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Historien bag omslaget

Røde Kors Hovedstadens frivillige sociale arbejde 
hviler på et fundament af medmenneskelighed. 

Som hovedstadens lokalafdeling har vi et særligt 
ansvar, og 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 i de svære overgange i 

livet, hvor ressourcerne er særligt knappe. De mest 
udsattes udfordringer er for komplekse til, at vi kan 
løse dem alene. Vi arbejder derfor med at skabe 
løsninger i samarbejde med vores omverden. 

Det er omdrejningspunktet for dette års beretning, 
og en del af samarbejdsindsatserne er illustreret på 
beretningens omslag. 

Igen i 2019 har det store frivillige fællesskab rykket 
rammerne for, hvad vi kan løfte sammen. Både i 
fællesskabet i Røde Kors Hovedstaden, og når vi 
samarbejder med andre organisationer, virksomhe-
der eller myndigheder om at gøre en forskel for de 
mest udsatte medmennesker i hovedstaden.

Vi er til stede i en storby, hvor der er mange sociale 
udfordringer. I hovedstaden lever mange mennesker 
med ensomhed, misbrug og psykisk sårbarhed, og 
har ikke eget hjem. 

Det er udfordringer, der er for komplekse til, at vi 
kan løse dem alene, og derfor er jeg glad for at se, 
hvordan Røde Kors Hovedstaden er en professionel 
samarbejdspartner i byens frivillige sociale arbejde. 
Vi ønsker at skabe løsninger sammen med vores 
omverden – og vi gør det.

Engagement gør en forskel i samarbejdet
Vi driver en stribe forskellige projekter, som gør 
gavn og glæde på grund af tætte og respektfulde 
samarbejder. Samarbejdet trives for eksempel i vo-
res indsatser for psykisk sårbare medborgere, hvor 
Frederiksberg Kommune er en meget aktiv medspil-
ler. Og på seniorområdet, hvor vi arbejder tæt sam-
men med Københavns Kommune om at bekæmpe 
ensomhed blandt ældre, har vi er fint samarbejde. 

På ARCs genbrugsplads i Tårnby bliver samarbej-
det meget synligt, når voksne i praktik fra Tårnby 
Kommune hjælper med at få donerede varer fra 
pladsen sorteret og kørt til vores butik på Amager, 
hvor de så giver indtægter til blandt andet mere 
socialt arbejde. 

Det er tydeligt, at vi kan løfte mere, når vi gør det 
sammen, og jeg vil gerne sige stor tak til alle de fri-
villige ildsjæle, som er med til at samarbejdet lykkes. 

Tak til dig, der gør en forskel for 
fællesskabet
I Røde Kors Hovedstaden er vi 2.914 frivillige, som 
bruger tid og kræfter i vores omkring 45 projekter 
som butiksfrivillige, rådgivere, samaritter, besøgs-
venner, chauffører, guider eller en af de mange 
andre vigtige roller. I alt har 6.224 medborgere i 
hovedstaden fået hjælp, støtte og del i et fællesskab, 
og i alt har vi mødt 17.357 borgere. Uden det store 
fællesskab ville vi ikke kunne lykkes– hverken alene 
eller i samarbejde med andre. Derfor skal der lyde en 
kæmpe tak til alle frivillige. 

Jeg vil også takke alle de samarbejdspartnere, som 
er med til at sikre, at vi kan komme i mål med vores 
arbejde. Det er en stor glæde at opleve, hvor mange 
der går positivt ind i drøftelser af, hvad der er behov 
for, og er med til at tænke nye muligheder for at 
skabe løsninger. 

I årsrapporten kan du få et indblik i året der gik i 
Røde Kors Hovedstaden og de mange forskellige 
måder, vi samarbejder med andre for at gøre en 
forskel for udsatte mennesker.

De bedste hilsner
Keld Scharling

Vi skaber  løsninger 
 sammen med omverdenen
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Keld Scharling
Bestyrelsesformand, 
Røde Kors Hovedstaden

“Det er tydeligt, at vi kan løfte mere, når vi 

gør det sammen, og jeg vil gerne sige stor 

tak til alle de frivillige ildsjæle, som er med 

til at samarbejdet lykkes.”

— Keld Scharling, bestyrelsesformand
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En af grundstenene i Røde Kors 
Hovedstadens sociale ambition er at 
lave løsninger sammen med andre. 
Målet er at kunne gøre den forskel, der 
reelt er brug for, for de mennesker, der 
har allermest brug for det. Det lykkes 
blandt andet på Frederiksberg. Her 
arbejder vi tæt sammen med kommunen 
for at mindske ensomhed hos menne-
sker med psykisk sårbarhed.

Psykisk sygdom og ensomhed går ofte 
hånd i hånd, og mange mennesker med 
svær grad af psykisk sårbarhed møder 
ofte kun deres nærmeste familie og 
fagpersonale. Det vil frivillige besøgsven-
ner lave om på – i 2019 blev 181 deltagere 
matchet med en frivillig, som har fået vi-
den om psykisk sårbarhed og er klædt på 
til at indgå i en relation med fokus på at 
gøre livet gladere for besøgsmodtageren. 

På Frederiksberg er samarbejdet om at 
mindske ensomheden gået endnu videre.

- Café Lauritz er et tilbud til unge voksne, 
som bor på to af kommunens bosteder. 
Mange af de unge har autisme og svært 

ved at færdes uden for deres egen bolig. 
I sommeren 2019 opstartede frivillige 
fra Røde Kors Hovedstaden en café-af-
ten i bostedets fælleslokaler, hvor vores 
beboere kan være sammen om spil, yoga 
eller bare en kop kaffe, fortæller Martin 
Pedersen, som er forstander for to botil-
bud i Frederiksberg Kommune.

- Vi oplever, at flere af de beboere, som 
ellers nødigt forlader deres lejligheder, 
dukker op til caféen. De bliver ved med 
at komme, og en enkelt har endda taget 
en af sine venner med, fortsætter han. 

Udvikling sammen med ligesindede 
Ideen til Café Laurits fik Martin selv, men 
den blev lynhurtigt grebet, udviklet og 
igangsat af ansatte og frivillige fra Røde 
Kors Hovedstaden, fortæller Martin 
videre:

- Det har været som at få en stor gave. 
Vi har tydeligt kunnet mærke, at vi her 
samarbejder med en organisation, som er 
vant til at sætte projekter i søen, så vi har 
bare selv sørget for lokaler og en ansat, 
som støtter op om de frivillige i cafeéns 

åbningstid. De frivillige bærer projektet, 
og det er en fornøjelse at opleve, hvor-
dan de sørger for gode rammer for et 
fællesskab mellem de unge. 

Det er ikke noget nyt for Røde Kors 
Hovedstaden at tænke i fællesskaber 
mellem deltagerne. Det er allerede et 
bærende element i vores to netværkshu-
se, hvor frivillige sørger for gode rammer 
for, at fælles aktiviteter, samtaler og må-
ske endda venskaber kan opstå mellem 
deltagerne. 

- En stor del af vores arbejde for og med 
socialt udsatte er baseret på den såkald-
te ABC-metode, som i korte træk handler 
om, at mennesker opnår større mental 
sundhed ved at gøre noget aktivt, som 
føles meningsfuldt for dem i fællesskab 
med andre, fortæller udviklingschef Ole 
Abildgaard Mikkelsen. 

- Frederiksberg Kommune er også en 
del af det nationale ABC-samarbejde, og 
derfor giver det ekstra god mening for os 
at arbejde sammen om at gøre en forskel 
for kommunens borgere. 

Sammen 

VI VIL SKABE LØSNINGER 
SAMMEN MED OMVERDENEN

Røde Kors Hovedstaden vil:

 + Indgå i tætte parløb med 
offentlige og private 
samarbejdspartnere

 + Påvirke beslutningstagere og 
meningsdannere til at forbedre 
vilkårene for hovedstadens 
udsatte

 + Sætte dagsordenen gennem 
kommunikation om den sociale 
forandring, vi er i gang med at 
skabe

 + Skabe sociale løsninger sammen 
med Røde Kors i Danmark og 
Ungdommens Røde Kors

1+1=100
Når de unge voksne fra Frederiksberg 
Kommunes bosteder mødes i Café 
Lauritz, er gevinsten større end bare det 
nye sociale fællesskab med de andre 
unge. 

- Når vores beboere møder frivillige og 
bliver trygge ved tanken om, at der fin-
des mennesker, som gerne vil dem, kan 
det på længere sigt gavne dem. Målet 
for mange af vores beboere er at flytte 
videre i egen bolig, og hvis de bliver 
trygge ved frivillige fællesskabstilbud nu, 

er det langt større sandsynlighed for, at 
de kommer til at opsøge dem senere i 
livet også, fortæller Martin Pedersen og 
fortsætter:

- På den måde er der mange perspekti-
ver i Café Lauritz, som slet ikke har foldet 
sig helt ud endnu. Jeg håber, at vi kan 
fortsætte den gode dialog omkring ind-
satsen og med tiden måske udvikle det 
som en prototype til et koncept, som kan 
bruges flere steder til gavn for flere med 
psykisk sårbarhed.

“Vi oplever, at flere af de beboere, som 

ellers nødigt forlader deres lejligheder, 

dukker op til caféen. De bliver ved med 

at komme, og en enkelt har endda taget 

en af sine venner med”  

— Martin Pedersen, forstander

Martin er forstander for to botilbud for 
unge voksne med psykisk såbarhed. 
Frivillige fra Røde Kors Hovedstaden 
har skabt en café for beboerne, så de 
kan have et trygt fællesskab.

kan vi 
meget 

mere
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Ellen Margrethe
Med åbne arme siden 1995
Det er snart et kvart århundrede siden Røde Kors Herberg for 
Kvinder lukkede dørene op for første gang og bød hjemløse kvin-
der indenfor i varmen. Ellen Margrethe Petersen var frivillig på 
den allerførste nattevagt og er stadig aktiv på herberget i dag.

- Det var lige noget for mig at blive frivillig på herberget. Det 
lød så spændende og som en god måde at gøre noget for andre 
mennesker. Jeg bruger mine vagter på at snakke med kvinder-
ne. De er meget åbne overfor os frivillige, og det er dejligt at 
vide, at de glæder sig, til jeg kommer næste gang. Jeg er glad 
for at være en del af et tilbud til dem, der er faldet lidt uden for 
samfundet. Det er rart at vide, at der er hjælp at hente og gode 
muligheder for at komme tilbage på fode. Der er mange kvinder, 
der har gjort et stort indtryk på mig gennem årene, og jeg bliver 
glad for at opleve den store varme og respekt, der er mellem 
ansatte, frivillige og beboere på herberget.

Signe
Julemandens SoMe-hjælper
Signe (til højre) var frivillig for første 
gang den 24. december, hvor hun sam-
men med Sofie hjalp med at få fortalt de 
gode  historier fra den årlige julefest på 
blandt andet Facebook og Instagram. 

- Det er vigtigt for mig, at ingen skal 
tilbringe julen alene, hvis ikke de selv har 
valgt det. Derfor synes jeg, at julefesten 
er vigtig, og jeg vil gerne hjælpe til, hvor 
jeg kan. Billeder er den bedste måde at 
mindes gode øjeblikke, og jeg meldte 
mig derfor til at sørge for, at dagen blev 
foreviget. For mig var højdepunktet at se 
børn og voksne tage hinanden i hænder-
ne og danse om juletræet - og opleve 
den helt særlige  stemning, der opstår, når 
mennesker samles og fylder et rummet 
med fællessang.

Héritier
Fællesskab og smørrebrød
Hver torsdag kører Héritier af sted med en flok seniorer, som 
skal ud og opleve noget i fællesskab. Han er den yngste frivillige 
i Turtjenesten, men har det skønt sammen med de ældre.

- Jeg er glad for, at jeg valgte at blive frivillig i Turtjenesten, for 
jeg har fået et helt andet syn på seniorer. Jeg troede faktisk, at 
de fleste ældre mennesker var lidt trætte og sure, men der er 
så meget liv i bussen, når vi kører af sted på udflugt. Det er en 
god oplevelse som ung at få en bedre forståelse for de ældre og 
høre dem fortælle om deres liv, og så er det også godt for mig 
at prøve at have ansvar for andre end bare mig selv, fortæller 
Héritier og fortsætter:

- Jeg havde dog en fordom om ældre, der er blevet bekræftet 
med stor stil. De spiser virkelig meget smørrebrød. Jeg har 
aldrig spist så meget smørrebrød, som efter jeg blev frivillig i 
Turtjenesten. Og så bliver der delt bolsjer ud i bussen hele tiden. 
Det skal ikke forstås som, at jeg ikke kan lide bolsjer og smørre-
brød, for det smager sgu godt.

Mød de frivillige

Hanne
Indre Bys originale genbrugspusher
Det er mere end 11 år siden, Hanne første 
gang trådte ind ad døren til genbrugsbu-
tikken lige bag ved Storkespringvandet 
som frivillig. I dag er hun butiksleder for 
en stærk gruppe af både erfarne og nye 
frivillige. 

- Der er mange af de frivillige hernede, 
som jeg ville komme til at se privat, hvis 
jeg holdt op. Vi er nogle stykker, der 
engang imellem går ud og spiser frokost 
eller går rundt og ser andre genbrugsbu-
tikker. Jeg kan slet ikke forestille mig at 
holde op herinde. Jeg ville komme til at 
savne det, fortæller Hanne.

Butikken samarbejder også med 
Københavns Kommunes Jobcenter 
og forløb i forbindelse med 
virksomhedspraktik. 

- Det er en god ordning for både og os 
praktikanterne. Vi har haft et par stykker, 
som vi i den grad savner. Den ene kom-
mer stadig og hilser på, siger Hanne.
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Et nyt og meget tæt samarbejde mellem 
Offerrådgivningen i Hovedstaden, 
Københavns Politi og Røde Kors 
Hovedstaden har gjort en konkret 
forskel for mere end 700 ofre, vidner og 
pårørende til ulykker eller vold. 

Normalt får ofre, vidner og pårørende et 
visitkort fra Offerrådgivningen udleveret 
af politiet og skal selv tage initiativ til at 
søge hjælp. Vejen til hjælp er blevet kor-
tere som resultat af det nye samarbejde, 
hvor ofrene bliver ringet op efter hændel-
sen og tilbudt en samtale med en frivillig 
offerrådgiver. Mere end 3.600 borgere har 
fået en opringning, og mere end 700 af 
dem har takket ja siden projektmedarbej-
derne begyndte at ringe i september 2018. 

- Samarbejdet med Offerrådgivningen 
og Røde Kors Hovedstaden er vigtigt 
for Københavns Politi, fordi det giver 
en uvurderlig støtte til mennesker, der 
befinder i udsatte situationer. Ofte er 
forurettede og vidner så påvirkede af 
den hændelse, de har været ude for, at 
de ikke er i stand til at huske, at politiet 
har fortalt dem om Offerrådgivningen. 
Når vi i fællesskab følger op hos de 
berørte og henviser til Offerrådgivningen, 
sikrer vi, at færre oplever at stå alene 
med bearbejdelsen af en traumatisk 
oplevelse, forklarer sektionsleder for 

den Kriminalpræventive Sektion hos 
Københavns Politi, Rachid El Hani.

Samarbejdet hjælper nogen, vi 
ellers ikke kan nå
Det fælles projekt hedder Opsøgende 
Indsats, og tre projektmedarbejdere 
fra Røde Kors Hovedstaden har kontor-
plads hos Københavns Politi, hvor de 
læser døgnrapporter for at finde ofre, 
vidner og pårørende til bestemte typer 
af  forbrydelse og ulykker. I de udvalgte 
sager ringer medarbejderne op og tilby-
der dem at blive kontaktet af en offer-
råd giver for at få talt den voldsomme 
 hændelse igennem.

- Samarbejdet giver størst mening for 
mig, når vi lykkes med at få hul igennem 
til borgere, der har været påvirket af en 
voldsom hændelse, og de derfor får den 
vejledning og støtte, som de har mest 
brug for. Jeg bliver som leder stolt, når 
vi også viser vores bløde værdier - når vi 
er i stand til at samle det hele menneske 
op efter en traumatisk oplevelse, siger 
Rachid El Hani.
 
Derfor giver det mening  
at være opsøgende
Røde Kors Hovedstaden arbejder opsø-
gende i flere forskellige indsatser. Blandt 
andet i boligområder, hvor udsatte 

mennesker lever. På den måde skaber vi 
kontakt til mennesker, som ikke selv søger 
hjælp, men som kan have stor gavn og 
glæde af at blive en del af et fællesskab.

- Når man er i krise – enten på grund af 
en traumatisk oplevelse, eller fordi man i 
en periode oplever ikke at have ressour-
cer nok til at få hverdagens til at fungere 
– kan det være helt uoverskueligt at ræk-
ke ud efter hjælp. Derfor er det opsøgen-
de arbejde vigtigt, så vi kan få den rette 
hjælp ud til de rette mennesker, når der 
er behov for det, fortæller Else Bundesen 
fra Offerrådgivningen i Hovedstaden. 

Røde Kors Hovedstaden er en del af det 
danske ABC-samarbejde – et fællesskab 
for foreninger, organisationer og kom-
muner, som i sammen på forskellig vis 
arbejder med at fremme mental sund-
hed gennem ABC-metoden. Et af de ste-
der, hvor metoden er en integreret del af 
hverdagen, er i vores netværkshuse. 

Klokken er lidt i fire onsdag eftermiddag, 
og Nanna Faarup har netop åbnet døren 
til Netværkshuset Nørrebro. Nu har hun 
travlt med at kramme de første seks 
deltagere, der er mødt op – og hun skal 
også lige høre om deres dag og sætte 
en i gang med at brygge kaffe. Nanna 
er pædagogstuderende og har været 
frivillig i netværkshuset i 1½ år – i dag er 
hun teamleder og kommer fast en gang 
om ugen. 

- Jeg blev helt forelsket i stedet og 
menneskene fra første dag. Her er godt 
at være, fordi der er fokus på, hvad 
de mennesker, der er her, kan og vil, 
 fortæller hun. 

Metoden sidder fast, fordi den 
giver mening
Som pædagogstuderende har Nanna lært 
om mange metoder og tilgange, men 
ABC er en af dem, der sidder godt fast. 

- Det giver så god mening at arbejde 
med, at vi skal gøre de ting, som giver 
mening – og at vi skal gøre dem sam-
men. Hvis vi som frivillige prøver at sætte 
gang i et eller andet, som ikke virker re-
levant for resten af huset, falder det jo til 
jorden. Så giver det i mere værdi at bage, 
hvis nogen har lyst til at bage eller at sy 
tøj, hvis det er det, der giver mening for 
nogen den dag, fortæller Nanna. 

Et fast omdrejningspunkt i netværkshu-
set er madlavning. I dag skal der laves 
aftensmad, og alle er med. Sammen 
beslutter frivillige og deltagere, hvad me-
nuen skal stå på, og mens nogen melder 
sig til indkøbstjansen, står andre klar til 
at lave maden sammen i køkkenet, inden 
den står på fællesspisning senere. 

Sammen kan 
vi  hjælpe 
det hele

menneske

Vi skaber  aktive, 
 meningsfulde fællesskaber

ABC = ACT BELONG COMMIT

ABC for mental sundhed er den første 
forskningsbaserede indsats, der retter 
sig mod hele befolkningen. Indsatsen 
giver et nyt, positivt og handlings-
orienteret fokus på mental sundhed, så 
det også omfatter alt det, der fremmer 
trivsel og styrker os som mennesker. 
ABC står for: 

ACT: GØR NOGET AKTIVT
Man kan holde sig aktiv på mange 
forskellige måder og niveauer – både 
fysisk, socialt, mentalt og spirituelt. Det 
handler om alt fra at løbe en tur til ro 
og nærvær.

BELONG: GØR NOGET SAMMEN
Vær sammen med venner og familie, 
involvér dig i grupper, som du allerede 
er medlem af, meld dig ind i en ny klub 
eller deltag i lokale arrangementer. Det 
handler om at gøre noget med nogen.

COMMIT: GØR NOGET 
MENINGSFULDT
Sæt dig selv et mål, stort som småt, 
engagér dig i en hobby eller en god 
sag, bliv frivillig eller lær noget nyt. Det 
handler om at gøre noget, der giver 
mening for dig.

Læs mere på abcmentalsundhed.dk

BRUGERUNDERSØGELSE 
VISER STOR TILFREDSHED

Kantar Gallup har gennemført en 
brugeranalyse med næsten 500 del-
tagere – en tredjedel af dem havde 
taget imod tilbuddet om en samtale 
med en frivillig offerrådgiver.

 + 98 % vurderer samlet set 
opkaldet som positivt eller 
meget positivt

 +  91 % mener, at alle ofre,  
vidner og pårørende bør  
have et opkald

“Jeg blev helt 

forelsket i stedet 

og menneskene fra 

første dag. Her er 

godt at være, fordi 

der er fokus på, hvad 

de mennesker, der er 

her, kan og vil” 

— Nanna Faarup, 
frivillig

Nanna er frivillig i Netværkshuset Nørrebro og er 
glad for at arbejde med ABC-metoden sammen med 
deltagerne i husets aktiviteter.
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Mange af de ting, der bliver smidt i con-
tainerne på en genbrugsplads, kunne 
sagtens bruges af andre. Derfor har vi 
sammen med Amager Ressourcecenter 
(ARC) og Tårnby Kommune etableret et 
forsøg, hvor gode ting kan gives direkte 
videre til salg i vores genbrugsbutikker.

Leif, Viktor og Karina har lukket de to 
store, grønne containere op fra bagsiden, 
så de nemmere at komme til alle de gode 
ting, som borgere i Tårnby Kommune 
har stillet klar i løbet af weekenden. Der 
er blandt to store spejle i guldrammer, 
adskillige spisestel, seks stole i sort læder 
og en barnevogn, som de tre nu med 
kyndig hånd går i gang med at sortere.

- Hvis tingene er i fin stand og vi ved, 
at det er varer, vi kan sælge i vores 
megastore på Amager, pakker vi dem ind 
i varebilen og tager dem med, fortæller 
Leif, som er frivillig chauffør en gang 
eller to om ugen. 

Sammen med andre frivillige og prakti-
kanter fra Tårnby Kommunes jobcenter 
tømmer Leif containerne hver eneste 
hverdag – cirka 60 procent af det, der 
bliver stillet ind i containerne bliver taget 
med til butikken på Amagerbrogade 
og solgt, mens resten bliver sorteret 
som affald i de øvrige containere på 
genbrugspladsen. 

Gevinst for klimaet og en måde at 
komme i gang på arbejdsmarkedet
Man kan sige, at der er tre bundlinjer for 
det fælles projekt. En for klimaet, en for 
arbejdsmarkedet og en for socialt udsat-
te i hovedstaden.

- Fra vores side er vi utrolig glade for 
at kunne give borgerne mulighed for at 
donere deres ting til Røde Kors. Det er 
jo kernen i den cirkulære økonomi og 
en stor gevinst for klimaet, at vi ikke 
producerer mere, men i stedet bruger de 
ressourcer, vi allerede har, siger ARCs di-
rektør, Jacob Simonsen om samarbejdet. 

Også Tårnby Kommunes borgmester, 
Allan Andersen, er begejstret for samar-
bejdets på genbrugspladsen:

Det nye initiativ starter på baggrund af 
borgernes ønske om at have et sted at 
komme af med deres ting, som er i for 
god stand til at blive smidt ud. Vores nye 
tiltag af direkte genbrug har jo i øvrigt 
mange andre facetter, da det også er et 
social økonomisk projekt, som skal give 
en række praktikanter mulighed for at få 
tilknytning til arbejdsmarkedet, fortalte 
han i sin åbningstale tilbage i oktober 
måned. 

Et stærkt fællesskab – i butikken 
og til hovedstadens udsatte
På genbrugspladsen i Tårnby er con-
tainerne ved at være tomme og bilen 
pakket til en tur til genbrugsbutikken 
på Amagerbrogade. Karina Bisgaard-
Fransen er ansat som mentor i samar-
bejdsprojektet og følger med varerne 
tilbage til butikken sammen med Viktor, 
som har været praktikant i tre uger. 

- Nu skal vi tilbage og have pakket ud. 
Tingene skal vaskes, og Viktor tester og 
reparerer de elektroniske ting. Det gør vi 
sammen med frivillige og praktikanter i 
butikken, og der er et godt sammenhold. 

En af de tidligere praktikanter fortalte 
mig en dag, at det var første gang, hun 
havde smilet i sin ledighedsperiode, og 
jeg er så glad for, at hun har valgt at 
fortsætte som frivillig og stadig være 
en del af sammenholdet og det arbejds-
fællesskab, som skaffer penge til socialt 
udsatte, fortæller Karina og fortsætter:
 
- Vi kan alle komme til at stå i en situ-
ation, hvor vi har brug for omsorg eller 
hjælp. Overskuddet fra vores butikker 
går blandt andet til en mentorordning for 
voldsramte kvinder, aktiviteter for udsat-
te børnefamilier, vågetjeneste for døende 
og til at skabe lokale netværk i vores 
netværkshuse på Nørrebro og i Tårnby.

To containere  skaber
klima gevinst og  overskud 
til fællesskaber

555 GENBRUGS FRIVILLIGE  
I 2019

I løbet af 2019 var der i alt 580 
 frivillige i gang med at drive Røde 
Kors Hovedstadens 15 genbrugs-
butikker. Overskuddet fra butikkerne 
bliver blandt andet brugt til at skabe 
en lang række indsatser for menne-
sker, der har brug for fællesskab og 
støtte for at komme godt videre i 
tilværelsen.

FORSØG MED DIREKTE 
GENBRUG

 + Alle kan aflevere ting i contain-
erne, men det er ikke tilladt at 
hente ting som privatperson

 + Frivillige og praktikanter 
sorterer varerne og kører dem 
ud til genbrugsbutikken

 + En ansat mentor understøtter 
arbejdet i projektperioden

Samarbejdet med ARC, Tårnby 
Kommune og Røde Kors Hoved-
staden er foreløbig et etårigt projekt. 

I MÅL MED VERDENSMÅLENE

Et af FNs verdensmål - nummer 
12 - handler om ansvarligt forbrug 
og produktion. I vores 15 genbrugs-
butikker 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 ek-
sempel for ti procent af ver-
dens 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 renere luft – det er an-
svarligt forbrug, og vi er glade for at 
kunne skabe rammerne for det.

Leif, Karina og Viktor i gang med at 
 sortere og pakke gode genbrugsvarer.

10 11

https://www.verdensmaalene.dk/


JANUAR ↑
NICOLAI FLYT-
TEDE IND HOS 
HANS-HENRIK
Hans-Henrik havde 
et ekstra værel-
se i sin lejlighed 
på Nørrebro og 
meldte sig som 
frivillig vært for 
en ung hjemløs 
i projektet Hjem 
til Dig. Nicolai fik 
en fast base hos 
Hans-Henrik, så 
han kunne passe 
studie og job, 
indtil han flyttede 
i egen bolig fire 
måneder senere.

SEPTEMBER ↑
MERE REKLAME FOR 
FØRSTEHJÆLPS-
KURSERNE
I løbet af efteråret 
satte vi øget fokus 
på vores første-
hjælpskurser og 
Røde Kors’ mål om 
at alle skal kunne 
førstehjælp.

NOVEMBER ↑
FIRE ÅRS FAST 
BEVILLING TIL 
OMSORGS-
CENTERET
Region Hoved-
staden valgte at 
gøre bevillingen 
til at drive vores 
omsorgscenter 
for hjemløse, der 
bliver udskrevet 
til gaden efter et 
hospitalsophold, 
permanent og af-
sætte 2,5 millioner 
kroner om året de 
næste fire år til 
driften.

OKTOBER ↑
1.302.375 
KRONER TIL 
 MENNESKER 
UDEN HJEM
Mere end 1.000 
indsamlere gik 
på gaden søndag 
den 6. oktober og 
samlede penge 
til mennesker 
uden et hjem – 
både i Danmark 
og i verdens 
brændpunkter.

DECEMBER ↓
ALLE SKAL 
HAVE MULIGHED 
FOR EN GOD 
JULEFEST 
Den 24. december 
arrangerede 60 
frivillige fra Røde 
Kors Hovedstaden 
og Codan igen 
en stor julefest 
for mere end 200 
gæster, der ellers 
skulle have fejret 
julen alene.

AUGUST ↑
TURTJENESTEN 
SKABER FÆLLES-
SKAB MELLEM 
SENIORER
Flere gange om 
ugen henter en 
frivillig chauffør 
og en frivillig 
turleder en gruppe 
seniorer ved deres 
hoveddøre og 
kører på tur for 
at løfte de ældre 
borgere ud af 
ensomhed og ind 
i et mere aktivt, 
socialt fællesskab. 
Det giver gode 
fælles oplevelser 
og et netværk der, 
hvor den ældre 
befinder sig, viser 
vores evaluering.

APRIL ↑
SAMTALER FOR 
EFTERLADTE
De frivillige i 
Vågetjenesten 
begyndte fra 
april at tilbyde 
samtaler for de 
pårørende, der 
står tilbage efter 
en elsket har for-
ladt verden med 
en frivillig våger 
ved sin side. 

MAJ ↑
NYE  CYKLER  
TIL NYE KØBEN -
HAVNERE
Frivillige i Røde 
Kors Hovedstaden 
deler ud af den 
danske cykelkultur, 
når de hver uge in-
viterer til cykeltræ-
ning. I maj modtog 
vi 13 nye minicykler, 
der er lette at lære 
at cykle på, som 
en donation fra 
Nordea-fonden.

MARTS ↑
ALLAN OLSEN 
FORTALTE OM EN 
LIV MED MISBRUG
I 2019 har vi invite-
ret til en række 
temaaftener om 
blandt andet psy-
kisk sårbarhed og 
misbrug for både 
frivillige, deltagere 
og andre interes-
serede. I marts 
kom Allan Olsen 
forbi Frivillighuset.

FEBRUAR ↓
FÆLLESSPISNING 
FOR HJEMLØSE 
I vinterkulden er 
et måltid mad og 
et varmt fristed 
helt essentielt, hvis 
man er hjemløs. 
Sammen med 
Viomis Aid, Grace 
og Kompasset 
holdt vi dagligt 
fællesspisning for 
hjemløse i Folkets 
Hus på Nørrebro 
vinteren over.

JULI ↘
DANSEGLADE 
 FRIVILLIGE 
SKAFFER 30.000 
KRONER TIL 
RØDE KORS
Hver sommer er 
der Copenhagen 
Summer Dance på 
Ofelia Plads, og 
hvert år hjælper 
frivillige fra Røde 
Kors Hovedstaden 
publikum med 
at finde rundt og 
komme godt på 
plads. Deres løn 
giver de direkte vi-
dere til Røde Kors’ 
landsindsamling.

Højdepunkter i 
2019

JUNI ↓
SOMMERFEST I 
HØJ SOL
Traditionen tro var 
der højt humør, 
god mad og fri 
dans i gården på 
Nordre Fasanvej, 
da mere end 
200 frivillige var 
med til den årlige 
sommerfest.
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1.535 børn og voksne modtog 
i  december julehjælp fra  
Røde Kors Hovedstaden.

1.386 ældre var i årets løb  
på tur med Turtjenesten.

63 ældre var del af Frokostpausen. 
Her mødes ældre og spiser frokost 

sammen en gang om ugen.

254 frivillige i Vågetjenesten  
sørgede for, at 213 døende ikke  

var alene i deres sidste tid. 

384 ensomme ældre kunne sidste år 
se frem til et ugentligt besøg af deres 

besøgsven fra Besøgstjenesten.

439 hjemløse fik hjælp, støtte og 
omsorg – blandt andet på vores 

herberg og sundhedsklinik.

1.493 ofre, vidner og pårørende 
fik hjælp til at bearbejde voldsomme 

oplevelser i Offerrådgivningen. 

1.854 tilskadekomne kunne få hjælp  
af 103 frivillige samaritter fra 

Hovedstadens Samariterkorps.

181 mennesker med psykisk sårbarhed 
fik besøg af en frivillig besøgsven. 

127 nye københavnere  
lærte at køre på cykel.

459 deltagere var en del af 
fællesskabet i vores to netværkshuse. 

126 sårbare og voldsramte kvinder 
fik hjælp af de frivillige i 

Kvindenetværket.

157 børn og voksne var del af 
Familienetværket, hvor familier 

mødes for at få nye sociale 
relationer og fælles oplevelser.

79 tidligere misbrugere deltog i
 fællesskabet Terminal 1 for 

at etablere et liv uden misbrug.

2.460 personer lærte at redde liv 
på et af vores førstehjælpskurser.

Tal på det frivillige 
engagement

2.914 frivillige i Røde Kors Hovedstaden 
mødte i alt 17.357 mennesker i 2019 – 
heraf 6.224 af de mest udsatte med-
mennesker i vores lokalområde, som 
fik omsorg og støtte. Tallene er udtryk 
for endnu et år med vokseværk i det 
frivillige engagement, som får det hele 
til at ske. 

Vi er den største lokalafdeling i Røde 
Kors i Danmark. 2.914 frivillige skabte i 
2019 fællesskaber for de mest udsatte 
medmennesker i København, Frederiks-
berg, Tårnby og Dragør  kom muner i 
næsten 45 forskellige  aktiviteter og 
indsatser. 

I de sociale indsatser 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. 555 frivillige i de 
15 genbrugsbutikker bidrager positivt 
til miljøet, førstehjælpskurserne klædte 
2.460 københavnere på til at redde liv, 
og de frivillige formidlere af International 
Humanitarian Law (IHL) lærte 5.284 
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. 

OVERBLIK OVER ØKONOMIEN

 + Røde Kors Hovedstadens samlede 
omsætning og tilskud i 2019 var 
32.066.760 kroner. Vi gik ud af året 
med et overskud på 689.423 kroner. 

 + Vores 15 genbrugs butikker stod i 
alt for en omsætning på 15.013.399 
kroner og samlet overskud på 
7.046.073 kroner. 

 Salg i gen brugs-
butikker (47%)

 Fondsmidler og puljer 
(42%)

 Salg af første-
hjælpskurser (5%)

 Salg af  sama ritter -

 vagter (4%)

 Medlems kontingent 
(2%)

 Indsatser for  
socialt udsatte (49%)

 Bidrag til Røde Kors i 
Danmark (9%)*

 Butiksomkostninger 
(25%)

 Husleje, kontor og  
administration (9%)

 Afholdelse af første-
hjælpskurser (4%)

 Drift af samaritter-
korps (4%)

HER KOMMER PENGENE FRA

SÅDAN BRUGER VI PENGENE

* Alle lokalafdelinger i Røde Kors i Danmark bidrager med 34 % af omsætningen fra de indtægtsskabende 
aktiviteter – genbrugsbutikker, førstehjælp og samaritter – til landsorganisationen. I 2019 var vores bidrag 
lige over 2,7 millioner kroner.
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FÆLLESSKABER I 
HOVEDSTADEN
Røde Kors Hovedstaden har eksiste-
ret siden 1917 og er den største lokal-
afdeling under Røde Kors i Danmark. 
Vi er næsten 3.000 frivillige, som 
lægger tid og energi i omkring 50 
forskellige aktiviteter til gavn og 
glæde for de mest udsatte i vores lo-
kalområde. Røde Kors Hovedstaden 
dækker København, Frederiksberg, 
Tårnby og Dragør kommuner.

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 knappe.

hovedstaden.drk.dk

https://hovedstaden.drk.dk/

