
Røde Kors Grenaa

Beretning om afdelingens virksomhed

2015 blev desværre et år, hvor vi måtte igennem en konflikt mellem den tidligere bestyrelse og de frivillige i

butikken. Det var en hård tid, og en ekstraordinær generalforsamling gjorde en ende på det. Vi nuværende 

frivillige har lagt de hændelser bag os, og vi koncentrerer os om at føre afdelingen videre.

Jeg vil dog gerne ved denne lejlighed sige den tidligere bestyrelse tak for deres arbejde med at føre den lille

butik i Markedsgade til en stor-butik i Østerbrogade med deraf følgende muligheder for flere sociale 

aktiviteter til gavn for lokale borgere og også for at kunne give betydelige beløb til det internationale 

arbejde via landsforeningen.

Det halve år den nuværende bestyrelse har virket, er der sket væsentlige ombygninger og flytninger. Mange

(især Jørgen Honore’ Andersen) har lagt et stort arbejde i at få bedre forhold, så det har kun kostet 

materialer til nogle hylder, trævægge og en enkelt dør. Resultatet er, at butikken nu råder over hele 

Østerbrogade 24 - ca. 300 m2 butikslokale og godt 400 m2 til klargøring. Det har betydet, at nørklerne og 

samaritterne er flyttet herover i nr. 18 med deres depoter. I forvejen var familienetværket Helping Hands 

her, og der var indrettet et lokale til kursus i førstehjælp, en aktivitet der dog ikke var kommet i gang. Et 

medlem af den tidligere bestyrelse bad om at se forandringerne, som blev rost meget.

Inden vi beretter om alle aktiviteterne, vil jeg nævne, at vi også har samarbejde med andre Røde Korser. 

LUR, som står for Lokale Udviklings Råd (en del af Ungdommens Røde Kors) låner disse lokaler jævnligt, og 

vi har donoret flere ting til asylcentret i Voldby.

Herefter følger korte beretninger for alle 11 aktiviteter.     

Butikken – Genbrug (Kirsten Ladefoged). Der har været en pæn tilgang af frivillige, men desværre er flere 

syge lige nu. På trods af at butikken næsten var lukket en måned under konflikten, lykkedes det at sælge for

mere end i 2014. Gennemgangen af regnskabet senere vil vise dette. Vi er meget taknemmelige for, at 

donorer og kunder støtter op om os. Vi havde også en fin kampagne ”Smid tøjet”. Butikken var på tur til 

centret i Horsens, hvortil vi sender frasorteret tøj, og det er også fra Horsens, at vi kan spørge om forskelligt

tøj, vi mangler. Som tidligere nævnt råder butikken nu over et større areal, og det har givet bedre forhold 

for klargøringen. De kommende år vil vise, om det har gjort, at vi også kan øge salget. I hvert fald har flere 

udtrykt tilfredshed med forandringerne, og tilfredshed hos de frivillige er rigtig vigtigt.   

Vågetjenesten (Aase Sørensen). Først på året overtog Aase Sørensen denne aktivitet, hvor der er 6 

tilmeldt, hvor normalt de 3 tager vagterne. Lederen har fået lavet skriftlige aftaler med plejecentrene 

Digterparken og Fuglsanggården. Desværre mistede vi Violskrænten i tiden, før Aase tog over. Da havde vi 

ingen leder, da den tidligere leder måtte blive hos sin syge kone. 

Familienetværket Helping Hands (Birgitte Jørgensen) 



Familieneværket Helping Hands retter sig imod økonomisk trængte børnefamilier, der af den ene eller anden grund 

har brug for en hjælpende hånd.

Vi mødes hver anden tirsdag til fællesspisning og samvær i lokalerne på Østerbrogade nr. 18.

Netværket har eksisteret siden marts/april 2013, hvor de første spadestik blev taget omkring dannelse af  en 

ledergruppe samt rekruttering af frivillige. Ved disse møder fik vi hjælp af vores daværende konsulent fra 

Familienetværkerne under Røde Kors.

Kontakten til familierne fik vi via julehjælpen og mange af modtagerne af julehjælpen gav udtryk for, at de gerne ville 

deltage i vores fællesspisninger. Vores forventninger var derfor store, og der var blevet fyret godt op under 

kødgryderne, da vi første gang i august 2013 åbnede dørene for familierne. Der kom 2 familier – 2 voksne og 3 børn!!

Al begyndelse er svær – det måtte vi også i denne sammenhæng konstatere, men som tiden er gået har vi fået vores 

berettigelse.

7 familier møder nu stort set trofast op hver anden tirsdag og deltager også i de øvrige arrangementer, som vi 

afholder. Vi har en årlig tur til Djurs Sommerland samt Gammel Estrup. Vi har været i biografen, vi har afholdt 

sommerfest samt fastelavnsfest og lavet afslutning med picnic kurv i Anlægget i Grenaa inden skolernes sommerferie 

starter.

Hvert år kan familier med tilknytning til familienetværkerne unde Røde Kors søge midler gennem ”En Håndsrækning”.

Her hjælper vi familierne med at udfylde ansøgningsskemaer. Alle vores familier har i 2015 modtaget hjælp herfra og 

har fået økonomisk støtte til at afholde ferier, fødselsdage, konfirmationer samt betaling af kontingenter. 

Vi har desuden haft den glæde i 2015 at kunne sende en familie på ”Familiecamp”. En familiecamp er et salgs 

højskoleophold og er rettet mod familier, der har ”ondt i familien”. Familierne modtager her undervisning, som kan 

være med til at støtte dem og hjælpe dem med at løse de konflikter og problemstillinger, som den enkelte familie står

overfor. På en sådan camp kræves det, at der er en frivillig, der deltager for at støtte familien undervejs. Her er vi 

heldige, at vi har en frivillig, der tager sig tid til dette.

Der er desuden ydet hjælp til lægebesøg samt bisidderrolle i ”Familiehuset” og hos sagsbehandlere.

I 2016 sender vi en ny familie på Familiecamp – nærmere betegnet i påsken. 

Herudover har vi planer om i april at starte fællesspisning op hver uge, da der er mange familier, der har udtrykt 

ønske om at blive kontaktet af Helping Hands.

Der er 13 frivillige tilknyttet aktiviteten og uden deres store indsats kunne ovenstående ikke finde sted så et stort tak 

til dem skal lyde herfra.

Samaritterne (Flemming Nielsen). Aktiviteten blev amputeret i forbindelse med konflikten, da 3 fra den 

tidligere bestyrelse var samaritter, og de forlod afdelingen. I forvejen havde aktiviteten svært ved at påtage 

sig opgaver som f.eks. sportsstævner, da der manglede en vagtlederkompetence. Men aktiviteten 

fortsætter under Århus samaritterne. Der er p.t. 5 frivillige. En af disse er tilmeldt førstehjælpskursus.    

Netværk på Hjul (Ib Kjeldsen). Dette er vores nye aktivitet, der går ud på at køre ture med ældre borgere i 

en rickshaw-cykel. Vi har aftale med kommunen, der har en rickshaw i Grenaa – skiftevis hos Digterparken 

og hos Fuglsanggården. Også borgere i eget hjem kan få en tur ved henvendelse til terapeuten hos 

kommunen. Vi kom ind i billedet, da der var brug for at forsikre dem, der træder cyklen. Det kunne 

kommunen ikke.



Nørklere (Sonja Christensen). Sonja var selv nørkler, så hun overtog, da den tidligere leder stoppede på 

grund af konflikten. Der er godt 20 tilmeldt aktiviteten, og godt halvdelen af disse samles en gang om 

måneden, hvor de kommer med det, de har lavet siden sidst, og så får de nye materialer med hjem efter en

hyggelig snak. Det er nyt, at der nu er en nørkler, der syr bluser, nederdele, bukser m.m. til nødhjælp til 

mindre børn. De strikkende nørklere  laver også ting til nødhjælp efter 40 Røde Kors opskrifter. Det er i alt 

blevet til 429 dele nødhjælp, 230 små huer til Innocent kampagne. I butikken er der solgt for ca. 33.000 kr. 

nørklervarer.  Nogle nørklere kommer i butikkens åbningstid og får mere garn, og det er en ny service.

Julehjælp (Birgitte Jørgensen). 

Røde Kors Grenaa uddeler hvert år julehjælp og undertegnede har været med i denne tildeling siden 2013.Der har 

igennem årene været et stigende antal ansøgere og modtagere.

I 2015 modtog 100 familier julehjælp. 

Hjælpen blev tildelt familier bosiddende i postområderne 8500, 8585, 8586, 8570 og 8592.

Julehjælpen består af et gavekort til Rema 1000 samt et gavekort til de yngste børn til Legekæden og et gavekort til 

de ældste børn til Expert.

Julehjælpen finansieres dels af Landskontoret, men også af vores lokale afdeling.

Julehjælpen er tidligere blevet uddelt, men skulle for første gang i 2015 afhentes i lokalerne på Østerbrogade 18.

Besøgstjenesten (Kirsten Ladefoged). Der er mellem 7 og 10 aftaler. Der har været 2 dødsfald blandt 

modtagerne, og det kan til tider være svært at matche besøgsven og –modtager. Mange af dem, der får 

besøg er 90+, som ikke mere har familie og venner.

Førstehjælp. Denne aktivitet var ikke nået at blive aktiv, da lederen trak sig. Vi forsøger nu at lave en samlet

førstehjælp for Djursland. Der har været holdt et indledende møde i sidste uge, hvor Sonja og jeg deltog. 

Der er tilsluttet 4 personer med førstehjælp. Sonja kommer til at varetage den administrative/økonomiske 

del af aktiviteten. I starten vil der ikke blive afholdt kurser i Grenaa, da der satses på byer, hvor potentialet 

menes større. Starten forventes til april dette år.   

Flygtningevenner (Victoria Zeitler). Der var en aktivitet, hvor man samlede nogle til cafe’ i disse lokaler. Og 

der var tilløb til lektiecafe’. Der var ikke den store tilslutning. Vi har nu Victoria, der har flere gode ideer til 

emner, vi kan samle flygtninge omkring – især kvinderne vil vi fokusere på. Vi er lidt i gang i asylcentret på 

Voldby skole, hvor en doner af en væv er ved at få kvinderne i gang med at væve. Vi har også doneret 

symaskiner til kvinderne i Voldby.

Fra mandag den 7. marts starter Victoria en cafe’ i Robstrup for kvinderne i dette center. Vi er blevet 

anbefalet at begynde i deres eget miljø, indtil vi har lært hinanden bedre at kende.  

Landsindsamling (Sonja Christensen). Sonja påtog sig også denne opgave sammen med et andet 

bestyrelsesmedlem, Børge Christensen. Der var ekstrem kort tid til at planlægge indsamlingen, og der var 

ikke gemt noget fra tidligere indsamlinger, der kunne bruges. Flere gymnasieelever deltog – dog ikke alle, 

der havde givet tilsagn. Men det lykkedes at indsamle ca. 10.000 kr. mere end året før (svarende til en 

stigning på ca. 22 %), og dette resultat var også nok til at overgå  Nørre Djurs afdelingen.

Specialistgruppen. Det er lykkedes at tilknytte 3 virkelige kapaciteter til afdelingen, alle frivillige der giver 

deres tid som alle andre frivillige. De 3 er facebook ekspert Lisbeth Flugt fra Tranbjerg syd for Århus (med 



flere år hos Dansk Supermarked med facebook som speciale), webmaster Mikkel Højbjerg (selv Grenaa 

dreng, der er ansvarlig for alle hjemmesider i Århus Kommune) og fotograf Adan Bindslev med selvstændigt

firma på Kystvejen i Grenaa.

Vi hjælper hinanden. Jeg synes, at der er sket det, at vi alle hjælper hinanden på tværs af aktiviteter. 

Birgittes madmor fik sklerose. Birgitte spurgte, om der var en madmor i butikken. Hun fik både en madfar 

og en madmor (Rasmus og Ulla), og andre står klar til at hjælpe ved ferier og lign.


