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 Indhold 

Kære læser 

 

 Denne udgave af Nyhedsbrevet byder på spredte historier. Alligevel har 

de det tilfælles, at de handler om at finde. At finde på gode idéer som fx 

det integrationsprojekt, som Røde Kors’ Genbrugsbutik på Nørrebrogade 

226 er i gang med at søsætte.  At finde ’Årets Førstehjælper’ og belønne 

hende, fordi hun trådte til, da det gjaldt. At finde midlerne til at drive 

Hovedstadens Røde Kors’ populære Hjemløsehus videre. Og at finde 

skønne, brugte ting og sager, som kan få ny værdi på mere end én måde. 

 

Vi håber også, at dette nyhedsbrev vil inspirere dig til at finde. Måske 

finder du modet til at tage et førstehjælpskursus eller genopfriske, det du 

har? Måske finder du lysten til at besøge Hjemløsehusets loppemarked 

og rode i de mange gemte skatte? Eller måske finder du blot et pusterum 

foran skærmen, hvor du lader dig inspirere af et par gode historier?  

 

Uanset hvad – rigtig god fornøjelse! 

 

 

I tråd med verden. 

Hjemløsehuset er sikret endnu et år. 

Loppefund og overskud. 

 

 

Dagplejemor blev årets førstehjælper 2010 

Nyhedsbrev 

 

Det giver dig mere indsigt 
 

 

 



 

 

 
 

Nyhedsbrev – Hovedstadens Røde Kors - Maj 2011 

 

 

www.hovedstaden.drk.dk    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

I tråd med verden  

Den 14. april inviterede Røde Kors’ Genbrugsbutik på 

Nørrebrogade 226 alle interesserede til et 

informationsmøde om et nyt og kreativt 

integrationsprojekt kaldet ’I tråd med verden’. Projektet 

henvender sig til etniske minoritetskvinder, som har lyst 

til at udfolde sig kreativt med håndarbejde og med at re-

designe udvalgt genbrugstøj.  

Tanken med ’I tråd med verden’ er at skabe et kreativt forum for etniske 

minoritetskvinder, hvor de kan styrke deres kompetencer og selvværd, 

udvide deres sociale netværk samt forbedre deres danske 

sprogkundskaber.  

På sigt kan deres deltagelse i projektet forhåbentlig hjælpe dem til en 

bedre integration i det danske samfund. Projektet støttes med midler fra 

Integrationsministeriet og er baseret på et samarbejde mellem 

Københavns Erhvervsakademi (KEA), Dansk Røde Kors og Dansk 

Mode&Textil. 

 

Ideen bag projektet stammer fra Ishøj. Her mødes 40 kvinder dagligt i en 

hertil indrettet design- og systue, hvor de i samarbejde med 

professionelle designere kombinerer traditionelle håndværksteknikker fra 

deres oprindelsesland med dansk modedesign. Samarbejdet 

kulminerede i et spændende modeshow i én af Carlsberg Bryggeriets 
gamle tappehaller den 18. februar i år.  

 

Succesen i Ishøj flytter nu til København, hvor flere nye design- og 
systuer er ved at blive etableret. Blandt andet i Røde Kors’ 

Genbrugsbutik på Nørrebrogade.  
Du kan læse mere om projektet på www.itraadmedverden.dk 

 

 

 Hjemløsehuset er sikret 
endnu et år 

Hjemløsehuset på Falkevej har fået tildelt 4.2 mio. kr. 

Midlerne, der stammer fra Socialministeriets satspulje, 

er tiltrængt. De skal nemlig sikre, at Hovedstadens Røde 

Kors kan drive det velbesøgte hus til og med 2012.  

Hovedstadens Røde Kors’ Hjemløsehus på Falkevej i København NV er meget benyttet, men det koster også en hel del penge at drive. 

Derfor falder de 4.2 mio. tildelte kroner fra satspuljen på et tørt sted, og lederen af Hjemløsehuset ved godt, hvad de skal bruges til: 

 

”Det er dejligt, at vi har fået penge fra satspuljen. De 4,2 mio. kr. får vi udbetalt i rater i 2012, og de skal gå til driften af Hjemløsehuset. 

Udover de 30-35 frivillige har vi inklusive mig fem lønnede ansatte, og vi driver også en café, hvor de hjemløse kan få et måltid mad for 25 

kr. Bare indkøb af råvarer til caféen koster omkring 300-350.000 kr. hvert år,” siger Søren Andersen, som fortæller, at huset har en del 

brugere, der nødigt vil undvære tilbuddet i nordvest.  

 

”Egentlig havde vi jo søgt penge til driften fra 2012 og fire år frem, men vi fik kun til ét år. Derefter må vi så søge igen. Vi håber jo  stadig, at 

vi kan komme på finansloven, men om det sker, ved jeg ikke,” fortæller Søren Andersen, som leder tilbuddet, der benyttes af 50-60 

hjemløse hver dag. 

 

”Pengene går også til de ferieture til bl.a. Møn, som vi arrangerer for de hjemløse. I Hjemløsehuset har vi desuden en sygeplejeklinik, hvor 

brugerne kan få hjælp, ligesom vi kan tilbyde dem et besøg ved en fodterapeut eller en frisør, massage og hjælp til sagsbehandling,” siger 

Søren Andersen.  

Hjemløsehuset og dets mange tilbud ville slet ikke eksistere, hvis ikke det var for ildsjælene i Hovedstadens Røde Kors:  

”Jeg må jo virkelig takke bestyrelsen for dens indsats. Der er nogle, som gør et enormt stykke arbejde for at skaffe midler til 
Hjemløsehuset. Jeg har jo nok at se til med at drive huset, så det er dejligt, at andre i HRK laver et stort benarbejde, når der skal søges 

penge,” slutter han.    
 

http://www.itraadmedverden.dk/
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Loppefund og 
overskud  
 
 Porcelænssvaner, der kysser, 

gyngeheste, akustiske 

guitarer, et nummer af Familie 

Journalen fra 1959 og en 

trepersoners sofa. Her kan du 

få det hele – også en lille 

sludder med dem, der står i 

boden. Nyhedsbrevet har 

besøgt Hjemløsehusets 

loppemarked, som kan 

opleves sommeren over. 

 

 
Loppemarkedet afholdes typisk den anden lørdag i måneden 

på Falkevej 2-4 i København NV. I anledning af påsken er det 

dog flyttet til Bellahøj Kræmmermarked, da vi besøger 

markedet. Det er blandt andre Harley, Daniel og Helle, alle tre 

brugere af De Hjemløses Hus, der står for loppemarkedet i 

dag.  

 

Pengene fra salget går til fx soveposer og 

badmintonture til de hjemløse. Hjemløsehusets bruger, 

Harley, har selv klunset alle loppefundene i storskrald – blandt 

andet fandt han en velholdt trepersoners sofa tidligere på 

dagen og slæbte den med sig på en sækkevogn.  

 

Men hvorfor gider Harley, der har sit eget hjem, 

bruge sin tid på at samle loppefund, sælge dem 

igen og give pengene videre?  
”Mit hjerte brænder for de svage i samfundet. Jeg har 

overskud til at hjælpe andre, og så er et loppemarked jo også 

en god måde at møde andre mennesker på,” siger Harley.  

 
Daniel kan også skrive under på, at det er hyggeligt at være 

sælger på loppemarkedet.  

”Vi (sælgerne i boden, red.) har det godt sammen, vi får god 

mad og sjove oplevelser. Det er bedre end at rende rundt på 

gaden og drikke bajere,” siger Daniel.  

 

Kunne du også tænke dig at gøre et loppefund og samtidig 

støtte et godt formål, så smut forbi De Hjemløses Hus' 

loppemarked på Falkevej 2-4, København NV.  Ring til Dansk 

Røde Kors på 35 25 92 00 og hør, hvornår loppemarkedet 

finder sted næste gang. 

 

“Det er bedre end at 
rende rundt på 
gaden og drikke 
bajere,” 
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Hvis ikke Ane Lene 

Frederiksen Mølbak fra 

Støvring havde taget 

førstehjælpskursus, så havde 

lille Victoria ikke været i live i 

dag. Derfor har Dansk Røde 

Kors netop kåret dagplejeren 

som ’Årets Førstehjælper 

2010’. 
 Det var Peters sidste dag i dagplejen den skæbnesvangre dag i august sidste år. Ane Lene, kollegaen Bente og børnene havde i 

den anledning bagt boller og arrangeret picnic i haven. Himlen var blå, solen skinnede og sommerblomsterne vejede i den stille 

vind. Med tæpper, saftevand, boller og leg tegnede det til at blive en hyggelig dag. Men det ændrede sig pludseligt: ”Peter kom 

løbende hen til mig og sagde, at Victoria var faldet. Jeg fortalte ham, at det ikke kunne være så slemt, for jeg kunne ikke høre hende 

græde, men jeg gik alligevel med,” forklarer Ane Lene.  

 

Sammen fandt de Victoria i legehuset liggende under en mikrobølgeovn, som lige havde været i brug. 

Livløs. Blå i hovedet. Helt slap i kroppen. Ane Lene reagerede hurtigt:  
”Jeg fjernede ovnen og begyndte at give hende kunstigt åndedræt og hjertemassage, mens jeg råbte til Bente, at hun skulle ringe 

112.”  

Ane Lene bar Victoria hen på en bænk, hvor hun fortsatte med hjertemassage. Og pludselig fik hun liv i Victoria: ”Mens vi ventede 

på Falck, fik jeg liv i hende. Hun klynkede lidt og lukkede øjnene, men jeg var ikke i tvivl om, at hun nu var i live.” Kort efter ankom 

Falck, og de kørte Victoria og Ane Lene ind på traumestuen til behandling.  

 

Dagplejemoderen er ikke i tvivl om, at Victoria ikke havde været i live i dag, hvis hun ikke havde gennemført et førstehjælpskursus: 

”Der gik omkring 10 minutter til Falck ankom, og det ville have været for lang tid. Umiddelbart havde jeg ikke kunnet redde hende 

uden førstehjælpen, som jeg havde taget halvandet år forinden,” fortæller hun.  

 
Og det er grunden til, at Ane Lene er stået frem med sin historie, nemlig ”for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at få taget 

et førstehjælpskursus. Når ulykken er ude, skal man kunne hjælpe,” som hun siger. 

  

Og det gjorde Ane Lene altså så godt, at hun den 30. marts 2011 blev kåret som ’Årets førstehjælper 2010’ af Dansk Røde Kors. 

Hun reddede Victorias liv, og den lille pige lever i dag i bedste velgående og betyder noget ganske særligt for Ane Lene: ”Den 

oplevelse gør et eller andet. Den kan ingen tage fra os, og hun har en ekstra plads i mit hjerte,” fortæller Ane Lene.  

 

Prisen på 10.000 kr. uddeles hvert år af Dansk Røde Kors til en person, som har leveret en flot førstehjælpsindsats og reddet et liv. 

Hovedstadens Røde Kors udbyder førstehjælpskurser til både børn og voksne flere gange i måneden. Se mere på 

www.hovedstaden.drk.dk under førstehjælps-kursus. 

 

 

 

 

 
Tilmeld og frameld dig nyhedsbrevet på: hovedstaden.drk.dk under ‘Nyheder’. 

Har du en historie til nyhedsbrevet? Så skriv til os på: nyheder.hrk@drk.dk 

Husk at kigge på vores hjemmeside, som fortæller bl.a. om hvordan du kan:  

blive frivillig, give støtte, søge job hos HRK, blive medlem, mm. 

 

Dansk Røde Kors, Hovedstadens afdeling 

Nordre Fasanvej 224, 2.- 2200 Kbh. N 

Tlf.: 38 33 64 00 - Fax: 38 38 08 69 

E-mail: hrk@drk.dk 

 

 

 

 

 

Dagplejemor blev 
årets førstehjælper 
 

Læs mere på 

 Facebook 

 

http://www.hovedstaden.drk.dk/
mailto:nyheder.hrk@drk.dk

