelinger. har
tilsammen solgt for ca. 89.000 kr.           

Nørkler Hammershøj (Andrea Hald)
Der er fortsat 13 kvinder, der syr og strikker rigtig mange ting til Nørklerne, hvilket vi
er meget glade for.
Eva og jeg stod for Landsindsamlingen i Hammershøj i 2021. Det startede med kaffe
og brød. Der var 10 tilmeldte; vi blev desværre kun 4, resten mødte ikke op; måske
pga. regnen. Det er rigtig svært at finde indsamlere.

Jeg deltog ydermere i Årsmødet for Nørklere på Golfhotellet i Viborg. Det var en dejlig
dag men stor inspiration til arbejdet med nørkeltøj. Rigtig god information og styret af
Connie Fricke Jensen.

Slutteligt mangler vi altid Nørklere, der har lyst til at hjælpe med at lave forskellige
kreative ting til udsatte mennesker rundt om i verden. Så hermed en opfordring til
endelig at kontakte os, hvis man gerne vil være med. Udover at lave forskellige
nørklerier, så mødes vi også med jævne mellemrum til hyggeligt samvær omkring
det.

Nørklerne Ørum (Mona Jensen) 
Et år er gået.
Vi pakker nørkle tøj 2 gange om året og pakket her i december. Det blev til i alt 3264
stk, tøj som er sendt til Kliplev.
Vi har syet rigtig mange indkøbsposer til butikken.
Tak til alle nørkleren 
Vi har godt gang i madklubben for enlige ,vi er  oppe på 42 som kommer og spiser og
hygger.



Vi er sammen med Vibeke Samuelsen fra familienetværk i Viborg om vi kan få den til
at køre i Ørum 

Nørklerne Rødding (jette Giversen)
Atter et år med corona og periodiske nedlukninger.
Vi har her i Rødding valgt at holde pause i januar måned pga det høje smitte tal.
Alle har været flittige derhjemme ,men glæder sig til samværet med andre .

Nørkler Vammen (Solveig Nielsen)
Nørklerne i Vammen klapper lige hesten lidt endnu. Inden jul var der Corona på
plejehjemmet, så vi besluttede at holde tidlig juleferie.
Vi har tænkt at starte op igen i uge 4. 
Men det kan sagtens ændre sig alt efter hvordan det går med Coronaen. 
Alle er aktive hjemme og vi har også hentet garn i Viborg et par gange.
Har ringet rundt og ønsket godt nytår.
-------------------------------------------------------------------------------
Skoletjenesten/Kommunikation/AIA 2021
(Lizzi Liniger, Niels Peter Carlsen)

Covid 9 situationen har begrænset vort virke i det forløbne år.
Vore planlagte Info- kurser kunne ikke gennemføres, dog lykkedes det at gennemføre
enkelte orienteringsarrangementer samt oplysningsopgaver på skolerne.
Vi satser på at kunne komme i gang på et tidspunkt i 2022.
I konsekvens af bestyrelsens visioner ser vi skoletjenestens opgave blandt Røde Kors
frivillige og i vor interessentkreds at yde et vigtigt og væsentligt bidrag til at skabe
øget bevidsthed og viden om Røde Kors historie, opbygning, værdier, visioner,
principper og hjælpearbejde.
I 2021 har vi udsendt følgende undervisnings/foredragstilbud til alle Viborgskoler:
“ I skole efter corona”
Indskoling - mellemtrin- udskoling
“Corona og andre smitsomme sygdomme”
Temaet “Krop og Sundhed” indgår i temaet
“Ensomhed blandt børn og unge”
Sammen kan vi stoppe ensomheden.

I 2022 sender vi orientering til skolerne om Røde Kors materialerne:
Jagten på vacciner.
Om vaccinernes betydning for folkesundheden
Bag Skyerne
Film med udgangspunkt i børns sorg
Jutlandia -kaldet til slaget
Viden om Danmarks og Røde Kors humanitære indsats i Koreakrigen.
Tråde til Pigen fra det Hvide Skib.
Os fra 6b
Læringsspil om bl.a ensomhed

 Mødedeltagelse:
23.06.21 Møde på Golfhotellet med Bestyrelsen og alle aktivitetsledere
30.6.21 Røde Kors om kommunikation (virtuelt)
15.09.21 Røde Kors delegat i Etiopien (virtuelt)
02.11.21 Røde Kors katastrofechef om Afghanistan (virtuelt)
15.11.21 Møde for Bestyrelsen og aktivitetsledere



20.11.21 Deltaget i Årsmøde i Horsens.

Foredrag og kommunikation på skoler
Drøftelser og mindre foredrag på forskellige skoler.
07.09.21 Foredrag på Vestre Skole for 5. årgang (3 klasser) og efterfølgende besøg i
Røde Kors Butikken, hvor Skoletjenesten deltog
03.11.21 Foredrag for ”Krop og Kultur”. 6o personer.
----------------------------------------------------------------------------------------
Røde Kors indsamling (Kim Wierenfeldt)
Røde Kors indsamlingen den første søndag i oktober gav et godt resultat med
113.703 kr. lokalt (Viborg og Tjele), og ca. 15.5 millioner i hele landet. I alt blev 92
ruter dækket (86 i Viborg og 6 i Tjele), Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole,
Midtbyens Gymnasium, samt Bjergsnæs Efterskole dækkede 60 af ruterne.
Gennemsnit (kontant og mobil Pay) per rute 1.235 kr. – på landsplan var det 1.263
kr.
Gennemsnit (mobil Pay) per rute 531 kr. – på landsplan 560 kr.

Indsamlerteamet har denne gang været Poul Erik Tulstrup, Birthe Jensen, Theis
Petersen, Line Eriksen, Kathrine Helles (mentor for gymnasierne ambassadørerne) og
Kim Wierenfeldt Jacobsen.
Indsamlerteamet startede planlægningen i foråret og arbejdet blev intensiveret jo
nærmere vi kom selve indsamlingsdagen.

PR arbejdet omkring indsamlingen har koncentreret sig om opslag på Facebook.

Både Viborg Gymnasium og Midtbyens Gymnasium havde i august besøg af
generalsekretær Anders Ladekarl, og Bjergsnæs Efterskole have besøg af
udviklingskonsulent Karin Daugaard Bucholtz.

Temaet i 2021 har været ”Ingen skal stå alene” og midlerne er bl.a. gået til
krigsramte børn i Syrien og Yemen, udsatte børn i Danmark og syge hjemløse i
Danmark.

I 2021 har vi forsøgt at få flere til at melde sig som indsamlere via mail til alle
frivillige i Røde Kors. Vi må i 2022 igen forsøge at få flere indsamlere, således at flere
ruter kan dækkes – hvilket er alt afgørende for et endnu bedre resultatet.

En stor tak til alle der har medvirket ved indsamlingen i gader og stræder, ved
udleveringerne af materialerne, samt på selve indsamlingsdagen i butikken.

I 2021 har vi igen fået hjælp fra sponsorerne Viborg HK, Viborg FF og Rema 1000 på
Marsk Stigsvej – mange tak for det
----------------------------------------------------------------------------------------
Røde Kors Butikken (Dorit Henriksen og Leif Jacobsen)
Året startede som bekendt med en lang nedlukning, som varede over 2 måneder.
Heldigvis var vi mange frivillige, som mødte ind og ryddede op i de mange effekter,
som blev stillet ved butikken under nedlukningen. Tak for indsatsen.
Det blev en forrygende start da vi åbnede igen i starten af marts - det største salg
nogensinde på over 400.000 kr. den første måned.
Som tallene viser, er fremgangen fortsat hele året igennem til et resultat på
2.922.570 kr. for året 2021
Det er vi naturligvis stolte over.



På grund af restriktionerne gennem foråret var det svært at gennemføre et tiltrængt
personalemøde (vi er ca. 80 frivillige) i trygge rammer.
Derfor besluttede vi at afholde mødet som et fyraftensmøde i et telt på p-pladsen
foran butikken. Mødet blev afholdt i august og var med et let traktement. Det var en
succes med ca. 50 deltagere. Den planlagte fødselsdagsfejring i december med 50%
salg blev aflyst på grund af smittestigningen.
I oktober måned fandt vores udlejer mulighed for at udskifte vinduerne i bagbutik,
kontor og mødelokalet. Det var også tiltrængt. Desværre mangler der stadig finish
med hensyn til pudsning og fugning – det rykker vi for.
Planerne for bagbutikken har hele tiden været en opgradering med nyt gulvtæppe og
nye ensartede reoler og en mere hensigtsmæssig indretning.
Det er vi godt i gang med - idet der kun mangler omkring en tredjedel af gulvtæppet.
Det højner standarden af bagbutikken, og vi fortsætter med planerne i det nye år.
Et turbulent år er slut, og vi glæder os til nye udfordringer i det nye år.
Tak for samarbejdet til alle. Godt Nytår.

Et godt og fornuftigt samarbejde om genbrug i Viborg.
Gennem en del år har genbrugspladsen i Viborg haft en hal til brugbare
genbrugsmøbler. Hallen var i en del år betjent af Én organisation nemlig Blå Kors
genbrugs butikken i Viborg. Reglen var at hallen skulle være ryddet hver dag - også i
weekenden.
Blå Kors kørte fast og sagde fra. Der kom en henvendelse fra affaldsselskabet Revas
med et tilbud om man i et samarbejde mellem de frivillige organisationer kunne løfte
opgaven.
Efter et par fællesmøder kom samarbejdet i stand i efteråret 2018 og kører fortsat.
Vi er nu 5 butikker som nyder godt af ordningen og får mange gode effekter herfra.
Der er en god forståelse for at alle skal have noget ud af ordningen og samarbejdet
med personalet på genbrugspladsen fungerer godt.
Der bliver lavet en vagtplan for ½ år ad gangen, så butikkerne kan planlægge.

Belastningen for den enkelte butik er til at overse, og vi har nu fire tømninger om
ugen imod oprindeligt 7 gange, som nemt blev helt uoverskueligt med hensyn til at
stille med frivillige.
Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Spildopmagerne og Røde Kors
-----------------------------------------------------------------------------------------------


