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Nyhedsbrev
Røde Kors Odense

Julen står for døren og snart begynder et nyt år. Dette giver jo
altid anledning til at se tilbage på året, der gik.
I Røde Kors Odense har vi haft endnu et fantastisk år, hvor vi
alle kan være stolte af den store indsats, vi har ydet i årets løb.
Hvert år kommer der nye aktiviteter og dermed også nye
frivillige til. Dette betyder, at vi kan nå ud til endnu flere, der
har brug for hjælp og støtte—både her i byen og ude i verden.
Som tak for jeres store indsats vil bestyrelsen gerne invitere alle
frivillige til nytårskur i det nye år. Invitation følger snarest—
foreløbig kan I sætte kryds i kalenderen d. 19. januar.
Indtil da skal der lyder et varmt ønske om en glædelig jul og et
godt nytår til jer alle.
På bestyrelsens vegne
Gerda Madsen
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NYE AKTIVITETER
Patientstøtter på OUH
Som noget helt nyt har vi indgået et samarbejde med OUH. Her er vi i gang med at
opstarte to grupper af patientstøtter, som fremover skal komme på hhv. afd. P
(psykiatrisk) og afd. G (geriatrisk). Det første hold af patientstøtter til afdeling P er
fundet og er i gang med det uddannelsesforløb, der skal forberede dem til deres frivillige indsats inden de starter på afdelingen tirsdag d. 29. november. Sideløbende
hermed er vi i fuld gang med at rekruttere frivillige til afdeling G med henblik på
opstart i begyndelsen af 2017.
Sorggruppe
Til februar starter der en sorggruppe op i afdelingen. Den er kommet i værk på initiativ af Lisbeth og Bente, der allerede er
frivillige i butikken i Fjordsgade. Her var der en af de andre frivillige, der mistede sin mand, og de opfordrede hende til at
opsøge en sorggruppe. Men det viste sig, at der slet ikke var nogen i Odense. Så derfor har de nu taget initiativ til at starte
en op.
Gruppen kommer til at mødes hver anden onsdag kl. 10.30-12.00. Målgruppen er +60-årige, der har mistet partner, barn
eller en anden person, der har stået dem meget nær, og som har brug for at bearbejde det.
Venner Viser Vej 2
I løbet af 2015 har vi fået den første gruppe bestående af 25 unge flygtninge og deres frivillige netværkspersoner i gang.
Siden slutningen af oktober har vi sammen med Landskontoret arbejdet målrettet på at skaffe frivillige til en ny gruppe
under Venner Viser Vej. Der har været et længere indslag på TV2Fyn og vi har afholdt infomøder både på SDU og i egne
lokaler, samt deltaget på temadag på UCL, hvor bl.a. socialrådgiver-, lærer-, og pædagogstuderende skulle blive klogere
på, hvordan de i deres fremtidige virke kan samarbejde med organisationer som vores. Indsatsen har gjort, at vi i løbet af

de seneste uger har skaffet 15 nye frivillige til Venner Viser Vej og med en fin artikel i det seneste nummer af Lokalavisen
håber vi på endnu flere frivillige til aktiviteten.

Vi gør en forskel for ensomme ældre i Odense – vil du være med?
- Er overskriften for vores nuværende kampagne, som går på at skaffe frivillige til besøgstjenesten, vores ni Røde Kors Caféer, samt vores nystartede patientstøtteordning på geriatrisk afdeling på OUH – alle aktiviteter rettet mod
ensomme ældre. Vi har artikler og annoncer i lokalpressen, og vores opslag er
bl.a. blevet sendt ud til studerende på UCL, på Odense Kommunes intranet,
flere steder på Facebook og en række andre steder – alt sammen med henblik
på at byde nysgerrige inden for, når vi onsdag d. 30. november kl. 16 holder
informationsmøde i Fjordsagde.
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AKTIVITETSLEDERDAG MED KNUD AARUP
D. 1. november havde vi vores halvårlige
aktivitetslederdag. Knud Aarup, der er formand for socialpolitisk forening og medlem
af bestyrelsen af Røde Kors Århus lagde
vejen forbi og leverede et spændende og
relevant oplæg om frivillighedens velfærdssamfund.

FØLG MED I RØDE KORS ODENSES JULEKALENDER PÅ FACEBOOK
Med hjælp fra to frivillige med kommunikationsbaggrund er vi i gang
med at udvikle en julekalender til
vores Facebook-side: Hver dag i
perioden 1.-24. december åbner vi
en ny låge og bag den gemmer sig
en frivillig, som repræsenterer én af
vores lige knapt 24 forskellige aktiviteter. Tankerne bag julekalenderen
er dels at skabe opmærksomhed

omkring den store mangfoldighed af
både aktiviteter og frivillige, Røde
Kors Odense rummer – og dels håber vi selvfølgelig på at trække nye
frivillige til. Vi håber, at I vil følge
med derinde og vil hjælpe os med at
sprede budskabet ved at ”synes godt
om”, kommentere og dele – det er
sådan opslagene får liv. Find os på
www.facebook.com/

Sæt kryds i kalenderen d. 19. januar, hvor der afholdes nytårskur for alle frivillige i Røde Kors Odense

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 28. februar kl. 19 afholdes der generalforsamling i Røde Kors
Odense. Til generalforsamlingen er alle velkomne til at komme og være
med. Det er en god måde at få et indblik i, hvad der rører sig i afdelingen.
Vil man have mulighed for at kunne stemme på kandidater til bestyrelsen
eller på forslag, der bliver stillet på generalforsamlingen, så skal man dog
være medlem. Et medlemskab af Røde Kors koster 135 kr. for et personligt medlemsskab og 200 kr. for et husstandsmedlemsskab. Heraf går 2/3
til arbejdet i den lokale afdeling, mens resten går til Landskontoret.
Indmelding kan ske via www.rødekors.dk/medlem eller ved at afhente
folder med girokort på kontoret.

BESØG FRA HVIDERUSLAND
D. 1. november havde vi i
afdelingen besøg af en hviderussisk delegation bestående af to frivillige fra Røde Kors og tre lokalpolitikere. De var på besøg for at
blive klogere på, hvordan
der kan samarbejdes ml.
kommune og organisation.
Deres rundtur startede i
Seniorhus Odense. De var
meget imponerede over, at
sådan et stort hus kan dri-

ves på frivillige kræfter –
og i øvrigt også over, at det
ikke var nødvendigt med
vagter foran huset. Turen
gik videre til Røde Kors
butikken i Fjordsgade, hvor
vi bød på smørrebrød og en
snak med repræsentanter
fra Odense Kommunes
Center for Civilsamfund,
som er vores samarbejdspartner i Odense Kommune. Deres dag i Odense

sluttede i Røde Kors caféen
i Bolbro.
De var under hele besøget
meget nysgerrige efter at få
mere viden om vores arbejde, og spurgte ivrigt ind til
driften af butikkerne og
hvor alt tøjet kom fra. Og
ikke mindst var de imponerede over den store, frivillige indsats, der lægges overalt i organisationen.

LANDSINDSAMLINGEN
Vanen tro samlede Røde Kors Odense ind den første søndag i oktober. Vi oplevede stor opbakning
fra både de mange indsamlere og de, der var blevet
hjemme for at kunne åbne døren for indsamlerne.
Der blev i alt indsamlet 475.743 kr., som er sendt
videre til Røde Kors’ katastrofefond.

NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA KONTORET

I sommers trak Heidi Buxbom Juncker sig
som bestyrelsesmedlem og i stedet blev Pia
Friis suppleret ind. Hun bliver i bestyrelsen
frem til generalforsamlingen 2017, hvor hun
igen er på valg.

Nønne har fået nyt arbejde og har derfor sidste dag på kontoret onsdag d. 30. november. Foreløbig forbliver pladsen ledig.
Alle henvendelser til kontoret sendes fortsat til odense@rodekors.dk eller 60 78 44 00.

