
RØDE KORS  
HOVEDSTADEN
Årsrapport 
2018



HISTORIEN BAG FORSIDEBILLEDET:
VELKOMMEN TIL NORDRE FASANVEJ 224
 

 + Vi bygger aktive, meningsfulde fællesskaber
 + Vi giver medmenneskelig støtte og omsorg
 + Vi gør svære overgange lettere

Sådan lyder ambitionen for det sociale arbejde i 
Røde Kors Hovedstaden. Den kan du læse meget 
mere om i denne årsrapport. 

Tegningen på forsiden af årsrapporten viser vores 
kontorbygning på Nordre Fasanvej, hvor mange 
 frivillige har deres gang. På bagsiden af  rapporten 
kan du se et udsnit af målgrupperne for vores 
 sociale arbejde. 

Tegningerne er lavet af illustrator 
Louise Rosenkrands.
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Hver eneste dag tager frivillige i Røde Kors 
Hovedstaden ansvar for deres medmennesker. De 
drager omsorg og skaber glæde i nye fællesskaber 
for de mest udsatte i hovedstaden. I 2018 har det 
store frivillige fællesskab endnu en gang rykket 
rammerne for, hvad vi kan løfte sammen.

Røde Kors er altid til stede. Og Røde Kors 
Hovedstaden er til stede i en storby, hvor de sociale 
udfordringer har en særlig karakter. I hovedstaden 
lever mange med ensomhed, misbrug og psykisk 
sårbarhed, og her er mange mennesker, der ikke har 
deres eget hjem. 

Derfor er jeg stolt over vores nye sociale ambiti
on, som sætter rammerne for vores arbejde i de 
kommende år. Vi skal gøre mere af alt det gode, vi 
allerede gør – og vi skal dyrke og styrke det frivillige 
engagement, som får det hele til at ske.

TAK TIL DIG, DER GØR NOGET FOR  FÆLLESSKABET
Derfor skal der lyde et stort tak til de 2.769 frivilli
ge, som bruger tid og kræfter i vores mere end 40 
aktiviteter som butiksfrivillige, rådgivere, samaritter, 
vågere eller en af de mange andre vigtige roller. I alt 
har 6.671 medmennesker i hovedstaden fået hjælp, 
støtte og del i et fællesskab i 2018.   

Jeg vil også takke alle de samarbejdspartnere, som 
er med til at sikre, at vi kan komme i mål med vores 
arbejde. De mest udsattes udfordringer er for kom
plekse til, at vi kan løse dem alene, og det er en stor 
glæde at opleve, hvor mange der vil samarbejde om 
at skabe løsninger. 

MØDER VIRKELIGHEDENS BEHOV
I 2018 har vi skabt to nye aktiviteter, som begge er et 
resultat af tæt samarbejde med kommuner, myndig
heder, fonde og andre organisationer. 

Med Hjem til Dig hjælper vi unge på kanten af hjem
løshed med at finde en base, hvor de i nogle måne
der kan få ro til at komme godt videre i deres liv. Det 
gør vi sammen med Røde Kors, Ungdommens Røde 
Kors, lokalafdelingerne i Århus og Roskilde og Hjem 
til Alle Alliancen med støtte fra Bikubenfonden. 

I en ny opsøgende indsats arbejder vi tæt sam
men med Offerrådgivningen i Hovedstaden og 
Københavns Politi og med støtte fra Offerfonden om 
aktivt at tilbyde ofre og vidner til vold og ulykker 
hjælp til at få bearbejdet deres oplevelser. 

Jeg er glad for, at Røde Kors Hovedstaden nu har to 
nye, stærke tilbud, som møder behov i den virke
lighed, vi er en del af. Det er vores ambition hele 
tiden at have modet til at finde og vælge netop de 
opgaver, som vi er de rigtige til at løse. 

I årsrapporten her kan du få et indblik i det store 
frivillige fællesskab i Røde Kors Hovedstaden og de 
mange resultater, det skaber.

De bedste hilsner
Keld Scharling

AKTIVE, MENINGSFULDE 
FÆLLESSKABER

Keld Scharling
Bestyrelsesformand, 
Røde Kors Hovedstaden

“Røde Kors Hovedstaden er til stede i en 
storby, hvor de sociale udfordringer har en 
særlig karakter. I hovedstaden lever mange 
mennesker med ensomhed, misbrug 
og psykisk sårbarhed, og her er mange 
mennesker, der ikke har deres eget hjem.”
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Vores ambition er, at socialt udsatte i 
hovedstaden skal have mulighed for at 
indgå i de fællesskaber, de ønsker. De 
skal have den støtte, de har behov for 
– ikke mindst til de svære overgange i 
livet, hvor ressourcerne er særligt knap-
pe. Ambitionen er resultatet af mange 
års erfaringer med sociale aktiviteter, 
grundige analyser og friske input fra 
engagerede frivillige.

“Den nye ambition for det sociale arbejde 
i Røde Kors Hovedstaden sætter ret
ningen for vores arbejde. Ambitionen er 
grundstenen under alle de aktiviteter, 
som de mere end 2.700 frivillige i Røde 
Kors Hovedstaden driver for de mest ud
satte mennesker i hovedstaden”, fortæller 
udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen. 

MULIGHED FOR AT FÅ INDFLYDELSE
En af de mange frivillige, der har været 
med til at forme den nye ambition er 
Berit Hedegaard. Hun er teamleder i 
Netværkshus Nørrebro og Terminal 1 – et 
netværk for tidligere misbrugere – og 
sagde ja til invitationen til at deltage i en 
workshop om ambitionen for at blive hørt. 

“Det er en god idé at inddrage os frivil
lige. For mig var det en god mulighed 
for at sige min mening og få indflydelse 
på de rammer, der er for vores frivillige 
engagement. Samtidig fik jeg et bedre 
indblik i resten af organisationen og en 
forståelse for den sammenhæng, som 
Terminal 1 og Netværkshuset Nørrebro 
indgår i”, fortæller hun. 

FOKUS PÅ FÆLLESSKABER
Røde Kors er altid til stede. Og Røde Kors 
Hovedstaden er til stede i hovedstaden, 
hvor de sociale udfordringer har en 
særlig karakter. Her er mange mennesker 
med ensomhed, misbrug og psykisk sår
barhed i deres liv, og her er mange, der 
ikke har deres eget hjem.

Den sociale ambition sætter tre mål for 
Røde Kors Hovedstaden:

 + Vi bygger aktive, meningsfulde 
fællesskaber

 + Vi giver medmenneskelig støtte og 
omsorg

 + Vi gør svære overgange lettere

AMBITION FOR  
VORES SOCIALE ARBEJDE  
2018-2021FÆ

LLESSKABER

I HOVEDSTADEN
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Berit Hedegaard 
har været frivillig 

aktivitetsleder i 
fem år. Hun deltog 

i arbejdet med 
den nye sociale 
ambition for at 

få indflydelse på 
rammerne for det 
frivillige arbejde.

EN AMBITION FOR ALLE 
UDEN FOR FÆLLESSKABET

Målgruppen for Røde Kors 
Hovedstadens arbejde er de 
mest  udsatte i hovedstaden, 
som lever et liv på kanten uden 
for fællesskabet. I særlig grad 
retter vi hjælpen mod:

 + Ældre og voksne med 
ensomhed i deres liv

 + Mennesker med manglende 
netværk og få relationer

 + Børn i udsatte familier
 + Kvinder udsat for vold
 + Mennesker uden et hjem, 

de kan kalde deres eget

”Vi ved, at deltagelse i et frivilligt 
fællesskab kan være nøglen til et bedre 
liv for mange udsatte. Ensomhed kan 
føre til social isolation, dårlig mental 
sundhed og forringet livskvalitet. Målet 
med fællesskaberne er, at det enkelte 
menneskes ressourcer og handlekraft kan 
spire og blomstre”, siger Ole Abildgaard 
Mikkelsen og fortsætter: 

“Den sociale ambition sætter rammer 
for vores arbejde i hovedstaden i de 
kommende år, så vi kan hjælpe de men
nesker med sociale problemer, som vi er 
rigtige til at løse. Det har været værdi
fuldt at have så mange frivillige med til 
at udforme ambitionen – de har vigtig 

viden, fordi det er dem, der er helt tæt 
på de mennesker, det hele handler om”, 
siger Ole.

EN GOD SNAK OM FÆLLES MÅL
Netop rammerne er det, Berit Hedegård 
er gladest for i den nye ambition for det 
sociale arbejde. 

“Ambitionen er med til at minde os om, 
hvorfor vi er her som frivillige. Den er 
skrevet på en måde, som jeg kan se mig 
selv i som frivillig, og det giver anledning 
til en god fælles snak om, hvor vi vil hen i 
Terminal 1. Vi kan sammen blive skarpere 
på, hvilken forskel vi gerne vil gøre for 
de tidligere misbrugere – og hvordan vi 
skaber de rammer, der gør det muligt”, 
siger hun.
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Anne
NÆSTEKÆRLIGHED PÅ NØRREBRO 
Anne Blædel har arbejdet på Nørrebro i 40 år, og 
hendes hjerte banker for bydelen, hvor hun i dag er fri
villig leder af børnetøjsbutikken på Nørrebrogade 226. 

“Nørrebro er mangfoldighed og glæde. 
Næstekærlighed og god stemning. Derfor ville jeg ger
ne være frivillig her, da jeg holdt op med at arbejde. 
Jeg har været en del af børnetøjsbutikken i to år, og 
jeg er glad for at møde de mange søde kunder, der 
kommer her med store gravide maver, spædbørn eller 
børnebørn. Jeg er også frivillig underviser på Røde 
Kors Hovedstadens herberg for kvinder, og jeg synes, 
det er spændende at få mulighed for at lave forskel
lige ting, som gavner andre”.

Martin
INGEN SKAL DØ ALENE
I september 2018 blev Martin Lindahl Jensen frivillig i Våge
tjenesten, fordi han savnede at gøre noget meningsfuldt for 
andre mennesker. Da han til et informations møde i Røde Kors 
Hovedstaden hørte om Vågetjenesten, vidste han, at det var der, 
han skulle lægge sine frivillige kræfter. 

“Jeg synes, det er enormt givende at kunne være noget for 
et andet  menneske i hans eller hendes sidste tid. Jeg har et 
afklaret forhold til døden, og derfor kan jeg være en rolig og 
nærværende våger. Til daglig læser jeg på HF og arbejder på 
en café i København. Selvom min hverdag er travl, så tager jeg 
mig tid til at være frivillig i Vågetjenesten, fordi jeg virkelig kan 
mærke, at jeg gør en forskel”.

MØD MARTIN,  
CAMILLA, SAICHON,  
ANNE OG COSMIN

I 2018 var 2.769 frivillige i Røde Kors Hovedstadens 
aktiviteter. Her kan du møde fem af de fantastiske 
 frivillige, som har valgt at dele ud af deres overskud.
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Cosmin
FRA HERBERGSSOVER TIL FRIVILLIG 
I de kolde vintermåneder i 2018 sov Cosmin Stoica fra 
Rumænien på Røde Kors Hovedstadens nødherberg. 
I løbet af få måneder lykkedes det ham at finde både 
job og bolig, og i dag er han frivillig for at gøre en 
forskel for andre hjemløse.

“Jeg synes altid, man skal dele ud af sig selv, når man 
har overskud til at gøre noget for andre. Jeg har selv 
oplevet, hvordan andre mennesker har gjort noget for 
mig, da jeg var i en situation, hvor jeg havde brug for 
hjælp. Nu har jeg et sted at bo og et drømmejob, så nu 
kan jeg give tilbage”, fortæller Cosmin.

Saichon
MATCHER DEM, SOM MANGLER ET NETVÆRK I DANMARK
Saichon Gylling er kandidat i tværkulturelle  studier og bruger 
sin viden i arbejdet som aktivitetsleder i Venskabs familier og 
Venskabspersoner. Her matcher hun  familier eller personer, som 
mangler et netværk i Danmark. 

“Før jeg gik på barsel, tænkte jeg, at nu ville jeg prøve det fri
villige arbejde af. Jeg har længe gerne villet være frivillig, og nu 
havde jeg endelig overskud til det. Jeg har altid interesseret mig 
for mennesker og andre kulturer, og derfor var det fedt at kunne 
kombinere de interesser med mit frivillige arbejde. Derudover 
får jeg en større indsigt i og viden om mennesker med en anden 
kulturel baggrund. Det giver mig en bedre samfundsforståelse 
samtidig med, at jeg gør noget godt for andre mennesker”.

Camilla
FÅR LYST TIL AT VÆRE MADVEN MED ALLE
Camilla Hyld har i halvandet år været frivillig aktivitetsleder 
for Madvenner, hvor en madven og en ældre madvært med 
Camillas hjælp bliver sat sammen på baggrund af interesser 
og livserfaringer. De to køber ind, laver mad, spiser og vender 
verdenssituationen sammen. 

“Der var en ældre frivillig, som var så glad for, at have været 
sammen med nogle mennesker, som ville snakke om ham og 
hans interesser.  Det var fedt, og jeg har bare lyst til at blive 
madven med alle de ældre, når jeg har besøgt dem”.
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RØD3 KOR5  
HOVED2TADEN  
I TAL

HJEMLØSE

Frivillige 
sygeplejersker 
I Sygeplejegruppen behandlede fire frivillige syge
plejersker i årets løb 202 hjemløse medborgere.

Ro til at blive rask
219 hjemløse medborgere fik mulighed for ro, hvile 
og restitution ved at have midlertidig bolig i Røde 
Kors Omsorgscenter efter endt hospitalsophold.

Varme seng i kulden
I de kolde vintermåneder overnattede 70 hjemløse 
på vores nødherberg.

Væk fra kanten af 
hjemløshed
80 unge hjemløse fik faglig hjælp og var en del af et 
støttende fællesskab på Kanten i Bragesgade.

SENIORER

Så kører bussen! 
1.371 ensomme ældre var i årets løb på tur med 
Turtjenesten.

Fælles frokost 
for 32 ældre
32 ældre var del af Frokostpausen. Her mødes ældre  
med begrænset netværk og spiser frokost sammen  
en gang om ugen.

Ingen skal dø alene
146 frivillige i Vågetjenesten sørgede for, at 203 døende 
ikke var alene i deres sidste tid.

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

2.769 frivillige i Røde Kors Hovedstaden  gjorde en forskel 
for 16.175 mennesker i 2018 – heraf 6.671 af de mest udsatte 
 medmennesker i hovedstaden. Tallene er udtryk for endnu 
et år med vokse værk i det  frivillige  engagement, som får 
det hele til at ske.
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Røde Kors Hovedstaden er den største 
lokalafdeling i Røde Kors i Danmark. 
2.769 frivillige skabte i 2018 fællesska-
ber for de mest udsatte medmennesker 
i København, Frederiksberg, Tårnby 
og Dragør kommuner i mere end 40 
forskellige indsatser. 

I de sociale aktiviteter er målgrupperne 
blandt andet ensomme mennesker med 
manglende netværk, børn i udsatte fami
lier, kvinder udsat for vold og mennesker 
uden et hjem, de kan kalde deres eget. 

De frivillige skaber aktive, meningsfulde 
fællesskaber for dem, der står et sted 
i livet, hvor de har brug for støtte til at 
komme godt videre. 

Andre aktiviteter tjener penge hjem 
til at sikre udvikling og forankring af 
vores projekter – samtidig med at de 
gør gavn på andre måder. 480 frivilli
ge i de 15 genbrugsbutikker bidrager 
positivt til miljøet, førstehjælpskurserne 
klædte 2.374 københavnere på til at 
redde liv, og de frivillige formidlere af 
International Humanitarian Law (IHL) 
lærte 3.580 elever om krigens regler.  

For bedst at kunne forstå, støtte og 
hjælpe de mest udsatte i hovedstaden, 
arbejder vi hele tiden med at undersøge 
og udvikle det frivillige arbejde. Viden 
og faglighed deler vi, så flere kan få 
gavn og glæde af erfaringerne. Vi deler 
også tal fra vores årsstatistik, som du 
kan få et indblik i her.

FÆLLESSKABER

Op på cyklen
Igennem Røde Kors Hovedstadens cykeltræning, 
lærte 199 nye københavnere at køre på cykel. 
De blev undervist af 55 frivillige cykeltrænere.

Aktiv i meningsfulde 
fællesskaber
211 deltagere var en del af fællesskabet i Netværks
huset Nørrebro i 2018, hvor 32 frivillige støttede op. 
I Netværks huset Kastruplund skabte 22 frivillige 
gode  rammer for  fællesskabet for 250 deltagere.

Støtte til sårbare 
kvinder
71 sårbare og voldsramte kvinder fik i 2018 hjælp af 
de frivillige i Kvindenetværket.

Familien i fokus
106 børn og voksne var del af Familienetværket, 
hvor familier mødes for at få nye sociale relationer 
og fælles oplevelser.

KRISE- OG AKUTHJÆLP

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

Et velkomment 
opkald fra politiet
Sammen med Offerrådgivningen i Hovedstaden og 
Københavns Politi ringede vi til mere end 1.100 ofre i 
en ny,  opsøgende indsats for at tilbyde rådgivning. 
300 af dem blev visiteret videre til Offerrådgivningen.

Samaritterne til 
undsætning
1.976 tilskadekomne fik hjælp af frivillige samaritter 
fra Hovedstadens Samaritterkorps.

Besøg til psykisk 
sårbare
De frivillige i Besøgstjenesten for psykisk sårbare 
mødtes med 78 besøgsmodtagere til snak og samvær.

VIDSTE DU, AT 

 + 148 frivillige arbejder 
med kommunikation 
og administration og i 
receptionen på Røde Kors 
Hovedstadens sekretariat? 

 + 1.256 børn og voksne 
modtog julehjælp fra 
Røde Kors Hovedstaden i 
december 2018?
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Genbrug 
– en vej til 
verdensmålene

Når du køber en trøje i en genbrugsbu-
tik, sparer du både penge og undgår at 
belaste miljøet. Samtidig er du med til 
at sikre det økonomiske overskud, som 
Røde Kors Hovedstaden bruger til so-
ciale aktiviteter for vores mest udsatte 
medborgere. På den måde vinder alle, 
når der er kunder i butikkerne, og det 
har der været igen i 2018.

Et af FNs verdensmål handler om an
svarligt forbrug og produktion. I vores 
15 genbrugsbutikker viser vi vejen til 
ansvarligt forbrug. Her får tøj og ting nyt 
liv hos nye ejere, og på den måde skal 
der ikke produceres flere ting.  

Produktion af tøj står for eksempel for 
ti procent af verdens samlede CO2
udledning. Genbrugsbutikkernes kunder 
er med til at tage ansvar for fremtiden 
ved at vælge at købe genbrug. 

På den lange bane giver det både mindre 
affald, lavere forbrug af råstoffer og rene
re luft – det er ansvarligt forbrug, og vi er 
glade for at kunne skabe rammerne for det.

HER KOMMER  
PENGENE FRA

MEGET TØJ = MEGET 
FORURENING

 + Hver dansker køber i 
gen nem snit 16 kilo tøj 
om året. Det genn em- 
snitlige tøjkøb pr. per-
son i verden er 5 kilo

 + Hvert år produceres 
der på verdensplan 150 
milliarder stykker tøj – 
det svarer til 20 stykker 
tøj til hvert menneske 
på kloden

 + Beklædningsindustrien 
regnes for en af de 
mest forurenende i 
verden, kun overgået af 
olieindustrien

 + Dyrkningen af 
bomuld står for 16 
procent af verdens 
forbrug af insekt-
gifte og 10 procent af 
pesticidforbruget

Røde Kors Hovedstadens mange indsatser finansieres gennem 
samarbejde med kommuner, støtte fra offentlige puljer og 
private fonde. Samtidig er overskuddet fra de frivilliges store 
arbejde i genbrugsbutikker, i samariterkorpset og indtægter 
fra førstehjælpskurser særligt vigtige for at kunne sikre 
arbejdet for de mest sårbare og udsatte i hovedstaden.
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Flere er klar 
til at yde 
 førstehjælp

2.121 personer blev  rustet til at redde 
liv gennem Røde Kors Hovedstadens 
førstehjælpskurser i 2018. Det betyder, 
at flere kan træde til, hvis der sker et 
uheld. Samtidig går overskuddet fra 
 kurserne til vores hjælpearbejde, så 
 flere udsatte og sårbare kan få den 
hjælp, de har brug for.

“I 2018 har vi oplevet en stigende interes
se for førstehjælpskurser med fokus på 
babyer og børn. Vi udbød i alt 22 kurser 
med dette særlige fokus – det er en 
stigning på 80 procent i forhold til 2016”, 
siger Fie Friis, som er koordinator for 
førstehjælp i Røde Kors Hovedstaden. 

NYE TYPER BØRNEKURSER I 2019 
For at imødekomme den store efterspørg
sel, oprettede vi flere formiddagskurser, 
så forældre kunne medbringe børn – mål
gruppen er primært forældre på barsel.

“Holdene er meget populære, og vi for
venter at holde flere i 2019”, siger Fie Friis.

Loui er  frivillig 
samarit: Vi 
er der for at 
hjælpe

23-årige Loui er drevet af at hjælpe andre 
mennesker. Som frivillig samarit i Røde 
Kors Hovedstaden har han derfor været 
på omtrent 40 vagter i 2018.

Hovedstadens Samariterkorps har godt 
og vel 80 frivillige, som tager på vagt 
for at hjælpe ved eksempelvis koncerter 
og store motionsløb. En af dem er Loui 
Nørgaard Wentzel. Til dagligt er han fy
sikstuderende og er ved at skrive speciale 
i partikelfysik. Selvom der er stor forskel 
på fysik og at være samarit, giver det god 
mening for Loui at arbejde som frivillig 
ved siden af studiet.

“Vi er specialiserede i det mest akutte 
førstehjælp, og vi kan hjælpe med alt fra 
småting som vabler, småskrammer og 
forstuvninger til det mere alvorlige som 
hjertestop og nakkeryg traumer. Korpset 
er en slags standbyberedskab, og det er 
det, der er super fedt ved det”.

FØRSTEHJÆLP I TAL

 + Røde Kors Hovedstaden 
uddannede 2.121 
førstehjælpere i 2018  

 + I alt afholdt vi 178 
førstehjælpskurser 

Røde Kors har  
som vision, at  
alle frivillige skal 
kunne førstehjælp.  
I hovedstaden  
bliver restpladser  
på kurser altid 
udbudt gratis til 
frivillige.
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Frivillige kan gøre en forskel for 
sårbare familier, fordi de træder 
ind i familiens hjem for at hjælpe 
af lyst. Det giver en støtte, der 
er ligeværdig og i øjenhøjde. En 
frivillig familieven kan blandt andet 
være med til at skabe faste rammer 
for hverdagen eller bygge bro til 
lokalområdet. 

“Vores familieven har hjulpet mig 
med at få styr på mit hjem, så det 
nu faktisk er blevet helt rart at være 
der. Min søn er endda selv begyndt 
at rydde op på sit værelse, uden vi 
har konflikter omkring det. Udover 
den praktiske hjælp har alle de gode 
snakke betydet, at jeg ikke længere 
føler mig så alene”.

Sådan fortæller moren i en af de 
15 familier, der i 2018 havde en 
familieven gennem Røde Kors 
Hovedstaden.

FRIVILLIGE KAN NOGET ANDET 
END PROFESSIONELLE
Det nationale Forsknings og 
Analysecenter for Velfærd  VIVE 
har kortlagt hvordan læringsmiljøet i 
hjemmet kan styrkes gennem frivilli
ge indsatser.

“Rapporten fra VIVE viser, at frivilli
ge kan bidrage på anden måde end 
de mere professionelle relationer 
kan. Det stemmer også overens 
med den positive tilbagemelding, vi 
har fået fra de familier, der støttes 
af en frivillig familieven”, siger Tina 
Ingerdahl, som er sektionsleder for 
Røde Kors Hovedstaden.  

“Helt lavpraktisk kan støtten blandt 
andet bestå af at hjælpe børnene 
med lektier, tage med til møder med 
skolen, få gode rutiner i hverdagen, 
eller opfordre familien i at deltage 
i lokale aktiviteter”, fortæller hun 
videre.

48-årige Andreas har været en trofast 
deltager i Netværkshuset Nørrebro i 
mere end tre år. Det nye fællesskab har 
givet ham troen på sig selv tilbage.

Efter mange år i et stofmisbrug og 
ensomhed kom Andreas endelig på 
rette spor. Men han savnede et menings
fuldt fællesskab, der kunne hjælpe ham 
gennem de svære tider. I den sammen
hæng fik han anbefalet Netværkshuset 
Nørrebro. 

SAVNEDE ET MENINGSFULDT 
FÆLLESSKAB
“Hernede kan du virkelig være dig selv. 
Man kan bare snakke frit fra leveren, det 
er virkelig befriende. For de andre kender 
til det, de går jo igennem det samme som 
én, og når man forlader Netværks huset, så 
er man helt ladet op igen og i bedre hu
mør”, siger Andreas og fortsætter: 

“For mig, er det helt klar det sociale as
pekt. Det er et meget sundere fællesskab. 
Det bliver sådan en ånd, vi er i samme båd, 
vi prøver det af sammen. Jeg er sikker på, 
at hvis jeg ikke havde haft netværkshuset, 
så var jeg nok faldet i igen”.

TRYGGE RAMMER OM 
FÆLLESSKABET
Netværkshuset er et mødested for alle, 
der står i en svær situation, som har be
hov for et trygt sted at komme. Her kan 
man møde nye mennesker i trygge om
givelser og dele sin hverdag med andre. 
Røde Kors Hovedstaden har et netværks
hus på Nørrebro og et i Kastrup.

Frivillige familievenner  
giver overskud i udsatte 
børnefamilier

I Netværkshuset 
fandt Andreas 
troen på sig 
selv igen 

FÆLLESSKABER I HOVEDSTADEN
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2.300 unge i Danmark har ikke et 
hjem, de kan kalde deres eget – 
mere end 500 af dem opholder sig 
i hovedstadsområdet. Fælles for de 
unge er, at de har brug for hjælp til 
at komme godt videre i tilværelsen. 
Den hjælp kan de få i projektet 
Hjem til Dig, hvor de bliver en del af 
fællesskabet i en værtsfamilie.

“Jeg boede hos en værtsfamilie et 
halvt års tid, og de hjalp mig med 
virkelig mange ting. Blandt andet at 
tage en uddannelse og færdiggøre 
noget, og det gav mig mod til at 
komme videre og ekstremt meget 
selvtillid”, fortæller Johanne, som er 
en af de unge, der har haft hjem
løshed tæt inde på livet. Hun kom 
godt videre efter et ophold hos en 
værtsfamilie.

TRE TIL SEKS MÅNEDER GØR EN 
FORSKEL RESTEN AF LIVET
Den unge bor hos værtsfamilien og 
får på den måde en tryg base i en 
periode på 36 måneder, hvor han 
eller hun indgår i familiens fæl
lesskab. Samtidig bliver den unge 

matchet med en frivillig ungtilung 
mentor fra Ungdommens Røde Kors, 
der hjælper den unge med eksem
pelvis at søge bolig, komme i gang 
med uddannelse eller job eller indgå 
i nye fællesskaber.

“Ved at bo hos en værtsperson 
eller værtsfamilie kan den unge få 
en base og få ro på uden usikker
heden om, hvor man skal sove den 
næste nat. Det kan give overskud til 
at søge job, uddannelse eller søge 
permanent bolig med støtte fra en 
ung mentor”, siger Lisbeth Amby, 
socialrådgiver og projektkoordi
nator for Hjem til Dig i Røde Kors 
Hovedstaden.

Hjem til Dig er et samarbejde 
mellem Røde Kors Hovedstaden, 
Ungdommens Røde Kors og Hjem til 
Alle Alliancen.

Hjemligt fælleskab til unge 
på kanten af hjemløshed
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TV AVISEN 
BESØGER 
NETVÆRKSHUSET 
KASTRUPLUND
Under den ugent
lige fællesspisning 
i Netværkshuset 
Kastruplund kom 
TV Avisen forbi og 
optog et indslag. 
Der var både 
meningsfulde 
fællesskaber, god 
mad og frivilli
ge ildsjæle på 
programmet.

DANMARK SPISER 
SAMMEN 
Røde Kors 
Hoved staden var 
medarrangør, da 
Danmark Spiser 
Sammen blev 
afholdt i april. 
Flere hundrede 
deltagere og 
frivillige var samlet 
i AFUKs lokaler 
på Enghavevej for 
at spise et måltid 
mad sammen.

MEGASTORE 
AMAGER 
INVITEREDE TIL 
GENBRUGSFEST 
Strandfest og vel
gørenhed gik op i 
en højere enhed, 
da Røde Kors 
Hovedstadens nye 
butik, Megastore 
Amager, invite
rede til kæmpe 
genbrugsfest 
som del af Smid 
Tøjetkampagnen. 
Mange frivillige 
var med til at få 
weekenden til at 
blive en succes, 
og Master Fatman 
spillede spillede 
festlig funk for 
kunderne.

VOLDSOM 
STIGNING I 
ANTALLET AF 
DANSKERE MED 
ONDT I LIVET 
Ny rapport viste, 
at 623.000 dan
skere har dårlig 
mental sund
hed. Røde Kors 
Hovedstadens svar 
er aktive menings
fulde fællesskaber. 
Sammen med 
frivillige. Skabt af 
frivillige.

NYT SAM-
ARBEJDE MED 
KØBENHAVNS 
POLITI 
Hvis du har været 
offer, vidne eller 
pårørende til et 
overfald eller en 
ulykke, kan du nu 
blive ringet op og 
tilbudt en samtale 
med en frivillig 
offerrådgiver. 
Projektet blev 
søsat i februar 
og medarbejde
re har foreløbig 
ringet til mere end 
1.100 personer og 
henvist mere end 
300 af dem til 
Offerrådgivningen. 

RØDE KORS OG 
HJEM TIL ALLE 
ALLIANCEN 
STARTEDE 
AKTIVITETEN 
HJEM TIL DIG
2.300 unge har 
ikke et sted, de 
kan kalde hjem, 
og for at hjælpe 
de unge har Røde 
Kors og Hjem til 
Alle Alliancen 
startet aktiviteten 
Hjem til Dig. Et 
initiativ, som skal 
stoppe stigningen 
af unge hjemløse 
i Danmark ved at 
tilbyde et ophold 
hos en frivillig 
værtsfamilie eller 
værtsperson.
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LIVET
Den årlige 
motionsdag for 
Københavns ældre 
løb af stablen i 
Nørrebrohallen, 
hvor Røde Kors 
Hovedstaden var 
repræsenteret 
med to boder fyldt 
med fine frivilli
ge muligheder.  
Spring For Livet 
giver københav
nere over 60 år 
mulighed for at 
mødes med andre 
aktive ældre på 
tværs af byen og 
være sammen om 
fysisk aktivitet.

1100 FIK IDEER 
TIL EN AKTIV 
PENSIONIST-
TILVÆRELSE
Der var fuldt hus i 
DGIByen, da Røde 
Kors Hovedstaden 
sammen med 
Københavns 
Kommune og en 
række andre for
eninger og organi
sationer indbød til 
messe for nye og 
kommende pensi
onister. Her kunne 
de mange frem
mødte få gode 
ideer til deres 
aktive pensionist
tilværelse – måske 
som frivillige i en 
genbrugsbutik, 
som besøgsven 
eller noget helt 
tredje.INDSAMLERE I 

HOVEDSTADEN 
SAMLEDE 1,5 
MILLIONER 
KRONER IND
Søndag den 7. 
 oktober var ind
samlere over hele 
landet på gaden for 
at samle ind til Røde 
Kors. I tre timer 
samlede de ind til 
Røde Kors’ arbejde, 
som hjælper udsatte 
mennesker både i 
Danmark og i ver
dens brændpunkter. 
På landsplan kom 
der 16 millioner 
kroner i indsam
lingsbøsserne, og 
indsamlerne i ho
vedstaden stod for 
1,5 millioner kroner.

60 FRIVILLIGE 
HOLDT JULEFEST 
For 15. år i træk 
arrangerede Røde 
Kors Hovedstaden 
og Codan en 
stor julefest for 
gæster, der ellers 
skulle have fejret 
julen alene. I år 
deltog mere end 
200 julegæster 
i arrangementet 
juleaftensdag i 
Codans lokaler 
på Frederiksberg. 
Peter Mygind og 
Sofie Gråbøl stod 
for underholdnin
gen, børnene fik 
malet ansigter, og 
der var besøg fra 
julemanden.

SOMMERUDSALG 
I BUTIKKERNE
Tøj, smykker, 
sko, accessories 
og meget mere 
kunne købes til 
halv pris, da der 
var sommerud
salg i Røde Kors 
Hovedstadens bu
tikker. Mange valg
te at spare penge 
og samtidig skåne 
miljøet ved at gøre 
et genbrugskup i 
butikkerne.

MED RØDE KORS 
HOVEDSTADEN PÅ 
FERIELEJR
Turen gik til Odense, 
hvor familierne blev 
ind logeret på et 
rart vandrehjem. 
Familierne var 
blandt andet på tur 
til Kerteminde, hvor 
de besøgte Fjord og 
Bælts forskellige fisk 
og havdyr. Det var en 
dejlig tur for 34 børn 
og voksne, der ellers 
ikke ville have været 
på sommerferie.
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