
 

 

 

 

10/2015

Kunst sKal sKabe glæde

Røde Kors i Danmark og i verden: 
Intromøde på landskontoret



/ 2

NYT FRA RØDE KORS HOVEDSTADEN

Redaktør
Nina Maria Jensen 
Søren Munk Hansen
Julie Blem Jakobsen

Skribenter
Kristine Rosborg
Niels Torp
Mette Kristence Jensen
Tina Storgaard Støtterup
Nina Maria Jensen
Pi Froberg

Grafiker
Sofia Sørensen 
Rikke Clausen

Røde Kors
Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224, 2. sal
2200 København N.

Tlf.: 38 33 64 00
E-mail: hovedstaden@rodekors.dk

www.rødekors.dk/hovedstaden

Modtag nyheder
Tilmeld dig nyhedsbrevet på rodekors.dk/hovedstaden 
under ”Nyheder”. Du kan også til- eller framelde dig 
nyhedsbrevet ved at sende en mail til hrk@rodekors.dk

Spred budskabet
Send nyhedsbrevet videre til venner og kolleger og 
vær på den måde med til at sprede de gode historier. 
Har du selv en historie til nyhedsbrevet? Så skriv til 
Kommunikationsgruppen på nyheder.rkh@rodekors.dk

  

KæRE læSER

Husk
at besøge vores hjemmeside -  

hovedstaden.drk.dk - hvor du kan læse 
om vores aktiviteter, se hvordan du bliver 

frivillig eller medlem og meget mere.

Den årlige landsindsamling løb af stablen i dennne måned - søndag den 4. oktober. Indsamlingen gav et forrygende 
flot resultat på 3,27 mio. kroner i København alene, og 25,5 mio på landsplan. Det højeste beløb indsamlet hidtil, både i 
Hovedstaden og på landsplan.

Det store arbejde op til og under indsamlingen ville ikke være lykkedes uden de rigtig mange frivillige, som dels har 
haft travlt med at planlægge ruter, rekruttere indsamlere og sende indsamlerne godt ud på ruterne, samt sørge for 
optælling af indsamlingsbøsser. Bare for at nævne nogle enkelte ting. Udover alle de utroligt mange indsamlere, som 
har bakket op om den gode sag i år!

Du kan læse mere om landsindsamlingen, og læse om hvilken rolle gymnasieeleverne spillede i dette nummer.

Rigtig god fornøjelse!

M.v.h. Kommunikationsgruppen
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Ringeaften i HeRlev 

Af Kristine Rosborg

Hvert år i starten af september udlåner europhoner deres 
callcenter til Røde Kors Hovedstaden. det er efterhånden 
blevet en tradition, hvor der konkurreres benhårdt om, hvem 
der kan få flest på ’krogen’. Rekorden er 12 på én aften!

der bliver ringet løs tre aftener i træk fra kl. 17-20 for at få 
indsamlere fra tidligere år til at melde sig igen. Hver ind-
samler får i gennemsnit ca. 1000 kr. i raslebøssen, så det  
er besværet værd, selvom der er mange forgæves opkald.

”Det handler om at finde sin egen tale” forklarede Rikke 
Clausen indledende, mens proceduren blev gennemgået for, 
hvordan man skulle kontakte indsamlerne. der var flere bud 
på taler, blandt andet: ’Hej, jeg hedder Mikael. Jeg ringer fra 
Røde Kors. du har været en flittig indsamler for Røde Kors 
de seneste år. Har du lyst til at hjælpe os igen i år’? 

Man skulle indstille sig på ikke at være overtalende og kun 
være venlig og oplysende. til det var der masser af snacks 
til at holde blodsukkeret og humøret højt. så var du ikke 
med i år, er chancen der igen næste år, hvor du måske kan 
slå rekorden. 

91 tidligere indsamlere bed igen i år på krogen, da frivillige 
fra røde kors Hovedstaden mødtes til ringe-aftner i Herlev.
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Malawi-besøg gav indsigt i 
nye spændende aktiviteter

Af Niels Torp

som en del af Røde Kors Hovedstadens internationale 
aktiviteter er der blevet indgået en samarbejdsaftale med 
Røde Kors i Malawi. derfor var tre repræsentanter fra den 
afrikanske afdeling på besøg i København i september må-
ned, hvor der var lavet et alsidigt og spændende program 
for dem.

da trioen fra Malawi bestående af Immaculate Kaunda 
(formand i Zomba branch), thunya Phiri (sekretær) og 
enerst ngomwq (rådgiver) besøgte RKH på nordre 
Fasanvej fortalte de vidt og bredt om, hvordan Røde Kors 
opererer i Malawi, og om deres brede vifte af forskellige 
aktiviteter, der naturligvis ser en del anderledes ud, end 
dem vi kender fra Hovedstaden. 

Zomba-regionen
denne Malawi-aften startede med en uformel underskrifts-
ceremoni, hvor den indgåede samarbejdsaftale mellem Røde 
Kors i Zomba, Malawi og Røde Kors Hovedstaden, formelt 
blev bekræftet og fejret med et glas ”boblevand” mellem 
formanden for Røde Kors Hovedstanden, Keld scharling,  
og den kvindelige formand, Immaculate Kaunda, Malawi.  
Venskabsbyprojektet gælder ikke blot økonomi, men også 
en bred udveksling af ideer, ligesom begge afdelinger kan 
lære meget af hinandens arbejde og forskellige tiltag.

derefter fortalte gæsterne om Røde Kors-arbejdet i regio-
nen Zomba, der er beliggende i den sydlige del af Malawi. 
Organisationen i regionen er opbygget med én præsident 
og sekretær-general samt 10 executive-medlemmer, og der 
er afdelinger ud over hele landet, som laver et stort stykke 
arbejde, især på børneområdet. under den korte gennem-
gang viste et par af gæsterne også en af landets traditionelle 
danse, Manganje, der vakte stor fornøjelse hos de fremmød-
te frivillige medarbejdere hos Røde Kors Hovedstaden.

”Det har været en spændende oplevelse at besøge Køben-
havn”, siger Immaculate Kaunda. ”Vi er blevet fantastisk 
modtaget, og vi suger alle de nye indtryk til os, og nogle af 
dem kan vi måske bruge i det daglige Røde Kors-arbejde 
i Malawi. Det er inspirerende at se, hvor mange forskel-
lige arbejdsområder, der findes inden for organisationen i 
Danmark, og det er måske noget, som vi kan efterligne i en 
eller anden form”.

de tre gæster fra Malawi nød opholdet i den danske hovedstad. Her ses de under forberedel-
ser til Malawi-aftenen hos Røde Kors Hovedstaden på nordre Fasanvej.

KoRt oM MalawI:
 
Der er 15 mio. indbyggere, og landet er tre gange så stort som Danmark.  
Det blev uafhængigt fra Storbritanien i 1964. Det er beliggende i den sydlige 
del af Afrika mellem Tanzania, Mozambigue og Zambia. Der er fem regioner, 
og hovedstaden ligger i den midterste, lilongwe, mens den største by er 
Blanctyre, som ligger i den sydlige region sammen med Zomba. 

Det er et demokratisk land med en hårdtarbejdende befolkning, hvor hoved-
indtægten kommer fra landsbrugsvarer – majs, ris, tobak samt the, kaffe og 
uld. Der spises også meget fisk fanget i den vandrige lake Malawi, hvor det 
hovedsagelig er chamba-fisken, der sættes til livs.

Der findes flere forskellige stammer, Mchewa, Nyanja, Ngoni, Yaa, Nsena og 
Mlomwe. Hovedparten af indbyggerne er kristne, men der findes også en 
del muslimer. Den gennemsnitlige levealder er ”blot” 48 år for mænd og 55 
år for kvinder, hvilket skyldes en stor børnedødelighed samt den udbredte 
sygdom malaria, der i voldsom grad koster rigtig mange menneskeliv.

Der er fri skolegang fra 1.-8. klasse, men der skal betales for gymnasier  
og universiter i landet. landet har en del flygtninge fra Ethiopien, Burundi, 
Somalia og Rwanda, men det er absolut et land i udvikling, hvor levestan-
darden stiger år for år.

Røde KoRs Hovedstaden fiK i septembeR besøg 
af en engageRet tRio fRa malawi.
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Samarbejde på tværS af 
røde KorS SKaber værdi

Af Mette Kristence Jensen

”Mega store” er ikke kun en stor og veldrevet Røde Kors genbrugsbutik med alt fra tøj, 
møbler, musik, bøger og service. Forretningen har også ambitioner om at vise kunder og 
frivillige, at nærområdet er vigtigt. en del af strategien er derfor at være en synlig med-
spiller i lokalmiljøet, blandt andet ved at forsyne nogle af Røde Kors’ aktivitetshuse med 
inventar. Omsorgscenter thorsgade er et af de steder, som har modtaget møbelhjælp, og 
den kontakt, der blev skabt, har nu fået stor betydning for en døende mand.

En døende mand med en tom lejlighed  
Omsorgscenter thorsgade hører til i arbejde adlers hus i thorsgade på nørrebro. Cente-
ret har mulighed for at tilbyde 14 dages rehabilitering til hjemløse, der efter udskrivning 
fra hospitalet kun har gaden eller andre mangelfulde rammer at vende tilbage til. en dag 
havde Omsorgscenter thorsgade en døende mand indskrevet, der efterfølgende skulle 
hjem til en tom lejlighed, fordi lejligheden var blevet tømt og desinficeret, mens man-
den var indlagt på hospitalet. Med de umenneskelige vilkår i tankerne og en på forhånd 
etableret kontakt tøvede Jannie Julin (Omsorgscenter thorsgades sygeplejerske og 
centerkoordinator) ikke med at kontakte butikken for at få hjælp til at indrette mandens 
hjem på ny.

Frivillige leverer værdige rammer 
I Mega store tog de udfordringen op. aktivitetsleder anna gerdes forsøger nemlig at på-
virke de frivillige til at være gode ambassadører for Røde Kors, og det sker blandt andet 
ud fra mottoet: vi ser muligheder og ikke begrænsninger. da anna gerdes satte frivillige 
på opgaven, skete det ud fra en overbevisning om, at de kunne løfte opgaven. Med bille-
det af fire tomme vægge gik Christian og daniel til opgaven, og det var en glad anna ger-
des, der fortalte om de to frivillige mænds fremskaffelser. butikken havde meget belejligt 
en elevationsseng til formålet, og derudover modtog manden et natbord, dyne, sengelin-
ned, letlæselige bøger, håndklæder og meget andet. tingene blev leveret til adressen, og 
i samarbejde med en pårørende fik de indrettet stuen til stor glæde for dens beboer. 

Christian og daniel er henholdsvis 22 og 19 år, og som anna gerdes siger, så er det rø-
rende at se, hvordan de to unge mænd har forvaltet situationen med omtanke og hjertet 
på rette sted. 

Hvorfor er det vigtigt at fortælle denne historie? 
det er ikke ”kun” en historie om en døende mand, der får kærkommen hjælp i sin sidste 
tid på jorden. Historien er også et eksempel på, hvordan kommunikation, koordinering og 
integration på tværs af aktiviteter skaber optimale løsninger. tankerne ledes også hen på 
enhed og medmenneskelighed, som er to af Røde Kors’ bærende principper og værdier. 
Historien viser nemlig, hvordan Mega store og Omsorgscenter thorsgade som to små 

AnnA Gerdes er Aktivitetsleder i GenbruGsbutikken ”MeGA 
store” på nørrebro, oG hun hAr en helt særliG historie i  
ærMet. det er historien oM, hvordAn vi lykkes i fælleskAb, 
oG hvor stor værdi det kAn hAve for ModtAGeren – i dette 
tilfælde en døende MAnd

selvstændige enheder arbejder sammen som en stOR 
Røde Kors-enhed. På smukkeste vis viser de os, hvordan 
man som frivillig i Røde Kors agerer i overensstemmelse 
med begrebet enhed og medmenneskelighed.  

samarbejdet slutter ikke her. ”Mega store” har efter-
følgende inviteret Jannie Julin (sygeplejerske og center 
koordinator i thorsgade) til at deltage i et af butikkens 
månedlige personalemøder for at høre mere om Omsorgs-
center thorsgade og de rehabiliteringsmuligheder, de 
tilbyder hjemløse efter hospitalsudskrivelse. 
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KunSt SKal SKabe glæde

Tekst og foto af Tina Storgaard Støttrup

Herberget har efter en udvidelse nu plads til 12 kvinder. Og forstanderen Mia Omø 
understreger, at det er kvinder i nød og elendighed, der bor hos dem: ”Det er ikke for 
sjov man kommer her. Vi er her for at hjælpe dem på fode igen. Give dem tro og håb på 
positiv forandring”. 

Og her spiller Coco electras vægmaleri en væsentlig rolle. I forbindelse med istandsæt-
telse og udvidelse er der lagt vægt på et hyggeligt og farverigt miljø. udgangspunktet er 
at skabe en god stemning og trygge omgivelser for de udsatte kvinder, der bag sig har 
psykiske lidelser, misbrug, vold og traumer. 

Mia Omø siger om ”LOVE”, at det rammer plet med sine farver, humor og kærlighed: ”Ham 
den grønne der… hvad er han? … Det er lige meget, for han er glad og sjov! Vi griner meget 
her på herberget. Vi lægger vægt på humor og omsorg. Også selvom de her kvinder ikke har 
meget at grine af”.    

omsorg og kærlighed
da Coco electra blev spurgt, om hun ville lave et gratis maleri til beboerne på kvindeher-
berget, var hun straks på: ”Hjemløse kvinder er nogle af vores aller svageste. Det her er mit 
beskedne bidrag til at vise dem, at jeg tænker på dem. Jeg ønsker, at mit motiv vil give dem 
varme, kærlighed og en følelse af at blive passet på”. 

billedkunstneren CoCo eleCtrA bruGte to dAGe på At pryde 
væGGen i den nye opholdsstue på kvindeherberGet i hvidovre. 
resultAtet er værket ”love”.

Opgaven var forholdsvis fri. de eneste krav var, at værket 
ikke måtte være mørkt, dystert eller uhyggeligt. Og så måtte 
det ikke referere til børn, da beboerne ofte ikke har kontakt 
til deres børn. 

det er en stor smerte, som herberget ikke ønsker at minde 
beboerne om dagligt. Værkets hovedmotiv skulle selvsagt 
være en kvinde, og da en undersøgelse fra Mændenes Hjem 
i Københavns Kommune har vist, at det de hjemløse savner 
allermest er kærlighed, så var det et oplagt tema. Coco elec-
tra håber, at ”LOVE” vil skabe rum til fantasi og starte en god 
rejse. ”Hvis et hjerte skal hele, så er det vigtigt med noget 
smukt at kigge på. Nogle gode omgivelser, der hverken er 
barske eller kolde”.

Kun det bedste er godt nok
Kvinderne bor i gennemsnit et halvt år på herberget. 
Indtil for nylig boede fire sammen på værelserne ad gan-
gen, men i forbindelse med 20-års jubilæet 23. september 
er stedet sat i stand og udvidet. nu kan 12 kvinder få eget 
værelse. Herberget har 7 ansatte og hele 75 frivillige, som 
alle gør alt hvad de kan, for at beboerne får den bedste 
hjælp uanset hvad.
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Mød en frivillig

Af Nina Maria Jensen

Hvad har motiveret dig til at arbejde  
frivilligt for Røde Kors Hovedstaden?
”Det ligger til familien. Min far var indsamlingsleder på 
Bornholm, hvor jeg også deltog i Landsindsamlingen, så det 
var naturligt for mig at fortsætte, da jeg flyttede hertil. Det 
er desuden relevant for mit studie, da jeg kan bidrage med 
faglig viden og samtidig skrive det på cv’et.”

Hvad er din rolle i landsindsamlingen?
”Jeg har været med til at rekruttere frivillige på et call-center, 
hvor vi ringede til tidligere indsamlere, for at opfordre dem 
til at stille op igen i år. Og så har jeg været ude på et gymna-
sium på Østerbro, hvor eleverne tog rigtig godt imod os – de 
strømmede til for at melde sig som indsamlere. Jeg skal 
selv samle ind ved Parken, hvor jeg skal cykle rundt på Røde 
Kors’ Nihola-cykel. Den er et godt blikfang, da den er pyntet 
med røde kors, plakater og flag.”

Fortæl om en særlig oplevelse, du har 
haft i forbindelse med landsindsamlingen
”Der har været mange positive oplevelser. Jeg havde nogle 
sjove opkald, da jeg ringede fra call-centeret, f.eks. talte jeg 
med en beruset pige, som bad mig om at ringe tilbage, når 
hun var blevet ædru.”

Hvad har der været af udfordringer?
”Det var svært at skaffe tilladelsen til at cykle rundt med 
Nihola-cyklen ved Parken, det var som at løbe panden imod 
en mur. Jeg blev konstant sendt videre, nogle gange til folk 
jeg allerede havde været i kontakt med, så det var op ad 
bakke. Det lykkedes at få tilladelsen, selvom der var bump på 
vejen, men så er det bare at give den en skalle og klø på.”

Hvad får du ud af at arbejde frivilligt?
”Det er et job, der giver mening, når man hjælper folk i nød.” 

i dette nummer kan du møde Mikael find-Andersen, som er en af de 
mange ildsjæle bag landsindsamlingen. Mikael er 24 år, bor i hvidovre og 
læser Globale studier på roskilde universitet. foruden landsindsamlingen 
er han frivillig i eventgruppen.

Portrætbillede af Mikael Find-andersen
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Røde KoRs i danmaRK og 
i veRden: intRomøde på 
landsKontoRet

Tekst og foto af Pi Froberg

Hanne andersson, konsulent med arbejdsplads på Røde Kors’ landskontor, samt bent 
Kauffmann, formand for Hillerød-afdelingen, var de primære talere denne aften. 

det var først og fremmest relevant at komme ind på den sidste tids ekstraordinært travle 
periode for Røde Kors i danmark, som skyldtes den store flygtningestrøm fra syrien. det 
første, der blev konstateret var derfor, at der havde været fart på i disse dage og at call-
centeret havde fået 300 henvendelser fra folk med tilbud om at hjælpe på den ene eller 
anden måde i løbet af ganske få timer.

efter en hurtig introduktionsrunde med mange deltagere fra Høje-taastrup,  tog Hanne 
andersson ordet og fortalte, at netop denne afdeling havde oprettet nye aktiviteter samt ny 
butik, og derfor ønskede den lokale ledelse at få både erfarne og nye frivillige på ”kursus”.

den 14. september inviterede landskontoret til et intromøde på blegdamsvej i  
den gamle amtsrådssal på 2. sal. Her hørte erfarne og nye frivillige om røde kors  
- både i danmark og i resten af verden. flygtningestrømmen den sidste tid havde 
særlig fokus. interessant var det også at høre nye og overraskende – men positive - 
historier fra røde kors gennem tiden.

dagens program var enkelt og bestod 
af tre hovedoverskrifter: 

a) Røde Kors’ historie, 
b) Røde Kors i verden 
C) Røde Kors i danmark.

Flygtningesituationen i Rødbyhavn
det sidste punkt, ”Røde Kors i Danmark”, havde be-
tydning denne aften, og alle deltagere lyttede særlig 
opmærksomt, da Hanne andersson delte sine personlige 
historier fra dagene på Rødbyhavn og vise dertil hørende 
gribende billeder. af de mange rørende og udfordrende 
øjeblikke fortalte Hanne, som var ansvarlig for RK’s ar-
bejde ved havnen, om hvordan politiet uddelte cigaretter 
til flygtninge, for når øjeblikkene blev for uoverskuelige 
og flygtningene var i pressede og ukendte situationer, var 
en smøg med til at dulme nerverne.

Hanne fortalte også om en politimand, der hjalp med at 
reparere ødelagt legetøj og skifte batterier, for det kunne 
han da i hvert fald hjælpe med. en politikvinde måtte 
fælde en tåre, da hun så børn, der ankom i busser med 
deres forældre, og en frivillig fandt ud af, hvor mange 
børn, der befandt sig i bussen, og fik arrangeret, at der 
stod klapvogne parat til alle børnene.

Røde Kors’ Historie
stifter af Røde Kors, Henry durnant, lagde fodarbejdet for 
det første ”samaritarbejde” – forløberen for Røde Kors - i 
1859 ved slaget i solferino (syd for gardasøen). I 1863
grundlagdes Røde Kors formelt. 

alle lytter, mens Hanne andersson fortæller
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slaget ved dybbøl i 1864 var første aktion for Røde Kors i danmark, og Røde Kors-
frivillige hjalp alle, uanset om det var preussere, sønderjyder eller holsteinere, der var 
sårede. Men soldaterne kunne ikke forstå, hvorfor deres fjender blev hjulpet, så Røde 
Kors’ frivillige blev mistænkt for at være spioner. det var også her, man første gang så 
Røde Kors-armbindet.

Røde Kors finder folk
både Hanne og bent fremhævede flere gange to af Røde Kors’ vigtigste opgaver:  
behandlingen af fanger samt eftersøgningstjenesten.

en af de oplevelser, som eftersøgningstjenesten har haft, handler om et sæt tvillligebrødre, 
som kort efter deres fødsel i tyskland i 1946 blev adskilt, og herefter genforenet efter næsten 
syv årtier væk fra hinanden. Hjælpen kom i form af én tilfældig person, som kontaktede Røde 
Kors, som så var i stand til at finde frem til tvillingen via Røde Kors’ eftersøgningstjeneste.

Røde Kors i verden: to brands
alle virksomheder med to brands har både fordele og ulemper, og det gælder også 
for Røde Kors: ”To brands -  men én familie”, som bent kaldte det. de to brands er: det 
røde kors samt den røde halvmåne. bent understregede, at det var vigtigt at fortælle 
omverdenen, at nok har vi to symboler for Røde Kors, men betydningen er den samme: 
At hjælpe andre.

appelsystemet
appelsystemet, der er unikt for Røde Kors, sørger for at få de rigtige ting i de rette 
mængder frem til de nødlidende områder. derved opfyldes flest behov, og spild undgås. 

det vil sige, det berørte område sender en appel til Komiteen (ICRC) samt Forbundet (IFRC), 
hvorfra der bliver sendt besked til alle Røde Kors’ enheder i verden. de forskellige enheder 
melder tilbage, hvilke af de efterspurgte behov, de er i stand til at opfylde, og derfra sender 
de varerne og/eller personer direkte til det berørte område. ’Personer’ er i dette tilfælde 
ikke, hvad man normalt forbinder med frivillige, der hjælper. Her kunne det f.eks. være en 

frivillig i form af en revisor, da det berørte område mangler 
kompetencer til at kunne holde regnskab med varerne, der 
strømmer ind fra de andre enheder. der findes et kartotek 
hos Røde Kors med medarbejdere, som stiller sig til rådighed 
med deres faglige kompetencer, som bliver kontaktet i 
tilfælde af, at disse behøves.

Metoderne er altså blevet fintunede siden Henry durnants 
’hands-on approach’ og der findes nu et fint netværk, der er 
med til at de akutte såvel som de mere langsigtede behov 
stilles på den mest hensigstmæssige måde.

NobElpRIs
 

Hvor mange gange har 

Røde Kors fået en Nobelpris?

A) Aldrig

B) 1 gang

C) 2 gange

D) 3 gange

E) 4 gange

Svar: E) i 1901, 1917, 1944 og 1963 (100-året)
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Røde Kors
Hovedstadens afdeling

Nordre Fasanvej 224, 2. sal
2200 København N. 

Tlf.: 38 33 64 00 
E-mail: hovedstaden@rodekors.dk

www.rødekors.dk/hovedstaden


