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HISTORIEN BAG FORSIDEBILLEDET:

“Alle fortjener at blive behandlet 
med respekt og værdighed, ikke 
mindst når man er syg”
David, frivillig i Sygeplejegruppen

Det er et hårdt liv at bo på gaden, og derfor 
 startede Sygeplejegruppen i 2006. Her tilbydes 
hjemløse sundhedssamtaler, omsorg og hjælp til 
blandt andet sårpleje. 

På billedet ses David (tv), som er én af otte 
 frivillige sygeplejersker, sammen med Olaf, der har 
fået hjælp. I  2017 fik 269 hjemløse behandling i 
Sygeplejegruppen. Billedet blev taget i forbindelse 
med Røde Kors Hovedstadens 100-års jubilæum.

I 100 år har frivillige hjulpet de mest sårbare i 
hovedstaden, og selvom det sociale arbejde har 
ændret sig meget over tid, har aktiviteterne altid 
været forankret i en frivillig og medmenneskelig 
indsats.

Hvis året 2017 skal have én overskrift, er den uden 
tvivl “Helte i 100 År”. Årets store begivenhed var 
nemlig Røde Kors Hovedstadens 100-års jubilæum, 
der blev fejret hele året: Rådhuspandekager, fest og 
farver på Københavns Rådhus, en fantastisk sommer-
fest for de frivillige, fotoudstillinger på Metrohegnet, 
biblioteker og kulturhuse og en oplysningskampagne 
på byens torve og pladser, hvor de frivillige fortalte 
om Røde Kors Hovedstadens aktiviteter.

De 100 år viser tydeligt, at gode idéer i civilsamfun-
det har haft en stor betydning for det, som vi i dag 
forbinder med et velfærdssamfund. Det er vores 
historie et levende eksempel på:

I 1917 blev Dansk Røde Kors’ afdeling for København 
og omegn oprettet og fik ansvar for lægevagt-
stationerne i København, der sikrede lægehjælp til 
københavnerne. 

I 1930’erne begyndte frivillige at undervise i  kunstigt 
åndedræt, og under optakt til 2. Verdenskrig 
 startede Røde Kors Hovedstaden et bloddonorkorps 
på  anmodning af Krigsministeriet.

I 1950’erne og 1960’erne kom kvinderne på arbejds-
markedet, og der opstod et behov for børnehaver 
og plejehjem. Derfor åbnede og drev Røde Kors 
Hovedstaden flere institutioner, der i starten af 
00’erne overgik til kommunal drift. I dag er de helt 
naturlige dele af kommunernes tilbud og gode 
 eksempler på, at Røde Kors altid arbejder målrettet 
på at udvikle velfærdssamfundet.

I marts besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget 
i Tårnby Kommune at bevilge en fast, årlig støtte til 
Netværkshuset Kastruplund, så personer midt i livet, 
der mangler flere relationer, fortsat kan bruge huset. 
Og i december indgik Omsorgscenter Thorsgade 
en midlertidig partnerskabsaftale med Region 
Hovedstaden, der sikrer, at Omsorgscenteret i hele 
2018 kan fortsætte med at tilbyde husly til hjemløse, 
der ellers ville blive udskrevet direkte til gaden fra 
hospitalet. 

OVER 2.500 FRIVILLIGE HELTE  
GJORDE EN FORSKEL
I 2017 var flere end 2.500 helte med til at gøre en for-
skel i de mere end 40 aktiviteter. Det er takket være 
de frivilliges engagement, at flere end 7.000 sårbare 
fik hjælp og støtte sidste år. Derudover hjalp de frivil-
lige samaritter knap 2.000 tilskadekomne. Det er en 
imponerende bedrift, som jeg vil takke alle for. 

Gennem 100 år har Røde Kors Hovedstaden op-
bygget stor erfaring gennem frivilligt arbejde med 
at fremskaffe midler til det sociale arbejde. Både 
ved indsamling, i genbrugsbutikker samt gennem 
vore projekter. Det er summen af dette samlede 
arbejde på alle fronter, der har skabt respekt om 
 organisationens arbejde. 

Forudsætningen for at vort arbejde lykkes er imid-
lertid også, at vi har gode samarbejdspartnere, og 
her skal det fremhæves, at der gennem årene er 
opbygget tillidsfulde relationer til mange offentlige 
og private organisationer. Uden jeres velvilje og 
støtte kunne vi ikke løfte mange af de opgaver, som 
er gennemført. Der skal derfor også lyde en stor tak 
til de mange samarbejdspartnere.

Denne årsrapport giver et godt indblik i, hvad vi 
i årets løb har nået, og jeg ønsker derfor alle god 
læselyst.

De bedste hilsner
Keld Scharling
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Keld Scharling
Bestyrelsesformand, 
Røde Kors Hovedstaden

“De 100 år viser tydeligt, at gode 
idéer i civil samfundet har haft en 
stor betydning for det, som vi i dag 
forbinder med et velfærds samfund”
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Røde Kors Hovedstaden er den 
 største lokalafdeling under Røde Kors 
i Danmark og dækker København, 
Frederiksberg, Tårnby og Dragør 
kommuner. Der er over 40 forskellige 
aktiviteter i Røde Kors Hovedstaden,  
der hver har forskellige målgrupper.

Nogle aktiviteter har som mål at hjælpe 
de mest udsatte i samfundet – eksempel-
vis hjemløse, udsatte familier og ofre 
for vold – og sidste år fik 7.257 sårbare 
mennesker hjælp.

Mens nogle aktiviteter har fokus på 
de mest sårbare, har andre aktiviteter 
fokus på eksempelvis at gøre skole-
elever klo gere på krigens regler, rådgive 

ældre om IT, lære nye danskere at tale 
dansk eller noget helt fjerde. På tværs 
af de aktiviteter var de frivillige i Røde 
Kors Hovedstaden i kontakt med 7.207 
 mennesker i 2017.

Et af Røde Kors Hovedstadens strate-
giske mål er at identificere og måle 
nytte værdien af vores indsats til gavn 
for de mest sårbare i hovedstaden. Der 
er derfor grundlæggende fokus på at 
dokumentere arbejdet i alle  aktiviteter. 
Dette sker blandt andet gennem 
til fredsheds målinger, forsknings-
undersøgelser og evalueringer. Der 
indsamles også data til årsstatistik og 
nedenfor på denne side, kan du dykke 
ned i nogle af tallene fra 2017.

Krise- og akuthjælp

Offerrådgivningen 
1.196 ofre, vidner og pårørende fik hjælp til at 
 bearbejde traumatiske oplevelser i Offerrådgivningen.

1.855 tilskadekomne 
fik hjælp af frivillige samariter fra Hovedstadens 
Samariterkorps.

8 frivillige 
sygeplejersker
hjalp i årets løb 269 hjemløse i aktiviteten 
Sygeplejegruppen.

166 hjemløse borgere 
havde i 2017 midlertidig bolig i Omsorgscenter 
Thorsgade. Her kan hjemløse bo og restituere  
i 14 dage efter endt hospitalsophold, så de ikke  
udskrives direkte til gaden.

Fællesskaber

Netværkshuse
395 deltagere var en del af de inkluderende fællesskaber 
i Netværkshuset Nørrebro og Netværkshuset Kastruplund 
i 2017. 45 frivillige skabte rammerne for aktiviteterne i de 
to netværkshuse, der blandt andet inkluderer walk’n’talk, 
fællesspisning, maleværksted og meget mere.

156 deltagere
var i 2017 del af aktiviteten Terminal 1, der er et netværk for 
tidligere misbrugere, der ønsker støtte til at komme helt 
ud af misbruget. 14 frivillige skabte trygge og hyggelige 
rammer for deltagerne.

175 sårbare og 
 voldsramte kvinder
fik i årets løb hjælp og støtte af de 60 frivillige i 
Kvindenetværket.

92 børn og voksne
var i 2017 del af Familienetværket, hvor familier mødes for 
at få nye sociale relationer og fælles oplevelser. 26 frivillige 
skabte hyggelige rammer for familierne.

Integration

Æ, Ø, Å 
740 nye københavnere lærte i årets løb mere om  
det danske sprog i aktiviteten Sprogtræning.

42 frivillige 
cykeltrænere 
lærte i alt 132 nye danskere at køre på cykel og begå 
sig sikkert i trafikken i aktiviteten Cykeltræning.

32 uledsagede 
flygtningebørn 
under 18 år var ved udgangen af 2017  matchet 
med en frivillig i aktiviteten Midlertidig 
Forældremyndighedsindehaver.

Venskabsfamilier 
200 nye danskere var i årets løb del af  aktiviteten 
Venskabsfamilier, hvor etnisk danske  familier 
 matches med familier eller personer med 
 udenlandske rødder.

Seniorer

1.660 ældre 
var i årets løb på tur med Turtjenesten.

Velbekomme!
44 ældre var del af Frokostpausen, der startede som 
 aktivitet i 2017. Her mødes ældre og spiser frokost  
sammen en gang om ugen.

139 frivillige
i Vågetjenesten sørgede for, at 177 døende ikke var alene i 
deres sidste tid. I 2017 udvidede Vågetjenesten til også at 
våge for Frederiksberg Hjemmepleje.

Ugens lyspunkt
305 ensomme ældre kunne sidste år se frem til et ugentligt 
besøg af deres besøgsven fra Besøgstjenesten.

Rådgivning for 
Seniorer
170 ældre fik hjælp fra de frivillige i Rådgivning for 
Seniorer, hvor ældre kan blive klogere på blandt andet 
NemID og IT og få hjælp til økonomien.

2.555 frivillige i Røde Kors Hovedstaden 
gjorde en forskel for 14.464 mennesker i 2017 
– heraf 7.257 deltagere i de sociale aktiviteter. 

En kæmpe tak til de frivillige 
for deres store indsats.

VIDSTE DU, AT 

 + 73 frivillige arbejder 
med kommunikation, 
administration og i 
receptionen på Røde 
Kors Hovedstadens 
sekretariat 

 + 1.287 skole- og 
gymnasieelever blev 
klogere på krigens 
regler som deltagere 
ved oplæg af de 31 
frivillige i IHL-gruppen 

 + Knap 500 økonomisk 
trængte børnefamilier 
modtog i december 
2017 julehjælp fra Røde 
Kors Hovedstaden
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Tim
NETVÆRKSHUSET NØRREBRO — I halvandet år har Tim været 
med til at skabe rammerne for aktiviteter og gode oplevelser for 
deltagerne i Netværkshuset Nørrebro. Tim har vagt hver mandag 
fra kl. 16-21, og hans opgaver som frivillig varierer meget: Nogle 
dage hjælper han med madlavning, mens han andre dage hygger 
om deltagerne og spiller spil, arrangerer gåture eller noget 
helt tredje. ”Jeg havde overskuddet til at være frivillig og ville 
gerne hjælpe andre og samtidig blive klogere på mig selv. Jeg 
kan mærke, at jeg bliver et bedre menneske af at være frivillig,” 
fortæller Tim. Flere af Røde Kors Hovedstadens aktiviteter foregår 
i Netværkshuset Nørrebro: Jobsalonen og Babynettet benytter 
huset i dagtimerne, mens Familienetværket, Værket og Terminal 
1 bruger huset om aftenen. I weekenden er det den nyoprettede 
aktivitet, Familietid, der bruger lokalerne. Se det fulde uge-
program for Netværkshuset Nørrebro på Facebook.

Tine
BESØGSTJENESTEN FOR  PSYKISK SÅRBARE — 
“Det gør en kæmpe forskel for Lilli, og jeg glæder mig 
hver gang til at se hende.” For seks år siden  startede 
Tine som frivillig i Besøgstjenesten for psykisk sårbare 
og blev matchet med Lilli, der har skizofreni. Én 
gang om ugen mødes de og snakker, spiller kort, ser 
fjernsyn og hygger sig. ”Når jeg er der, hygger Lilli sig 
og har det rart. Jeg kommer blot som mig selv og den 
person, jeg er,” siger Tine. I alt er der 55  matchede 
par i Besøgstjenesten for psykisk sårbare, hvis 
formål er at bekæmpe ensomhed hos borgere med 
 psykisk sårbarhed. I 2017 skiftede aktiviteten navn fra 
Besøgstjenesten for sindslidende til Besøgstjenesten 
for psykisk sårbare.

Souad
GAVEBUTIKKEN — Siden Gavebutikken på Christianshavn 
 åbnede i sommeren 2017 har Souad været frivillig. ”Jeg ville 
gerne være del af et fællesskab med andre frivillige,” siger 
Souad og fortsætter: ”Vi har det så sjovt, selv om vi har forskel-
lige aldre, baggrunde, religioner og meget mere. Det er virkelig 
dejligt.” I butikken kan man købe udvalgte genbrugsfund inden 
for brugskunst, bolig- og køkkenudstyr, nips og accessories. 
Butikken sælger gaven, der giver igen: Butikkens overskud 
kommer de mest sårbare til gavn, og på den måde giver gaven 
glæde for modtageren og for de mest sårbare. ”Jeg er vild med, 
at vi sælger flotte ting, der støtter et godt formål,” siger Souad, 
der selv har gjort gode genbrugsfund i butikken.

Janne
OFFERRÅDGIVNINGEN — Siden 
2011 har Janne været frivillig i 
Offerrådgivningen, og her hjælper hun 
ofre, vidner og pårørende, der har været 
ude for en voldsom oplevelse. ”Det er 
fantastisk at snakke med mennesker, der 
har det skidt, og som efter den samtale 
kan rejse sig og komme videre. Jeg føler 
en personlig glæde, når jeg kan hjælpe et 
menneske i nød,” fortæller Janne. Døgnet 
rundt kan Janne eller hendes 39 frivillige 
kollegaer i Offerrådgivningen kontaktes 
på telefon 21 20 91 70, og der rådgives 
både over telefon og ansigt til ansigt.

I 2017 var 2.555 frivillige i Røde Kors Hovedstadens over 40 forskellige aktiviteter. Vi yder hver 
især en medmenneskelig indsats, der gør en forskel for andre, der har brug for hjælp og støtte. 
Mangfoldigheden i Røde Kors Hovedstaden er stor – vi er frivillige i alle aldre med forskellige 
 baggrunde og kompetencer. Det er en stor styrke i det frivillige arbejde og for fællesskabet. 

Her kan du møde fem seje frivillige i deres frivillige arbejde.

Mikkel
CYKELTRÆNING — “Det er fantastisk at slippe sadlen og se, at de pludselig har 
knækket koden og selv kan cykle”. Sådan siger Mikkel, der siden februar 2017 
har været frivillig i Cykeltræningen. Her hjælper han nye danskere med at mestre 
en cykel og komme sikkert rundt i trafikken. ”Det giver mig en masse at være 
frivillig, for jeg møder så mange glade mennesker, der er meget taknemmelige 
over, at man er der og hjælper dem,” fortæller Mikkel. I 2017 lærte 132 personer at 
cykle, og i 2018 starter Cykeltræningen op på Frederiksberg. 

MØD MIKKEL, 
JANNE, SOUAD, 

TIM OG TINE
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HERBERG 
FOR KVINDER 
ÅBNER FIRE NYE 
PLADSER
2017 blev året,  
hvor Røde Kors 
Herberg for 
Kvinder i Hvidovre 
fortsatte med at 
 udvide. Fire ekstra 
pladser til unge, 
 hjemløse kvinder  
blev etableret, og  
nu kan i alt 27  
kvinder bo på 
herberget.

SENSOMMER
FROKOST I 
TRYGHEDS 
 OPKALD
I september 
mødtes frivillige 
og modtagere af 
Tryghedsopkald til 
sensommerfrokost. 
I Tryghedsopkald 
ringer den frivillige 
hver dag til den 
ældre for at sikre,  
at den ældre har  
det godt. ”Jeg føler 
mig mere tryg nu,” 
siger Tommy, der 
hver dag bliver 
 ringet op af Lykke.

OMSLAG TIL 
CYKELKURVE 
SATTE FOKUS PÅ 
ENSOMHED
11.000 selvlysen-
de regnslag til 
cykelkurve blev 
i årets løb sat på 
cykler i hovedsta-
den for at sætte 
fokus på ensom-
hed. Regnslagene 
lyste byen op i den 
mørke vintertid og 
havde det klare 
budskab, at 5.600 
ældre mennesker 
i hovedstaden 
føler sig ensomme, 
og at man som 
frivillig kan blive 
ugens lyspunkt 
som besøgsven.

SAMARITTER 
HJALP, DA 
CPH HALF 
MARATHON BLEV 
OVERSVØMMET
40 samaritter fra 
Hovedstadens 
Samariterkorps 
ydede førstehjælp 
til de tilskade-
komne, da lyn ned-
slag og fossende 
vandmasser 
pludselig skabte 
kaos og  panik 
til Copenhagen 
Half Marathon i 
september.

HELTE I 100 ÅR
Den 29. november 
fyldte Røde Kors 
Hovedstaden 100 
år, og den runde 
fødselsdag blev 
fejret på selve 
dagen og løbende 
året igennem  
(se s. 12-13).

INDSAMLERE I 
HOVEDSTADEN 
SAMLEDE 1,8 MIO. 
KR. IND
Søndag den 1. 
oktober samlede 
Røde Kors ind 
i hele landet. I 
hovedstaden blev 
der indsamlet 
1,8 mio. kr., mens 
resultatet på 
landsplan blev 18,4 
mio. kr. Pengene 
hjælper de mest 
sårbare, både 
internationalt, 
 nationalt og lokalt.

300 GÆSTER 
FEJREDE JUL
For 14. år i træk 
inviterede Røde 
Kors Hovedstaden 
i samarbejde med 
Codan Forsikring 
240 gæster til jule-
fest. Og for første 
gang blev der også 
holdt julefest på 
Pladeværkstedet, 
hvor omkring 60 
gæster fejrede julen.

RØDE KORS 
HOVEDSTADEN 
DELTOG I 
COPENHAGEN 
PRIDE
For første gang 
deltog Røde Kors 
Hovedstaden 
i Copenhagen 
Pride. Omkring 
80 frivillige og 
ansatte gik med 
for at sætte fokus 
på mangfoldighed, 
kærlighed og støt-
te op om LGBTQ+ 
rettigheder.

H.K.H. 
KRONPRINSESSE 
MARY TIL MIDDAG 
I VÆRKET 
Aktiviteten Værket 
arbejder med at 
bryde ensomhed 
blandt voksne 
mellem 30 og 60 
år. I april spiste 
Kronprinsesse 
Mary sammen 
med deltagerne i 
Værket, da Mary 
Fonden er med til 
at støtte  projektet. 
Der var 62 del-
tagere i Værket i 
2017.

OFFER
RÅDGIVNINGEN 
VAR SYNLIG I 
BUSSER
Vi er her, og vi 
lytter. Offer-
rådgivningens 
stærke budskab 
var synligt i en 
række buslinjer i 
maj. Her satte en 
kampagne fokus 
på, at ofre, vidner 
og  pårørende 
kan få hjælp 
af de frivillige 
offerrådgivere.

NETVÆRKSHUSET 
KASTRUPLUND  
FÅR FAST 
BEVILLING
I foråret fik 
Netværkshuset 
Kastruplund den 
dejlige nyhed, at 
huset fortsætter. 
Tårnby Kommune 
bevilger fremover en 
fast støtte til huset, 
der hjælper perso-
ner midt i livet med 
at få flere relationer. 
På billedet ses Tanja 
og Pawel fra husets 
Ungklub.

MENTOR
ORDNING FOR 
LØSLADTE 
STARTER OP I 
HOVEDSTADEN
Frivillige men-
torer i Røde Kors 
er nu med til at 
sikre løsladte en 
god overgang 
fra fængsel til 
frihed i aktiviteten 
Primus Motor. I 
Hovedstaden er 
der nu ni mentor-
forløb i gang.

FAMILIE
NETVÆRKET PÅ 
SOMMERLEJR
I sommeren 2017 
arrangerede Røde 
Kors Hovedstaden 
for første gang en 
sommerlejr for fami-
lierne fra aktiviteten 
Familienetværket. 
15 voksne, 35 børn 
og 15 frivillige var 
afsted, og der blev 
både malet på sten, 
lavet snobrød, spillet 
skuespil og meget 
mere.
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FRA BEHOV  
TIL HANDLING

Alle aktiviteter i Røde Kors Hovedstaden er startet 
ud fra et behov og med det formål at hjælpe de mest 
sårbare. Men rejsen fra behov til handling kan godt 
være bumpet og fuld af omveje.

I det følgende kan du læse om, hvordan et behov  
for at hjælpe hjemløse viste sig i 2012 til i dag,  
hvor Region Hovedstaden er finansiel samarbejds
partner, og hvor 166 hjemløse sidste år fik hjælp  
af 38  frivillige i Omsorgscenter Thorsgade.

BEHOV FOR AT HJÆLPE HJEMLØSE DER 
UDSKRIVES FRA HOSPITALET 
2012 — På baggrund af såkaldt accelererende 
indlæggelser udskrives hjemløse fra hospita-
ler i hovedstaden, så snart de er færdige med 
deres behandling, men endnu ikke er raske. 
Fagfolk fra området gør opmærksom på 
problematikken.

BEHOVET UNDERSØGES
2012-13 — En grundig analyse af hjem-
løseområdet viser, at få andre aktører har 
tilbud til målgruppen. Forskellige krav til 
de hjemløse betyder dog, at de ofte væl-
ger ikke at tage imod hjælpen. Der for-
søges at finde økonomisk støtte i Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune, 
men i første omgang uden held. 

PROJEKTET TAGER FORM
2013-14  — Der nedsættes en projekt-
gruppe og indgås samarbejde med 
social -sygeplejerskerne. Der søges 
efter lokaler, og en aftale etableres 
med Arbejde Adler. En frivilliggruppe 
oprettes.

FRIE MIDLER ÅBNER DØRE
2013-14  — Indtjening fra genbrugs-
butikker og førstehjælpskurser betyder, 
at Røde Kors Hovedstaden kan gå i 
gang uden en aftale om finansiering af 
Omsorgscenter Thorsgade. Fire mio. kr. 
af de frie midler afsættes til opstart, og 
disse midler bliver senere bevilget fra 
en satspulje. Der arbejdes hårdt på at 
tiltrække andre samarbejdspartnere, og 
det lykkes at få 400.000 kr. doneret af 
en fond.

DOKUMENTATION AF EFFEKT
2014- — Fra første dag er der fokus på 
at dokumentere indsatsen. En foreløbig 
evaluering viser, at hjemløse, der har haft 
et ophold på Omsorgscenter Thorsgade, 
forbruger fire gange færre sundheds-
ydelser end andre hjemløse. En sund-
hedsøkonomisk analyse, der omfatter  
140 brugere, foreligger primo 2018.

AFTALE SIKRER DRIFT I 2018
2017 — Der er løbende dialog 
 mellem Region Hovedstaden og Røde 
Kors Hovedstaden om at forankre 
Omsorgscenter Thorsgade i regionen.  
En midlertidig partnerskabsaftale 
 betyder, at Region Hovedstaden dækker 
driftsomkostningerne af Omsorgscenter 
Thorsgade i hele 2018. Der arbejdes på at 
etablere et varigt partnerskab.

EN FREMTID ET NYT STED
2018 — Bygningen, hvori Omsorgscenter 
Thorsgade bor, skal rives ned ved ud-
gangen af 2018. Der søges derfor efter 
egnede lokaler, som fremover kan huse 
Omsorgscenteret.

OMSORGSCENTER THORSGADE ÅBNER
2014 — I april åbner Omsorgscenter Thorsgade 
med otte døgnpladser til hjemløse, der kan bo op 
til 14 dage i Omsorgscenteret efter udskrivelse. Et 
samarbejde med Hjemløseenheden i Københavns 
Kommune, Projekt Udenfor og Hus Forbi  etableres 
sammen med socialsygeplejerskerne i Region 
Hovedstaden, der nu henviser de hjemløse på 
 hospitalerne til Omsorgscenteret. I december 
 modtager Omsorgscenter Thorsgade en satspulje-
bevilling for årene ’15, ’16 og ’17.

SÅ MANGE HJEMLØSE HAR FÅET HJÆLP I 
OMSORGSCENTER THORSGADE

2014 2015 2016 2017

HISTORIEN OM 
OMSORGSCENTER 

THORSGADE

50 124 160 166
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100-ÅRS 
JUBILÆUM

Fotoudstillinger og oplysningsarbejde på byens pladser, jubilæumsreception  
og rådhuspandekager på Københavns Rådhus og sommerfest for de frivillige.  
Røde Kors Hovedstaden fyldte 100 år i 2017, og det flotte jubilæum gik ikke  

stille for sig. Få overblikket på disse sider.

I hele august måned var 
frivillige til stede ved 
fire torve og pladser for 
at fortælle interes serede 
københavnere om 
jubilæet og de mange 
aktiviteter i Røde Kors 
Hovedstaden.

100-års jubilæet blev 
også markeret ved den 
årlige sommerfest med 

dejlig mad, musik og 
opsendelse af 100 Røde 

Kors-balloner. 

Syv store billeder af 
frivillige fra Røde Kors 
Hovedstaden hang 
fra juni og året ud 
på Metrohegnet ved 
Nørrebroparken.

For at fortælle om 
jubilæet blev billederne 

også udstillet på 
biblioteker, i kulturhuse, 

på rådhuse og mange 
andre steder i byen.

For at hylde 100 års 
 frivillig indsats inviterede 
Københavns Kommune 
de  frivillige til reception 
og rådhus pandekager på 
Københavns Rådhus.
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Over 2.800 personer lærte at redde liv 
på førstehjælpskurser hos Røde Kors 
Hovedstaden i 2017, og det er godt på 
flere måder: Flere kan handle, hvis uhel
det er ude, og Røde Kors Hovedstaden 
sikrer en indtjening, der gør, at endnu 
flere sårbare kan få hjælp og støtte.

Kan du redde et liv? Kan din kollega, 
chef eller ven? Førstehjælp er og vil altid 
være en grundværdi i Røde Kors, og det 
er også tilfældet i hovedstaden. 2.809 
personer lærte at redde liv på de 214 
 førstehjælpskurser, der blev afholdt af 
Røde Kors Hovedstaden i 2017. 

De topprofessionelle instruktører sikrer, 
at undervisningens kvalitet er i top, og 
vi stræber altid efter at gøre det endnu 
bedre. 

I 2017 blev der monteret en frit tilgæn-
gelig hjertestarter ved alle Røde Kors 
Hovedstadens genbrugsbutikker, og det 
betyder, at alle københavnere nu kan 
hjælpe, hvis uheldet er ude i nærheden 
af en butik. Samtidig blev alle de frivillige 
butiksansatte undervist i førstehjælp 
samt i at bruge en hjertestarter, så også 
de kan reagere i en nødsituation.

Har du hørt om Gavebutikken på 
Christianshavn? Eller shoppet genbrugs
guld på Lauritz.com? I 2017 åbnede 
endnu en genbrugsbutik, der blev taget 
innovative skridt mod at sælge mere 
genbrugsguld digitalt, og et samarbejde 
med Frederiksbergs største genbrugs
plads så dagens lys.

Frivillige fra genbrugsbutikkerne 
henter nu hver måned genbrugsfund, 
som bliver sat til side til Røde Kors på 
Frederiksbergs største genbrugsstation. 
Varerne køres direkte videre til genbrugs-
butikkerne, hvor de bliver solgt, og 
ambitionen i 2018 er at etablere lignende 
samarbejder med andre store genbrugs-
stationer i hovedstaden. 

Samtidig samarbejder Røde Kors 
Hovedstaden nu med Lauritz.com 
i Herlev, som er Danmarks største 
 afdeling. Specielle og værdifulde 
 donationer til genbrugsbutikkerne 
 sælges nu både i butikkerne og på 
Lauritz.com, og indtægterne tilfalder 
Røde Kors Hovedstaden. Samtidig 

donerer Lauritz.com de varer, der ikke 
bliver afhentet af sælger, til genbrugs-
butikkerne. 2017 blev samtidig året, 
hvor den 14. genbrugsbutik i hoved-
staden  åbnede. I Gavebutikken på 
Christianshavn kan kunder købe særligt 
udvalgte genbrugsfund, der bliver pakket 
i flotte gaveposer, så de er klar til at blive 
givet som gaven, der giver igen. Det er 
nemlig både mod tageren af gaven og de 
mest sårbare, der får glæde af gaven.

NY BUTIK OG DIGITALISERING
I 2018 er målsætningerne fortsat at åbne 
nye butikker og gøre det nemmere for 
kunder at købe varer over nettet. I maj 
åbner en ny storbutik på Amagerbrogade 
139, og det bliver således den 15. Røde 
Kors-butik i hovedstaden. Butikken vil 
appellere bredt og både sælge tøj, musik, 
bøger, kunst, møbler og meget mere. 

Flere og flere handler på nettet, og der-
for er Røde Kors genbrug i 2018 optaget 
af at finde digitale samarbejdspartnere, 
der kan gøre det nemmere for Røde Kors’ 
kunder at købe genbrugsguld digitalt. 

Førstehjælp

2.809 
førstehjælpere
blev uddannet i løbet af 2017 på 
Nørrebro, Amager og i Valby.

214 første
hjælpskurser
blev i årets løb afholdt i Røde Kors 
Hovedstaden.

FØRSTEHJÆLP 
OG GENBRUGS-

BUTIKKER

Det er ambitionen, at samtlige frivillige i Røde 
Kors Hovedstaden skal kunne førstehjælp. 
Derfor bliver der løbende arrangeret kurser kun 
for frivillige, og restpladser på normale kurser 
tilbydes også til frivillige.

I juni åbnede 
Gavebutikken på 

Christianshavn. 
Butikken ligger på 

Torvegade 38 og 
sælger gaven, der 

giver igen.

Genbrug

371 frivillige
i genbrugsbutikkerne i 2017.

Gavebutikken på 
Christianshavn 
åbnede i juni 2017 på Torvegade 38. 

14 genbrugs
butikker 
har Røde Kors nu i hovedstaden  
(psst – og nr. 15 åbner maj 2018 på 
Amagerbrogade 139).
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NY INDSATS 
FOR HJEMLØSE 

UNGE I 2018
Over 2.000 unge i Danmark har 
 hjemløshed inde på livet og mangler  
et hjem, de kan kalde deres eget.  
Det handler Røde Kors på i 2018. 

For at hjælpe hjemløse unge til en bedre 
tilværelse starter Røde Kors i 2018 en 
dansk version af det engelske ’Nightstop’, 
som giver hjemløse husly i et privat hjem. 

Indsatsen sker i samarbejde med 
Ungdommens Røde Kors og Røde Kors i 
Aarhus og Roskilde, og i tæt samarbejde 
med Hjem til Alle alliancen. Indsatsen er 
støttet af Bikubenfonden.

Om projektet

Hjemløse unge
matches med frivillige familier,  
der har en ekstra seng til rådighed.  

Frivillige 
‘plusforældre’ 
støtter den unge.

En frivillig 
mentor 
hjælper og støtter den unge.

Foto: iStock.com/batdelfuego99


