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Vandkaravanen
Lørdag den 18. september afholdte Hovedstadens Røde Kors
en event på Nørrebros forladte Skodagrund ved Nørrebro
station. Overskriften for dagens arrangement var
”Vandkaravanen”, og skulle sætte fokus Røde Korsindsamlingen den 3. oktober.
Dagen bød blandt andet på graffiti, hvor lokale
graffitikunstnere malede over temaet ’Vand i Afrika’. De lokale
kunstnere Mads Belding og J-TEX & The Volunteers stod for
musikken, og samaritterne havde medbragt ambulance, hvilket
tiltrak stor opmærksomhed fra de forbipasserende
lørdagshandlende. Journalist, forfatter og foredragsholder
Rushy Rashid, som også er repræsentant for foreningen ”Hjælp
Pakistan”, støttede op om eventen.
”Der er et akut behov for, at vi alle bakker op om
nødhjælpsarbejdet, som et af verdens rigeste lande.
Katastrofen i Pakistan har ikke kun skyllet folks hverdag væk,
den har også taget deres fremtid. Derfor er der brug for hver en
krone til genopbygningen.”, sagde Rushy Rashid.

Lokal fodboldklub redder liv
Frederiksberg Boldklub er med til at redde liv i mere end én
forstand. Klubben har nemlig tilbudt sin assistance til Røde Kors
indsamlingen den 3. oktober, som en del af en event for
fodboldklubber i Danmark. Klubben dækker 66 af de 318 ruter,
der er i alt på Frederiksberg. De har været med i lodtrækningen
blandt de deltagende klubber og vundet præmien i
Hovedstadens Røde Kors’ område. Præmien består af en
hjertestarter og førstehjælpskurser til klubben.
”Vi har valgt at støtte op om Røde Kors og selve indsamlingen,
fordi vi føler, der er for lidt fokus på hjælp og støtte til alle dem,
der af forskellige årsager har færre midler ude i den store
verden, end os danskere” udtaler Martin Busk, der til daglig
arbejder som administrationsleder og ungdomskonsulent i
Frederiksberg Boldklub.
Det har længe været et stort ønske at få egen hjertestarter i
Frederiksberg Boldklub, som med over 1100 aktive medlemmer
er den 11. største fodboldklub i Danmark. Ved at støtte op om
Røde Kors’ arbejde hjælper klubmedlemmerne ikke bare
nødlidende fra nær og fjern, men sikrer også, at der kan redes
liv lokalt - hvis det værste skulle ske, og en af klubbens mange
idrætsudøvere oplever et hjertestop.
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En miljøvenlig landsindsamling
Røde Kors’ indsamlingsbøsser har fået nyt design. I år får
indsamlerne miljøvenlige og genanvendelige indsamlingsbøsser
i hånden, når de samler ind på søndag d. 3. oktober.
Gennem flere år har ideen om miljøvenlige indsamlingsbøsser
været taget op blandt engagerede i Hovedstadens Røde kors.
”Vi er flere indsamlingsledere, som har udtrykt ærgrelse over, at
vi efter endt indsamling er kørt på lossepladsen med en masse
opskårne bøsser, som er spild af ressourcer og en mængde
unødigt affald” siger Mette Svensson, som er en af dem, der
opfordrede landskontoret til at kigge nærmere på ideen.
”Det er vigtigt, at vi i Hovedstadens Røde Kors også er med, når
det handler om miljøet” fortæller hun og tilføjer, at der i det
daglige arbejde allerede anvendes genbrugspapir,
genbrugsblokke og sorteres papir m.m. Materialet til
indsamlingsbøsserne består stadig af plastic, men ved at gøre
dem genbrugelige, bliver der sparet på både produktionen af
plastic og transporten fra produktionsstedet og ud til de enkelte
indsamlingsledere. Da genbrug giver mindre affald, vil
transporten til og fra lossepladsen også være unødvendig. Alt i
alt bliver det både billigere og mere miljøvenligt at anvende
disse indsamlingsbøsser.
For fremtiden skal indsamlingsbøsserne hovedsageligt benyttes
ved landsindsamlingen, men ideen om at fastmontere dem
rundt omkring i butikkerne, arbejdes der stadig med.
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MÅNEDENS PROFIL
Cathrine Lindberg Bak, Afdelingsleder
Cathrine, der til daglig er afdelingsleder i rådgivnings- og
analysefirmaet Rambøll Management Consulting, har samlet
ind for Røde Kors på Østerbro i 10 år i træk, og hun stemmer
selvfølgelig også dørklokker på søndag den 3. oktober, når der
er Røde Kors indsamling.
Hvad får dig til at fortsætte med at være indsamler for Røde
Kors år efter år?
Det giver mig muligheden for at gøre noget ekstra for at
hjælpe. Hvor jeg måske selv kun kunne give 200 kr., kan jeg
samle 2.000 kr. ind til Røde Kors på sådan en søndag.
Hvad er det bedste ved at være indsamler?
Det bedste er muligheden for at hjælpe nogen, der virkelig har
brug for det.
Er der nogen oplevelser, du særligt husker?
Det overraskede mig, at selv blandt dem, der selv kun har få
midler, er der en stor vilje til at give noget og bidrage til den
gode sag. Når jeg samler ind, møder jeg stort set kun
imødekommende mennesker, der med glæde giver en skilling.
Det frivillige arbejde som indsamler har givet mig den oplevelse,
at folk generelt er meget villige til at give en hånd.
Hvad vil du sige til dem, der overvejer at melde sig som
indsamler i år?
Jeg synes, det er en relativt enkel måde at hjælpe på, og så er
det god motion med alle trapperne! Det er både hyggeligt at
gå selv, men også fint hvis man kan lokke familie eller venner
med, som man kan gå sammen med.
Hvad er dit bedste tip til indsamlerne, når de skal ud på dagen?
Smil og sig at pengene går til et godt og vigtigt formål, og så
vær glad for dét, du får i indsamlingsbøssen. Det hjælper alt
sammen!

Nyheder fra vores Facebook-profil
Følg os på Facebook og få nyheder løbende!
www.facebook.com/hovedstadens.rode.kors
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OPSLAGSTAVLEN
- Den 4. september mødtes Hovedstadens Røde Kors og
Danmarks tre andre største Røde Kors afdelinger for at
vidensdele og sparre med hinanden om storebyproblematikker.
- Den 23. september holdt natherberget et festligt arrangement
for brugere, frivillige og samarbejdspartnere i anledning af
herbergets 15-års fødselsdag.
- Kvindenetværket var på weekendtur til Rørvig den 18. og 19.
september, hvor både brugere og frivillige havde en vellykket
tur. Der blev skabt nye netværk på kryds og tværs kvinderne i
mellem, og der var positive oplevelser i bagagen.

Giv en hånd - du kan nå det endnu!
Kom som du er eller tag fat i dine venner og familie - meld dig
som indsamler.
På søndag kan du også møde op på følgende
udleveringssteder kl. 10.30:
Amager nord - Arbejdernes landsbank, Amagerbrogade 60
Amager syd - Danske Bank, Amagerbrogade 193
Bispebjerg - Danske Bank, Frederikssundsvej 52
Brønshøj - Danske Bank, Frederikssundsvej 196
City - Danske Bank, Frederiksborggade 11
Dragør - Dragør skole, Vestgrønningen 9
Frederiksberg - Frederiksberg Rådhus
Indre Østerbro - Danske Bank, Østerbrogade 68
Nørrebro - Danske Bank, Nørrebrogade 26
Tårnby - Amagerbanken, Tårnby torv 11
Valby - Danske Bank, Valby Langgade 73
Vanløse - Danske Bank, Jernbane Alle 34
Vesterbro - Danske Bank, Halmtorvet 27
Ydre Østerbro - Danske Bank, Lyngbyvej 34
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