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Indhold:
Sæsonskiftesalg
Jubilæet i Valby
En livline til voldsramte
Røde Kors åbner forrygende butik

Kære læser
Der er gang i den blandt de mange, mange frivillige i Røde Kors Hovedstaden! Læs bare om en sjov, ny genbrugsbutik
på Nørrebro, om Offerrådgivningens seneste initiativ, om et brag af et sæsonskiftesalg i butikkerne og et festligt jubilæum i Valby. Og så skal vi da forresten også fortælle, at der er sommerfest for frivillige d. 12 juni – sæt kryds i kalenderen allerede nu. Invitation og nærmere oplysninger følger.
Men hvad er det dog, der holder os alle i gang? Også nu, hvor sæsonen slutter i alle mulige andre sammenhænge og
hvor lyset og varmen har det med at lokke os bort fra alle pligter?
Spørger man sig for, er grundene mange: Nogle har evner og kræfter, der ikke kan udnyttes på arbejdsmarkedet. Det
gælder folk, der har et langt arbejdsliv bag sig men også mange unge, og så er det konstruktivt at bruge krudtet i det
frivillige arbejde. Andre vil gerne have nye indtryk og oplevelser sammen med andre og andre igen brænder for at
gøre en forskel gennem deres indsats.
Motiverne er mange og mennesker er forskellige, men mulighederne for at arbejde frivilligt er mindst lige så mange og
forskellige. Så kender du nogen, der har overskud af tid og kræfter? Fortæl dem om at arbejde frivilligt. De frivillige er
nok det frivilliges bedste ambassadører.
Husk at vi også er på Facebook: https://www.facebook.com/hovedstadens.rode.kors
God læselyst!
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SÆSONSKIFTESALG

I stedet for at pakke alle vintervarerne bort,
holder Røde Kors Butikkerne sæsonskiftesalg, ligesom andre tøjbutikker. I uge 9 var
der en fælles annonce i samtlige lokalaviser
og mandag morgen i uge 10 myldrede nye
og gamle kunder ind i butikkerne.

Af: Kasper Hornbeck
arkivfoto

”Ja, det var en god dag” konstaterer Ina om den mandag
i uge 10, hvor hun stod som frivillig i butikken på Nordre
Frihavnsgade på Østerbro. ”Der blev solgt en masse!” Også
Hedda, som er frivillig i Røde Kors Butikken Nørrebrogade 40,
kunne tydeligt mærke travlheden. Hun gætter på, at det er den
nu efterhånden så berømte økonomiske krise, der fik folk til at
springe på Røde Kors Butikkernes gode tilbud. I Istedgade og
på Amagerbrogade havde man også travlt. Jytte, frivillig i Røde
Kors Butikken i Istedgade, vurderer, at der blev solgt ca. 50 %
mere end normalt, mens Hanne, frivillig i Røde Kors Butikken på
Amager, kan fortælle om ekstrem travlhed.
Det gode salg vækker stor glæde alle vegne, for så kan endnu
flere hjælpes.
De faste kunder stod på spring
Fælles for alle butikkerne var, at de faste Røde Kors-kunder
mødte talstærkt frem. Røde Kors Butikken i Nordre Frihavnsgade oplevede, at de faste kunder kom og vidste, hvad
de ville have, og samme oplevelse havde Jytte, der er frivillig
i Røde Kors Butikken i Istedgade. “Det var især var de faste,
der var nede og få del i de gode priser”, fortæller hun, og det
samme gjorde sig gældende i butikken på Amager.
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Men Sæsonskiftesalget tiltrak også en strøm af nye kunder.
”Oftest er det de vanlige, der kigger ned en gang om ugen,
men i uge 10 vrimlede det med nye ansigter” beretter Hedda,
frivillig i Røde Kors Butikken på Nørrebrogade, og heldigvis
lod de faste kunder sig ikke skræmme af hverken trængsel
eller nye ansigter.
Malurt i bægeret
Lidt malurt var der alligevel i bægeret. I butikken Nørrebrogade 226 blev der stjålet et par bukser. ”Det er ikke unormalt, men det var et par rigtig dyre bukser” fortæller Corina,
frivillig i butikken. ”Man må håbe, at tyven virkelig manglede
dem, eller at han i det mindste kendte en, der gjorde!”

Hvad sker der her?

Lad os tage følgende ingredienser: 25
feststemte mennesker, et festlokale, Røde
Kors’ Valby Langgade-butik, 19 stk. 10-års
nåle, sjove minder samt rigtig god mad
og herlige drikkevarer. Mikse det hele i en
cocktailshaker og vupti har vi den perfekte
drink: fejring af 19 frivilliges 10-års indsats
i at holde butikken på Valby Langgade 68
kørende i allerbedste stil.

Tekst og foto: Pi Froberg
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Det er en af årets første dejlige forårsaftener, denne
torsdag aften d. 4. april 2013, hvor næsten alle de frivillige fra Valby Langgade-butikken skal fejre jubilarerne
og butikkens 10-års fødselsdag på Cafe Sommerfuglen
i Valby. Her tager aktivitetslederne Bente Svalegaard
og Anita Møller imod med store smil og kæmpe knus.
Alle er klar til at bidrage med deres gode humør, så
denne aften skal der kunne tales om i flere dage fremover i baglokalet.
Tak og til lykke
En glad og stolt – men også lidt bevæget – Bente
stillede sig op og holdt en tale. 10-års-nålene blev
modtaget af de fremmødte jubilarer. En herlig aften
med masser af godt humør og en livlig snakken hele
aften igennem på kryds og tværs af formiddags- og
eftermiddagshold samt lørdagsholdet.
Et stort tillykke og tak til alle jubilarerne – og ikke
mindst til Bente og Anita for at have stablet det vellykkede arrangement på benene. Pernille Scheel, sekretariatschef i Røde Kors Hovedstaden, holdt tale og
sagde, at butikken i Valby er forbilledlig, og den har på
10 år fordoblet omsætningen. Det forhold at 19 frivillige kan fejre 10-års jubilæum sammen med butikken,
vidner om et helt usædvanligt sammenhold og det er
altid en fornøjelse at besøge butikken.

Hvad
sker der
her?

Spøg og skæmt eller modebutik?
10 år kan ikke fejres uden gode historier fra årene, der
er gået! Bente Christiansen fra lørdagsholdet husker,
de unge mænd, der skulle fejre deres polterabend, og
krævede det ypperste af tøjet: det kunne ikke blive
spraglet, grimt eller kikset nok, fastelavnsriset-foren-aften skulle i byen og vises frem! Der gik en heftig
jagt ind på at finde alle de rigtige højhælede sko,
fjerboaer, store hatte, perlekæder og spraglede bukser
m.m. Både de frivillige og de unge mænd hyggede sig
utrolig meget i op til to timer, som sådan en jagt kan
tage. Bente og hendes kolleger var - ud over at finde
det ønskede frem til d’herrer - også behjælpelige med
råd og dåd, på trods af utifredsheden med ikke at
kunne finde de ønskede parykker i butikken.
Og helt modsat fortæller en anden frivillig medarbejder: En kvindelig kunde kom ind, kikkede sig lidt omkring og siger så: ”Jeg troede, det var en modebutik!
Men det er jo Røde Kors - det er en meget flot butik I
har”.
Jo, kundekredsen er broget, oplevelserne mange og
fornøjelsen stor i butikken på Valby Langgade.

4

NYHEDSBREV - RØDE KORS HOVEDSTADEN MAJ 2013

En livline til voldsramte
Den lyttende samtale. Det er omdrejningspunktet for Offerrådgivningen, som hver
dag yder psykisk førstehjælp til voldsramte
danskere. Nu får de ramte nemmere ved at
finde hjælpen.

Af: Pernille Larsen

Når politimanden, sygeplejersken eller brandmanden
har gjort sit arbejde, er der ofte langt igen, før en person, der enten selv har været udsat for vold eller har
været vidne til en voldsom episode, kommer sig over
sit traume. Det er her, Offerrådgivningen kommer ind
i billedet, og i Hovedstaden har man taget nye midler
i brug, der skal sikre, at de berørte hurtigst muligt får
den helt rigtige hjælp.
Nu med visitkort
Når et voldsoffer, et vidne eller en pårørende melder
et overfald til politiet, oplyser politiet om Offerrådgivningen og dens tilbud om hjælp. Men siden marts
har politiet også lagt såkaldte visitkort i kuverten med
kvitteringen for anmeldelsen med telefonnummer til
Hovedstadens Offerrådgivning. Hos Hovedstadens
Offerrådgivning forventer man, at mellem 10.000 og
12.000 visitkort vil blive uddelt årligt.
”Vi har store forventninger til visitkortene, som vi håber
vil skabe en større synlighed omkring den hjælp, vi
tilbyder. På Fyn har Offerrådgivningen oplevet markant
flere henvendelser, efter de er begyndt at uddele visitkortene, og vi tror også på, at initiativet vil få en positiv
effekt i hovedstadsområdet”, fortæller Helle Bygum,
der er aktivitetsleder i Hovedstadens Offerrådgivning.
Visitkortene uddeles ikke kun ved politianmeldelser,
men også i samarbejde med skadestuer og traumecentre.
Mere end bare en samtale
Offerrådgivningen er skabt i samarbejde mellem
Rigspolitiet og Røde Kors, og udgangspunktet er den
personlige samtale, hvor rådgiverne giver støtte i en
akut situation. Offerrådgivningen, som beskæftiger ca.
40 frivillige offerrådgivere i Røde Kors Hovedstaden
fordelt på fire grupper, hjælper desuden ofre, vidner og
pårørende med anmeldelse af en episode, vejleder om
mulighed for psykisk og juridisk bistand og ledsager
også folk, der har brug for støtte i en retssag.
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Der springer nye genbrugslopper fra Røde
Kors på Fælledvej på Nørrebro, når Røde
Kors i Hovedstaden åbner en ny storbutik
med salg af møbler og desuden en café,
der emmer af Storm P.
Et af Røde Kors’ flagskibe er genbrugsbutikkerne, der
på landsplan tæller cirka 220 i alt, og nu går endnu én
i luften i hovedstaden. Det er Fælledvej, en sidegade til
Nørrebros travle hovedgade Nørrebrogade, der bliver
hjemsted for den nye storbutik.
”Indenfor det sidste par år, har Røde Kors åbnet en ny
type af genbrugsbutikker, der sammen med tøj også
udbyder genbrugsmøbler og ’ting og sager’, fx ting til
hjemmet såsom porcelæn og tekstiler, belysning etc.”,
siger Karina Vestergaard, aktivitetsleder for Møbel/
Genbrug i Røde Kors i Hovedstaden.
Et lille eksklusivt varehus
Udover at være en klassisk genbrugsbutik med alt
hvad hjertet begærer af fund af vintagekjoler, habitter, tørklæder og den nye sommerjakke, kan man også
fylde kurven med gamle lysestager, nips og møbler og
meget, meget andet.
”I Røde Kors ser vi en storbutik som et lille eksklusivt varehus for godt genbrug, hvor udvalget af varer
spænder fra sjove, gamle møbler og interessant porcelæn til selskabstøj”, fortæller Karina Vestergaard.
En lækker butik
”Det er magtpåliggende for os, at butikken fremstår
indbydende og ordentlig, da Røde Kors i Hovedstaden
på ingen måde er interesseret i at drive en marskandiser-lignende butik”, lyder det fra Karina Vestergaard.
For at gøre butikken endnu mere attraktiv, får konceptet et løft, da der også vil være en hyggelig café i
lokalerne.
- og sjov
Engang lå der på Fælledvej 4 en gård med stalde og
vrinskende heste i baghuset, mens hestevogne kørte
på de brostensbelagte gader. I dag dytter bilerne uden
for bygningen, der snart huser Røde Kors’ storbutik,
som tillige byder på et helt specielt stykke dansk kulturarv.
Et lokale i baghuset gemmer nemlig på en ægte kulturskat, for her pryder Storm P’s streg væggen i form af
en festlig billedfrise. Frisen blev malet i 1920'erne, hvor
huset blev brugt som beværtning.
Så tag med Røde Kors på historisk rejse til 1920’erne,
du finder måske et møbel fra samme tid, eller et af
nyere dato, mens du nyder en café latte.

RØDE KORS
ÅBNER
FORRYGENDE
STORBUTIK
PÅ
FÆLLEDVEJ
Af Signe Als Nielsen

Den nye storbutik ligger på Fælledvej 4
Nørrebro i København og åbner i løbet
af forsommeren.
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