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Røde Kors Hovedstaden gennem 100 ar
o

1
1917: Dansk 
Røde Kors’ 
afdeling for 
København og 
omegn opre  es 
og får ansvaret 
for lægevagt-
sta  onerne.

4
1922: Der opret-
tes et korps af 
frivillige hjem-
mehjælpere 
under den store 
infl uenzaepidemi.

5
1923: Vandre kurve 
med spæd børns-
udstyr udlånes 
 l ubemidlede 

mødre.

6
1925: Kursus i 
sundhedslære og 
lettere 
hjemmesygepleje 
 lbydes.

7
1926: Kursus i 
seksuel hygiejne 
 lbydes.

8
1937: Røde 
Kors Hoved-
staden  lbyder 
instruk  ons-
kursus i kuns  gt 
åndedræt e  er 
Holger Nielsen 
metoden.

9
1937: Træ  e 
og ubemidlede 
husmødre får 
 lbudt ophold 

på landet.

10
1939: Bloddonor-
korpset opre  es 
på anmodning fra 
Krigsministeriet.

11
1943: Katastrofe-
korpset opre  es 
som følge af den 
intensiverede 
modstandskamp.

12
1952: Det første 
Svagføretog sen-
der handicap-
pede på togrejse 
rundt i landet.

20
1997: Off erråd-
givningen starter 
som ak  vitet.

32
2014: Babyne  et 
starter som ak  -
vitet og  lbyder 
et netværk for 
sårbare gravide og 
nybagte mødre.

22
2002: Røde 
Kors Hoved-
staden starter 
med at uddele 
gra  s møbler 
 l udsa  e 

borgere.

25
2012: Samtale-
grupper for børn 
af indsa  e star-
ter som ak  vitet. 
Her får både 
børn og forældre 
stø  e i en svær 
 d.

23
2004: Cykel-
træning for 
borgere med 
anden etnisk 
baggrund end 
dansk starter 
som ak  vitet.

27
2013: Megasto-
re – den største 
genbrugsbu  k 
i Røde Kors Ho-
vedstaden – åb-
ner på Fælledvej 
på Nørrebro.

34
2016: Røde Kors 
Herberg for Kvin-
der i Hvidovre 
udvider kapacite-
ten  l 23 pladser 
og bliver landets 
største kvinde-
herberg.

28
2014: Ak  viteten 
Bogvenner starter 
i samarbejde med 
Københavns 
Biblioteker.

35
2017: Gavebu  k-
ken på Chris  ans-
havn åbner, og 
det bringer antal-
let af Røde Kors 
genbrugsbu  kker 
i hovedstaden op 
på 14.

29
2014: Netværks-
huset Kastruplund, 
et mødested for 20-
65 årige, som savner 
fl ere rela  oner, 
åbner i Tårnby.

31
2014: Omsorgs-
center Thorsgade 
åbner. Her kan 
hjemløse bo i 14 
dage, e  er de er 
blevet udskrevet 
fra hospitalet.

21
2001: Røde Kors 
Hovedstaden 
åbner Hjemløse-
huset på Falkevej.

26
2013: Famili-
enetværket star-
ter som ak  vitet 
og arrangerer 
fællesspisning 
og oplevelser for 
børnefamilier.

33
2015-16: 
Tryghedszonen 
på Hovedbane-
gården tog 
imod fl ygtninge, 
som fi k  lbudt 
forplejning og 
vejledning.

24
2006: Turtjene-
sten kører sin 
første bustur 
med ældre en-
somme borgere.

13
1953: Landsind-
samling e  er 
oversvømmel-
serne i Holland 
og Grækenland.

14
1964: Eks-
plosionen på 
Valby Gasværk. 
2.000 personer 
evakueres, bl.a. 
af frivillige fra 
Røde Kors. 

15
1965: Besøgstje-
nesten starter 
som ak  vitet. 

16
1983: Nørklerne 
starter som 
ak  vitet og strik-
ker  l fordel for 
hjælpearbejdet.

17
1985: Julea  en 
for ensomme 
og familier uden 
netværk  lbydes 
for første gang.

18
1991: For første 
gang samler 
fri vil lige fra 
Røde Kors ind  l 
hjælpearbejdet i 
hele landet med 
indsamlingsbøsser.

19
1991: De tre 
samarittjenester 
i hovedstads-
området 
sammen lægges 
 l Hovedstadens 

Samari  er Korps.

2
1918: Samari  er-
kurser  lbydes på 
det gamle Frederiks 
Hospi tal (i dag 
Frederiksberg 
Hospital).

3
1919: Over 40 
personer om-
kom mer ved 
tog ulykken ved 
Vigerslev. Frivil-
lige fra Røde Kors 
hjælper med 
redningsarbejdet.

1917 2017

30
2017: Kanten 
åbner på Nørrebro. 
Kanten er et ak  -
vitetshus for og af 
unge hjem løse på 
kanten af samfun-
det.


