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Velkommen til nyhedsbrevet for december med fokus på julens
aktiviteter i Hovedstadens Røde Kors.
Her kan du læse om kommende julebegivenheder i bl.a.
Hjemløsehuset, Codanhus og Banen – og så inviterer vi dig med
indenfor i to nye spændende Røde Kors butikker.
Varme julehilsner fra
Nyhedsgruppen
Email: nyheder.hrk@drk.dk
Hovedstadens afdeling
Dansk Røde Kors

NY TRENDY POP-UP BUTIK... 4

Spred budskabet

FREMTIDEN ER KOMMET TIL
NØRREBRO.......................... 5

Send gerne dette nyhedsbrev videre til venner og kolleger g
vær på den måde med til at sprede det gode budskab. Til - og
framelding af nyhedsbrev på mail: nyheder.hrk@drk.dk
Har du ideer, gode historier eller andet, er du også velkommen
til at skrive.

OPSLAGSTAVLEN................ 5

Hovedstadens afdeling, Dansk Røde Kors
Nordre Fasanvej 224, 2., 2200 Kbh N.
www.hovedstaden.drk.dk
Telefon: 38 33 64 00
E-mail: hrk@drk.dk
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Julefest i Codanhus
Det er ikke alle, der har nogen at være sammen med juleaften.
Derfor åbner Hovedstadens Røde Kors igen i år dørene for en
gratis julefest den 24. december, hvor alle, der tilmelder sig, er
velkomne.
Overdimensionerede julehjerter, lysende granguirlander og
mekaniske julenisser placeret rundt omkring i det københavnske
gadebillede minder os om, at det årlige julegaveræs har gjort
sit indtog, og at vi snart går en tid i møde, hvor hjemlig
julehygge i familiens skød er månedens højdepunkt.
Desværre er det ikke alle, der kan tage del i den store julefest –
enten pga. en dårlig økonomi eller fordi de er alene. Derfor har
Hovedstadens Røde Kors de sidste 25 år arrangeret en julefest
den 24. december, hvor de, som savner nogen at fejre julen
med, kan deltage helt gratis. Codan Forsikring stiller lokaler til
rådighed, og flere ansatte møder op som frivillig arbejdskraft.
Røde Kors står for planlægningen og finansieringen af
arrangementet, ligesom flere Røde Kors frivillige hjælper til.
Der er stor interesse for at hjælpe til som frivillig ved
Hovedstadens Røde Kors’ arrangement juleaften. Det viser sig
nemlig hver gang også at være en god oplevelse for de
frivillige.
Det kan Charlotte Graversen, frivillig i Hovedstadens Røde Kors,
tale med om. Hun fik ved lidt af et tilfælde ansvaret for at
arrangere sidste års julefest og deltog selv i festen som
værtinde. ”Det var en rigtig dejlig dag, og jeg var helt ærgerlig
over, at jeg måtte tage hjem for at få gang i julen i min egen
familie,” fortæller Charlotte, som også er med til at arrangere
dette års julefest.
Og mon ikke dagen bliver lige så god i år som de foregående
år, når flæskestegen, rødkålen, sovsen og kartoflerne kommer
på bordet akkompagneret af underholdning leveret af bl.a.
Peter Mygind og Sofie Gråbøl?
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Jul i Hjemløsehuset
Julemåneden er en travl tid for mange, men også en tid, hvor
man mødes med dem, man holder af. Det gælder også i
Hjemløsehuset, som igen i år afholder en række hyggelige
arrangementer i løbet af december.
Ifølge husets daglige leder, Søren Andersen, er det ekstra
vigtigt, at Hjemløsehuset kan tilbyde trygge rammer til brugerne
i julemåneden: ”Mange har jo mistet kontakten til familien på
grund af misbrug, så vi er jo deres ’familie’. Det er her, de føler
sig trygge og kan finde forståelse,” siger han.
Derfor tilbyder Hjemløsehuset flere hyggelige aktiviteter for
brugerne i december. Onsdag den 8. december får
Hjemløsehuset besøg af Den Sociale Højskole, som blandt
andet har indsamlet penge til huset, og søndag den 12.
december er der udflugt til Tivolis juleudstilling. Det mest
populære arrangement i december er dog juleaften, som
Hjemløsehuset afholder den 24. december.
Ved juleaften-arrangementet har ansatte og frivillige sat den
særlige aften af til at hjælpe andre, fordi den er så vigtig. Som
Søren Andersen siger: ”Juleaften er jo en meget følelsesmæssig
aften for brugerne. Så kommer minderne op fra dengang, de
havde en velfungerende familie med kone og børn.”
Hjemløsehuset søger lige nu frivillige til de mange ud-af-husetaktiviteter. Hjemløsehuset drives til dagligt af Hovedstadens
Røde Kors og ligger på Falkevej i Nordvest. Huset besøges
dagligt af cirka 70 brugere og er åbent alle hverdage 8 til 15.
For yderligere information, kontakt Hjemløsehuset på tlf. 38 88
70 41.
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Tag med på julemarked i Nyhavn
Mødestedet for ensomme voksne i alderen 25-50 år, Banen,
starter i år en ny tradition og inviterer alle med på en fællestur til
julemarked i Nyhavn.
I julen kan man godt føle sig ekstra ensom, hvis alle andre skal til
en masse julearrangementer, og man ikke selv har så meget i
kalenderen. Men nu er der kommet endnu flere muligheder for
at hygge sig sammen med de andre brugere af Banen i
december.
Banen arrangerer nemlig en tur til julemarked i Nyhavn torsdag
den 9. december, hvor de, der har lyst til at komme med,
starter med at mødes kl. 18 i Banens hyggelige lokaler i
Læssøesgade på Nørrebro. Og der er plads til alle, for som Lea,
der er aktivitetsleder på Banen, siger: ”Alle er velkomne – både
på vores tur til julemarkedet og til vores andre aktiviteter i
december. Vi plejer at hygge os rigtig meget sammen, så kom
endelig.”
I december er der også planlagt en sammenskuds julefrokost
torsdag den 16. december.
Læs mere om Banens arrangementer på www.paabanen.dk,
og send en mail til banen@drk.dk, hvis du gerne vil med til et af
arrangementerne. Send også gerne invitationen videre, hvis du
kender nogen, der kunne være interesseret i at deltage.
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Ny trendy pop-up butik
Har du lyst til at opleve et nytænkende og spændende projekt,
der gavner andre? Hovedstadens Røde Kors har netop åbnet
en ny Second Hand butik, One Second Hand, på gl. Kongevej –
og her er der brug for ekstra handsker.
Du ser en enlig handske ligge på gaden ensom og tabt i farten.
Hvor er dens partner nu?
Handsker har som mennesker behov for at indgå i et
meningsfuldt fællesskab. Derfor samler Hovedstadens Røde
Kors handsken op og sætter med butikken ’One Second Hand’
på Gl. Kongevej 82 fokus på det stigende antal mennesker,
som lever i ensomhed.
Frem til den 23. december sælger butikken enlige handsker,
som køberne selv skal sætte sammen til nye par. Projektet er et
samarbejde mellem Hovedstadens Røde Kors og
designbureauet Surplus Wonder ApS. ”Idéen med projektet er
at sætte fokus på tabuet ensomhed på en skæv og humoristisk
måde. Som mennesker kan handsker trænge til at blive samlet
op og indgå i nye sammenhænge, hvilket er i tråd med Røde
Kors’ arbejde,” udtaler Frederik Drucker Ibfelt fra Surplus
Wonder.
Butikken kom flyvende fra start ved åbningen den 25.
november, hvor stjernekokkene Nicolaj Kirk og Mikkel Maabjerg
fra Kirk+Maabjerg serverede suppe.
Alle opfordres til at komme forbi og få en snak med de frivillige
og støtte op om deres arbejde og samtidig holde projektet i
luften, ved at købe eller donere enlige handsker.
Få mere information på www.onesecondhand.com.
Ved yderligere spørgsmål om projektet, kontakt Fie Jonsen på
mob.: 24 49 50 04 eller mail: fj@drk.dk
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FREMTIDEN er kommet til Nørrebro
En stor gruppe af unge, glade og feststemte mennesker i alle
afskygninger står stuvet sammen på det regnvåde fortov på
hjørnet af Nørrebrogade og Elmegade en råkold torsdag den
28. oktober. På trods af kulden er der store smil og kolde dåseøl
fremme. Alle prøver at møve sig længere frem imod grunden til,
at de er kommet: åbningen af en ny – og lidt anderledes –
Røde Kors butik.
FREMTIDEN, som butikken hedder, har en ganske særlig mission;
at sælge lækker vintage beklædning som sko, tøj og
accessories til modebevidste unge.

På billedet ses Catarina
Nordgren (midt) med to af
butikkens frivillige.

”Vi ville gerne samle alt det fede tøj i København ét sted,”
forklarer den storsmilende butiksansvarlige, Catarina Nordgren.
Hun står i spidsen for butikkens ca. 10 unge frivillige, der alle selv
har ”fokus på detaljer, sans for mode og fokus på, hvad der
rører sig,” som hun siger.
I den lille butik er der stuvende fuldt. Musik fra en ægte vintagebåndoptager buldrer ned fra en reol over de mange
fremmødte og blandes med et allerede højt summende
lydniveau af højrøstet samtale og grin. Mange unge kvinder
undersøger ivrigt butikkens tøj, der hænger på bøjler langs
væggene, mens de drikker dåseøl. Det kvadratiske rum
domineres af en stor og særpræget trækonstruktion. Med rod i
midten af rummet vokser den op mod loftet og breder sine
’grene’ – i form af tynde træbjælker – langs loftet.
Butikken har åbent torsdag og fredag fra 12-18 og lørdag fra
10-16, og det er der en særlig grund til: ”Vi henvender os
primært til unge, og har derfor lagt åbningstiderne i det tidsrum,
hvor de typisk befinder sig ude i byen. Derudover er der også
mange lidt skæve eksistenser her på Nørrebro, som vi håber
også vil bruge vores butik,” forklarer Catarina Nordgren.
Alt overskud fra FREMTIDEN går – som i alle andre Røde Kors
butikker – til velgørende formål. Priserne vil være en smule
højere end i andre Røde Kors butikker, men stadig billige i
forhold til andre lignende butikker, mener Catarina Nordgren.
FREMTIDEN er opstået i samarbejde med ArtRebels, der er et
netværk af unge, kreative kunstnere, musikere og aktivister.
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Opslagstavlen


Få nyheder på
Facebook
Følg os på Facebook og få
nyheder løbende!
www.facebook.com/hoved
stadens.røde.kors

Bydelsjulefrokoster for Turtjenestens brugere
Den 9. dec. er der julefrokost på restaurant ”Menuen”
på Amager for områderne Østerbro, Valby/Vesterbro,
Vanløse og Brønshøj. Der er plads til ca. 30 brugere.
Den 14. dec. er der julefrokost på ”Sundby Sejl” på
Amager for områderne Nørrebro, Nordvest og
Amager. Der er plads til ca. 30 brugere.
Den 30. dec. holdes årets store julefrokost på Lynge Kro
med plads til ca. 80 brugere.
Der er egenbetaling til alle julefrokosterne, og der
kræves tilmelding. Kontakt Birgit Stenbæk for mere
information på: bs@drk.dk/3833 6400.



Juleaftensarrangement for ensomme og isolerede
borgere i København
Den 24. dec. fejres juleaften i Codanhus på Gl.
Kongevej på Frederiksberg. Arrangementet kræver
skriftlig tilmelding.
Kontakt Birgit Stenbæk for tilmelding og mere
information på: bs@drk.dk/3833 6400.



Natherberget for kvinder holder døgnåbnet
Fra den 18. dec. til og med den 31. dec. er der
døgnåbent i Natherberget for kvinder.
på Kettegård Allé 14A i Hvidovre.
Kontaktoplysninger: lenhil@psv1.regionh.dk/3648 5003



Hjemmeløsehusets arrangementer
Den 8. dec. får Huset for hjemløse besøg af Den Sociale
Højskole, som har indsamlet penge til huset.
Den 12. dec. er der udflugt til Tivoli.
Den 24. dec. fejrer huset juleaften.
Hjemløsehuset ligger på Falkevej 2-4 i Nordvest.
Kontaktoplysninger: 3888 70 41.



Besøgstjenesten gæster 13 plejehjem juleaften
Den 24. dec. besøger frivillige fra Besøgstjenesten 13
plejehjem i København. Her fejrer de julen og hygger sig
sammen med beboerne.
Du kan stadig nå et tilmelde dig som frivillig. Kontakt
Susanne Vingaard for mere information på:
sv@drk.dk/3833 6400.
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