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Kære læser

Det er ved at være tid til den årlige Røde Kors Indsamling igen. 
Som altid er det den første søndag i oktober, og dette betyder, at 
du i år skal sætte kryds i kalenderen søndag den 7. oktober, hvis 
ikke du allerede har gjort det.

Du kan i denne måneds nyhedsbrev orientere dig om alt fra, hvad pengene 
går til, hvad Røde Kors gør for at skaffe flere indsamlere og hvor og hvordan 
du melder dig som indsamler ved årets indsamling. 

Derudover har nyhedsbrevet været med da en masse Røde Kors frivillige og 
ansatte trak i løbeskoene ved årets DHL-løb i fælledparken, og da et hold 
af dedikerede frivillige delte flyers ud og fortalte om Røde Kors’ arbejde ved 
Smag Verden-arrangementet på Nørrebro. 

Rigtig god læselyst! 
Charlotte Rønn Dons, Redaktør
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Derfor har Vestafrika brug for din hjælp
Den alvorlige tørke i Vestafrika har store konsekvenser for mange mil-
lioner mennesker, som lige nu sulter i akut mangel på mad. Tørken har 
ramt Sahel-bæltet – i Niger, Chad, Mali, Mauretanien, Burkina Faso, 
Gambia og dele af Senegal. Og lige nu truer en egentlig sultekata-
strofe. Manglen på fødevarer skyldes svigtende regn, tørke og insekt-
angreb, der har ødelagt høsten.

Derfor har Syrien brug for din hjælp
Kamphandlingerne i Syrien kræver nye ofre hver dag. Tusindvis er en-
ten døde eller sårede og lige nu har 1,5 millioner mennesker brug for 
nødhjælp. Og med Røde Kors’ unikke mandat, der er skrevet ind i Ge-
nevekonventionerne, betyder det, at de krigsførende parter har pligt 
til at lade Røde Kors hjælpe ofrene på begge sider af konflikten. Læs 
mere om Røde Kors’ arbejde i Vestafrika, Syrien og for mennesker i 
nød over hele verden på www.rodekors.dk.

Her gjorde pengene fra indsamlingen i 2011 en forskel
Pengene fra indsamlingen i 2011 gik til at hjælpe mennesker i nød 
mange steder i verden. Blandt andet var Røde Kors til stede på Afrikas 
Horn, hvor der var tørke. I Haiti efter det altødelæggende jordskælv. Og 
i Pakistan, der var udsat for oversvømmelse.

Som indsamler ved Røde Kors Indsamlingen er du med til at sikre, at 
Røde Kors kan fortsætte indsatsen i blandt andet Vestafrika og Syrien 
og de mange andre steder, hvor Røde Kors hjælper ofre for katastrofer, 
krige og konflikter, samt sårbare og socialt udsatte i Danmark.

Meld dig som indsamler
Meld dig som indsamler på www.indsamler.dk eller telefon 70 10 00 00. 
For yderligere info, kontakt indsamlingsleder Mette Svensson me@drk.dk 
eller telefon 38 33 64 00.

Den 7. oktober 2012 samler ca. 20.000 danskere ind for 
Røde Kors under landsindsamlingen. I år går pengene 
blandt andet til Sahelbæltet i Vestafrika, der er ramt af 
alvorlig tørke, og til det krigshærgede land Syrien.

Røde Kors  
Indsamlingen 2012 – 
det går dine penge til

Af Signe Als Nielsen

www.rodekors.dk
www.indsamler.dk
mailto:www.rodekors.dk?subject=Information%20vedr.%20Landsindsamlingen%20%28fra%20Nyhedsbrev%29
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Hvem skal samle ind i Tårnby?  Indbyggerne er mere gavmilde 
end de fleste, men der mangler folk til at samle ind ved den 
årlige Røde Kors Indsamling. 

Af Karen Hare 

Der mangler rigtig mange indsamlere i Tårnby, men der mangler også 
en fornuftig forklaring på sagen. Eller sagt på en anden måde: Der er 
ikke noget, der tyder på, at Tårnsbys borgere skulle være mindre aktive 
end alle mulige andre mennesker, så det burde kunne lade sig gøre at 
få mange flere ud i gaderne den 7. oktober.

Det er indsamlingsleder for Røde Kors i Hovedstaden, Mette Svensson, 
meget opmærksom på, og hun har prøvet det før.  ”For nogle år siden 
var det en anden af de københavnske bydele, der manglede indsam-
lere, men det kører fint derude nu”, fortæller hun. Det drejede sig om 
bydelen Brønshøj, og kuren bestod i at sørge for byger af information 
til området: personlig kontakt, flyers, plakater og artikler til lokalavisen. 
Det var en positiv særbehandling, og det virkede.

I Tårnby udkommer den lokale avis kun en gang månedligt. Til gen-
gæld har Mette Svensson fuld fokus på kontakten til skoler, forenin-
ger og andre steder, hvor Tårnbyborgerne færdes og samles. Det har 
blandt andet ført til, at Røde Kors-medlemmet Kathrine Vildbrad fra 
3.A på Tårnby Gymnasium har sat sig i spidsen for en større hverve-
kampagne blandt gymnasiets elever. Skaffer hun 100 indsamlere til d. 
7. oktober, deltager skolen i en lodtrækningen om en intimkoncert med 
L.O.C. Et flot initiativ, men langt fra nok. 

Der skal arbejdes på flere fronter, for erfaringen er, at al lokal aktivitet 
giver bonus. Så der skal bringes plakater ud, og de skal hænges op. 
Der skal deles flyers ud, der hvor folk færdes. Der skal tages kontakt 
til tidligere indsamlere og opfordres til at de melder sig igen – der er 
kort sagt nok at tage fat på, og Mette Svensson håber også på mange 
hjælpende hænder forud for Røde Kors Indsamlingen.

Mere fleksibelt
Et spritnyt initiativ består i at gøre systemet mere imødekommende for 
indsamlerne. Initiativet er et pilotprojekt, for at se hvordan det virker, 
og planen er at kunne tilbyde indsamlerne i Tårnby, at de på forhånd 
kan vælge deres rute og få udleveret deres indsamlingsbøsse, sådan 
at de kan starte ud på ruten direkte hjemmefra. Ordningen kan forhå-
bentlig også give rum for en lille snak forud for indsamlingen, og snak 
skal der til, når man skal skabe lokale kontakter.

Det gør en forskel
”I Tårnby er der 104 ruter. Jeg har et forsigtigt håb om, at ”bare” 75 % 
af dem bliver besat, for det vil være et vældigt skridt fremad”  siger 
Mette Svensson, men hun lægger heller ikke skjul på, at endnu flere 

Skaffer Kathrine Vildbrad fra Tårnby Gymnasium 100 ind- 
samlere til den 7. oktober, deltager skolen i en lodtræk-
ningen om en intimkoncert med L.O.C.

Tårnbyparadokset

”I Tårnby er der 104 ru-
ter. Jeg har et forsigtigt 
håb om, at ”bare” 75 %  
af dem bliver besat, for 
det vil være et vældigt 
skridt fremad.”

Foto: Facebook
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ville være endnu bedre. ”Vi har i den grad brug for flere indsamlere. 
I gennemsnit får en indsamler 1000 kr. i bøssen.”. For det beløb kan 
Røde Kors eksempelvis 
• give vand til 37 mennesker i et år
• købe 20 myggenet til mennesker truet af malaria
• give husly til syv familier efter en katastrofe
• sørge for besøg til 50 ensomme i Danmark

I Tårnby plejer gavmildheden at være endnu større, derfor betyder det 
ekstra meget, at vi får ringet på flere døre. Så bor du i Tårnby? Eller 
kender du nogen i byen?  Her har du chancen for at være en af dem, 
der virkelig gør en forskel!

Kan du afse tid til en indsats før 
selve Landsindsamlingen? 
Kontakt Mette Svensson på telefon 
38 33 64 00 eller me@drk.dk

Vil du melde dig som indsamler?
Brug hjemmesiden www.indsamler.dk 
eller ring på telefon 70 10 00 00.

Indsamlingsleder Mette Svensson, her på indsamlingskontoret på Ndr. Fasanvej, prøver at få kontakt til alle de steder i Tårnby Kom-
mune, hvor der kan tænkes at være potentielle indsamlere. Der skal arbejdes på mange fronter i lokalmiljøet, for Mettes erfaringer 
viser, at al lokal aktivitet giver bonus. 

http://www.indsamler.dk
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Følg Røde Kors  
indsamlingen  
på Facebook

Selvom det først er den 7. oktober, hovedstadens 
gader fyldes med indsamlere til Røde Kors Indsam-
lingen 2012, kan du allerede fra den 10. september 
være med til at tage forskud på indsamlingen på 
Hovedstadens Røde Kors Facebookside.

Her vil du kunne følge begivenhederne i indsamlingen på nærmeste 
hold. Du vil kunne melde dig som indsamler, hjælpe med at sprede bud-
skabet i dit netværk, og høre en masse om de aktiviteter, der foregår op 
til indsamlingen. 

Ny konkurrence: Hvorfor er du indsamler?
Vi vil gerne høre, hvad det er, der får indsamlere til at gribe raslebøssen 
og gå på gaden – mange af dem år efter år. Derfor udskriver vi på Face-
book en stor konkurrence, hvor I kan fortælle, hvad det er, der får jer til 
at bruge en dag på at hjælpe andre. 

Fra den 10. september og de sidste fire uger frem mod indsamlingen 
kårer vi hver uge den bedste historie. Du kan selv stemme på din favorit 
ved at trykke på ”like”-knappen ud for din yndlingshistorie. Der er en fin 
præmie på højkant til vinderne! 

Besøg landsindsamlingen på Facebook her. 

Af Marlene Langbo-Friis

”Vi vil gerne høre, hvad 
det er, der får indsamlere  
til at gribe raslebøssen
og gå på gaden – mange 
af dem år efter år.”

https://www.facebook.com/hovedstadens.rode.kors 
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Fra jordskælv  
til ensomhed

Generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl er en  
af Danmarks mest erfarne organisatorer af inter-
nationalt katastrofe- og nødhjælpsarbejde. Op til 
Røde Kors Indsamlingen inviteres der til foredrag 
onsdag den 19. september i Vanløse Frikirke, hvor 
Anders Ladekarl fortæller, hvordan pengene fra 
Røde Kors Indsamlingen er med til at gøre en positiv 
forskel både herhjemme og ude i verden. 

Røde Kors Indsamlingen løber af stablen søndag den 
7. oktober. Netop nu har Røde Kors særligt fokus på 
både Vestafrika og Syrien, men pengene fra indsam-
lingen går også til mennesker i nød ude i resten af 
verden og herhjemme. 

Den 19. september kan du høre Anders Ladekarl 
fortælle om Røde Kors’ erfaringer med internatio-
nalt og nationalt humanitært arbejde. Formålet er, 
at give tilhørerne et indblik i, hvordan de indsam-
lede penge gør en kæmpe forskel for nødlidende 
ude og hjemme. Som eksempler på, hvad pengene 
er gået til gennem årene, vil Ladekarl fortælle om 
Røde Kors arbejde i forbindelse med alt fra tsuna-
mier, jordskælv, oversvømmelser, tørke og krige til 
den store indsats mod fattigdom og ensomhed i 
Danmark. 

Efterfølgende vil der være mulighed for at deltage i 
en åben dialog, hvor Generalsekretæren svarer på 
spørgsmål. Måske bliver du inspireret til at melde 
dig som indsamler for Røde Kors, hvis ikke du al-
lerede har gjort det. Om ikke andet bliver du klo-
gere på, hvor de penge der kommer i bøsserne 
den 7. oktober ender, og hvor stor en forskel du 
som bidragsyder og/eller indsamler kan gøre.  

Hvor og hvornår?
Foredraget med Anders Ladekarl afholdes ons-
dag den 19. september kl. 19.00-21.00 i Vanløse 
Frikirke, Jernbane Allé 29, Vanløse. 

Tilmeld dig hos indsamlingsleder Mette 
Svensson på mail me@drk.dk eller på telefon 
38 33 64 00 senest mandag den 17. september. 

Foredrag med Anders Ladekarl onsdag den 19. september kl. 19.00-21.00 i Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29. 

Tilmeld dig hos Mette Svensson på mail me@drk.dk eller på tlf. 38 33 64 00 senest 
mandag den 17. september.

Hør, hvad du kan 
gøre sammen med 
Røde Kors for at 
gøre en forskel.

Foto: Heine Pedersen

FRA JORDSKÆLV I PAKISTAN TIL ENSOMHED I DANMARK
RØDE KORS INVITERER TIL FOREDRAG I VANLØSE FRIKIRKE MED GENERALSEKRETÆR ANDERS LADEKARL

Af Manja Dahl Ejstrup

mailto:me%40drk.dk?subject=Tilmelding%20til%20foredrag
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Igen i år hyldede Københavns Kommune mangfoldigheden, 
da der blev afholdt Smag Verden på Rantzausgade. Det løb 
af stablen d. 1. og 2. september og Røde Kors var naturligvis 
med – både med samaritter og for at hverve indsamlere til 
den kommende indsamling.

Gaden er afspærret, det vrimler med mennesker i alle aldre, og her her-
sker en form for markedsstemning. Her er musik, debat, konkurrencer, 
underholdning og mad fra hele verden. Mangfoldighed er nøgleordet 
og mere end 85 foreninger og velgørenhedsorganisationer og 25 re-
stauranter deltager i Smag Verden i år. 

Blandt duften af bulgarsk kyofte, vietnamesisk suppe og pakistansk 
pakhora er Røde Kors en af de foreninger, som har et telt til rådighed. 
Her er to samaritter behjælpelige, hvis nogen skulle blive utilpasse eller 
syge. Samaritterne har selskab af flere frivillige fra landsindsamlingen, 
som forsøger at hverve indsamlere, og fortæller de forbipasserende 
om Røde Kors’ daglige arbejde og aktiviteter i Hovedstaden. 

En af dem som repræsenterer Røde Kors og som også var med sidste 
år, er Karin Guttorm. Hun deler flyers ud og taler med en masse for-
skellige mennesker om, hvor stor en forskel de kan gøre ved at melde 
sig som indsamler søndag den 7. oktober. ”Alle er positive og der er 
heldigvis en masse der viser interesse for Røde Kors’ arbejde. Det er 
skønt,” fortæller Karin begejstret. 

Giv din tid
Har du også lyst til at bruge to-tre timer søndag den 7. oktober, måske 
sammen med dine kollegaer, din familie eller din hund, så ring til 70 10 
00 00 eller gå ind på www.indsamler.dk og tilmeld dig. Røde Kors har 
brug for din hjælp for at ændre billedet i både ind- og udland.

Røde Kors  
var med, da Nørrebro 
smagte på Verden

Af Charlotte Rønn Dons

Alle er positive og der er heldigvis en masse der viser interesse 
for Røde Kors’ arbejde. Det er skønt, fortæller Karin Guttorm.

www.indsamler.dk
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Tirsdag den 28. august blev der både varmet op i 
benene og stemmerne i Røde Kors-teltet til den årlige 
DHL-stafet.

Af Trine Sofie Kjeldahl 

Det var andet år i træk, at Røde Kors deltog i DHL-stafetten, og 
historien om det hyggelige ved at løbe sammen og vise sammenhold 
havde bredt sig, og der var stort fremmøde. De deltagende kom 
ikke kun fra Hovedstadens Røde Kors, men også fra Asylafdelingen 
og Ungdommens Røde Kors. Asyl afdelingen stod for hele 25 hold, 
hvoraf 5 af disse var fra Asylcentre i Jylland – dette kan vist siges at 
være den rette Røde Kors ånd, og aftenen bød på rig mulighed for en 
snak om fællesskab og forskelligheder.

Udover de mange løbere var der også dukket en hærskare af glade 
folk op, der ville heppe på Røde Kors løberne og de var med til at 
skabe den glade stemning, som herskede i hele Røde Kors teltet. Før 
løbeturen på 5 km blev der varmet op ved teltet med både strækøvel-
ser og hyggeligt fællesskab, og undervejs var der mange smil, hujen 
og skulderklap til de deltagende. Der blev grillet og snakket til langt 
ud på aftenen og igen i år var arrangementet en stor succes.

 

 

Røde Kors  
viste fællesskab til DHL
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Tilmeld 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.

Spred budskabet
Send nyhedsbrevet videre til venner og kolleger 
og vær på den måde med til at sprede det gode 
budskab. Skriv til nyheder.hrk@drk.dk, hvis 

du vil til- eller framelde dig nyhedsbrevet. Har 
du ideer, gode historier eller andet, er du også 
velkommen til at skrive.

Hovedstadens afdeling, Røde Kors 
Nordre Fasanvej 224, 2., 2200 Kbh. N
Tlf.: 38 33 64 00, E-mail: hrk@drk.dk
www.hovedstaden.drk.dk

Læs mere på

Tilmeld dig ringeaften
I forbindelse med den årlige Røde Kors Indsamling afholdes der ringe-
aften den 25/9, 26/9 og 27/9 klokken 17-21, og du kan allerede nu til-
melde dig. I et par timer skal der ringes rundt til gamle og nye indsamlere 
for at opfordre dem til at melde sig til at samle ind den 7. oktober. Dette 
foregår på et callcenter i Herlev, Herlev Hovedgade 119, 3. 2730 Herlev. 

Hvis du har lyst og tid, om det er én aften eller alle tre aftener, så skriv 
til indsamlingsleder Mette Svensson på me@drk.dk. Der vil desuden 
blive budt på mad, præmier og hyggeligt samvær.  

Tilmeld dig som indsamler
Du vil gøre en kæmpe forskel sammen med de mange andre indsam-
lere på en dag, som plejer at være enormt hyggelig. Du kan få mere 
info om, hvad pengene går til, på dagen eller ved at læse artiklen om 
indsamlingen her i nyhedsbrevet. 

Vi håber, at du vil opfordre alle, du kender, til at hjælpe, så vi kan få det 
bedste resultat og sammen hjælpe de udsatte i Danmark og i verden. 

Du kan tilmelde dig via www.indsamler.dk

Gør en forskel

Af Amalie Niewald

Civile får nødhjælp i Syrien

mailto:nyheder.hrk%40drk.dk?subject=Til-/framelding%20af%20nyhedsbrev
mailto:?subject=Hovedstadens%20Rode%20Kors
www.hovedstaden.drk.dk
https://www.facebook.com/hovedstadens.rode.kors
mailto:me%40drk.dk?subject=Ringeaften%20i%20Herlev
www.indsamler.dk

