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Har du lyst til at
modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til
odense
@rodekors.dk
Send dine gode
historier og billeder
til os på odense
@rodekors.dk.

April 2015

Formanden har ordet
Tiden flyver rask af sted, første kvartal af 2015 er forsvundet og vi glæder os til maj
måned med forår, solskin og varme dage.
I Røde Kors har der været travlhed, med regnskab der skulle være færdig før februar. På grund af generalforsamlingen som noget nyt skal afholdes inden 1.marts. På
generalforsamlingen blev der valgt tre nye medlemmer. I kan se hvem de nye er på
vores hjemmeside.

Bestyrelsens beretning kan I også finde på hjemmesiden.
Nyt hovednummer til
kontoret: 6078 4400 Vi har sagt farvel til vores butik på Hjallesevej, som var den første Røde Kors Butik i
Odense, årsagen var et dårligt lejemål.
De to andre butikker går rigtig godt og der bliver omsat meget og der gøres en stor
indsats af de frivillige.
Lige nu arbejdes der på en kampagne der hedder ”Smid Tøjet Danmark”, det er i
samarbejde med TV2 og Coop der slutter med et stort show lørdag 09.maj.
I ønskes alle en god sommer og god arbejdslyst i jeres aktiviteter.
Gerda Madsen, formand

Butikken på Vesterbro er blevet
istandsat med nyt gulv og nyt inventar så den nu fremstår utrolig

flot. Det er nu også muligt at betale med VISA og MasterCard etc.
i begge butikker.
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Nyt fra Samaritterne
Den 23. december fik samaritterne en tidlig julegave fra Trygfonden, på ikke mindre end 61.250 kroner til et projekt rettet
mod synliggørelse af hjertestartere og
førstehjælp, i forbindelse med udendørsarrangementer. Pengene er blevet brugt
på 6 oppustelige og LED-oplyste søjler på
3 meter i højden, der tydeligt markerer
hvor nærmeste samaritervagt og hjertestarter befinder sig (billeder vedhæftet).
I marts måned kunne vi sige goddag til 7
nye frivillige, ud af en ansøgerpulje på 32,
som gerne vil være samaritter i Røde Kors
Odense. Det samlede antal frivillige samaritter er nu oppe på 27, hvilket er 3 frivillige fra målet på 30 frivillige ved udgangen
”Meld dig som frivillig af 2015.

på tlf.
I april fik vi langt om længe udskiftet vores
gamle nedslidte og stormskadede telte,
odense@rodekors.dk” med 4 mere repræsentative ensartede og
hvide modul-telte, der kan sættes op i al
slags vejr.

60 78 44 00 eller

Sundhedsklinik
Regnbuelejren
Røde Kors Odense har doneret ferieophold
for 10 børn på Regnbuelejren. På Regnbuelejren holder vi ferielejr med tryk på
ferie - børnenes ferie. Ugen er præget af
både et fastlagt program med fællesaktiviteter, men også tid til fri leg og hygge med
hinanden. Vi har gode erfaringer med at
lade hjælperne udfolde sig kreativt og planlægge ”vilde” aktiviteter for børnene.
Lejrstedet ligger i smukke omgivelser nær
Odense med masser af plads til udfoldelse
både indendørs og udendørs. Vi har en stor
skole med flot spisesal, industrikøkken,
dansesal, krearum, boldhal og en masse
små grupperum. Desuden har vi et stort
udeareal , med plads til bål og en fin lille sø,
samt plads til rundbold, vandkamp mv.

Alle har ret til sundhed. Mennesker uden
opholdstilladelse har i Danmark ikke adgang til helt basal sundhedshjælp. Og behovet for hjælp er stort. Røde Kors administrerer og driver 2 klinikker i København
og Århus.
Klinikkerne er 100% privatfinanceret og
drives som en samlet klinik. Røde Kors
Odense har besluttet at donere 25.000,kr om året de næste 3 år.
Det er frivillige læger, sygeplejersker, jordemødre, tolke, speciallæger og mange
andre, der arbejder i klinikkerne og tilbyder den nødvendige lægebehandling, vaccinationer af børn, graviditetsundersøgelser, psykologhjælp etc. til de mennesker,
der falder udenfor det almindelige sundhedssystem. Kontakt Vibeke Lensjold,
vilen@rodekors hvis du ønsker at donere
yderligere.
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Røde Kors caféerne.
Det går rigtig godt i caféerne, dog ville det være ønskeligt, at der kom lidt flere brugere et par steder. Der
er en god stemning, snakken går lystigt og mange af
brugerne har fået nye venner og bekendtskaber.
Vi har desværre måtte tage afsked med to af vores
caféledere. Carsten Boisen leder af Papirgården og
Hjallese og Ingelise Jacobsen leder af Sanderum. Tak
til dem begge for deres indsats i caféerne.
En helt speciel tak skal der lyde til Ingelise, der har
været med, lige fra vi startede vores første café på
Plejecenteret Egmont. Ingelise har lagt et stort stykke
arbejde både som frivillig og leder af caféen i Sanderum. Vi vil ikke lægge skjul på, at både brugerne og de
andre frivillige har været meget glade for Ingelise. Vi
ønsker alle Ingelise ”god vind” fremover.

Vi vil derfor gerne byde velkommen til Birthe Kristensen, der er startet som ny leder af caféen i Sanderum og Åse Slusarek der er startet som ny leder
af caféen i Hjallese. Vi ser frem til et godt samarbejde. Både Birthe og Åse har tidligere været frivillige i caféerne.Vi har besluttet at flytte caféen fra
Papirgården til Munke Mose Plejecenter. Vi åbner
vores nye café i Munke Mose torsdag den 11. juni,
hvor alle der har lyst til at fejre dagen med os er
velkomne. Vi ser frem til og håber på et godt samarbejde med Plejecenteret. Desværre har vi endnu
ikke fundet en ny leder til caféen, så indtil videre
tager Jette H Ørnstrup i Holluf Pile over.

Der bliver igen i år planlagt udflugt for caféerne, hvilket brugerne ser frem til med stor glæde, da det for manges vedkommende er den
eneste tur de kommer på. Desuden er der bevilliget penge til lidt ekstra underholdning.
Dette ser vi alle i caféerne frem til og vil gerne
rette en tak til bestyrelsen som har gjort dette
muligt for os.
Jeg vil personligt gerne rette en tak til alle de
frivillige, der hjælper til i cafeerne. I gør et flot
arbejde, tusind tak. Aktivitetsleder og cafékoordinator Jette Ørnstrup.
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Internationale aktiviteter.
Det er et mål for Røde Kors, at der i alle landets
afdelinger sættes fokus på såvel det nationale som det
internationale arbejde.
Odense er så stor en afdeling, at der skulle være basis
for at oprette en aktivitetsgruppe for internationale
aktiviteter. Vi lever i en urolig og omskiftelig verden
men også en verden, hvor vi med det store netværk,
som Røde Kors har, kan være med til at påvirke og
hjælpe ude i verden i forhold til respekten for
menneskerettigheder, i krigs- og katastrofesituationer,
i udviklingsområder o.a.
Et samarbejde med en Røde Kors afdeling i et andet
land, kunne være et spændende og givende projekt
for alle parter.
Gerda og jeg deltog den 20. april i et møde med
Svendborg og Fåborg afdelinger vedrørende et
samarbejde omkring det internationale arbejde. Det er
et stort område, som kan indebære mange forskellige
tiltag. Et samarbejde mellem flere fynske afdelinger
kunne være relevant og inspirerende for alle. Sammen
ville vi kunne løfte flere og større opgaver end de
enkelte afdelinger alene.
Svendborg afd. har startet et spændende samarbejde
med en lokal Røde Kors afd. i Malawi. To personer
deltog i efteråret i en studietur til Malawi. I området
er det et stort problem for pigerne at passe deres
skolegang. De skal hjælpe til hjemme, passe mindre
søskende eller hjælpe til i markerne. Skolevejen er et
andet problem, hvor pigerne frygter at blive
overfaldet og voldtaget. Under studieturen var
befolkningen i området med til at formulere, hvad de
mente ville gavne pigerne. Der er efterfølgende
planlagt en sommerlejr. Pigerne vil her lære forskelligt
f.eks. førstehjælp, selvforsvar, noget om hygiejne og
andre ting.
Odense og Fåborg afd. vil fremlægge forslag til deres
bestyrelser om at indgå i et netværk med Svendborg
afd. om Malawi projektet.
Jeg håber, at der er andre med interesse for det
internationale arbejde, som vil være med i opstarten
af en aktivitetsgruppe i Odense.
Ring til mig: 22446340 eller send en mail:
marpoular@hotmail.com
Marianne Larsen
(AIA) Aktivitetsleder for Internationale Aktiviteter
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Besøgstjenesten

Kvindenetværket Qnet

I begyndelsen af 2015 kunne vi byde velkommen til en ny besøgsleder i Besøgstjenesten. Det er Connie Meyer, som dækker
Odense NV og V.

Kvindenetværket Qnet, et tilbud fra Røde Kors
Odense, som hjælper med at gøre overgangen
fra et krisecenter til en almindelig bolig nemmere. Qnet har allerede et godt etableret samarbejde med Odense Krisecenter, men har nu også
indgået samarbejde med Vollsmosesekretariatet, Odense Politi og Offerrådgivningen – og derfor kan vi nu levere en mere omfattende håndsrækning til kriseramte kvinder.

Som tidligere har vi holdt Netcafemøder for
besøgsvennerne og årets første blev afholdt onsdag den 4. februar 2015 på Centralbiblioteket, hvor Michael Linde Larsen
fra biblioteket orienterede om deres nye
koncept ”Biblioteket kommer” samt viste
rundt og fortalte om de mange spændende
materialer de har til ældre mennesker.
Forårets andet Netcafemøde afholdtes på
Albanigade Plejecenter den 22. april 2015
og her var temaet demens. Demenskoordinator Astrid Hjortebjerg fra Odense Kommune fortalte om demens og vi havde mulighed for at stille spørgsmål.
Til dette møde havde vi også inviteret de
frivillige i Røde Kors Cafeerne.
I påsken kørte Røde Kors en Facebook
kampagne for at få flere besøgsvenner og
det må siges at det var en succes. Der
meldte sig over 300 i hele landet og heraf
fik vi her i Odense 25-30. Det har foreløbig
resulteret i 15 nye besøgsvenner – primært
i Odense C, S og M – men der kommer
stadig flere. Det var skønt at få så mange.
Vi mangler dog stadig besøgsvenner, specielt i Odense N, NV V og NØ.
Som sædvanlig holder vi Sommerfest for
både modtagere og venner. Den er planlagt til den 6. juni 2015.

De frivillige kvinder i Qnet arbejder kontinuerligt
på at gøre hjælpen til kvinderne både mere meningsfyldt, men også mere virkningsfuld – og
spiller ofte en afgørende rolle i kvindernes overgang fra krisecenter og ud i egen bolig.
Foruden det stærke samarbejde med relevante
organisationer og myndigheder har Qnet nu fået
tilknyttet to handymen, som hjælper med praktiske ting som at samle møbler, hænge lamper op
osv.
Det er ofte enkel hjælp, de frivillige yder, som fx.
at lytte, praktisk hjælp, læse og forstå breve fra
myndigheder ,gå med til Statsforvaltningen, i retten, på sygehuset eller til lægen. Nogle af os
kan også hjælpe med at søge engangsydelser
hos kommunen, opgaverne er mangfoldige. En
hjælp, der måske kan virke som enkel, men som
betyder en verden til forskel for de kriseramte
kvinder.
Og så har vi en bøn om at få noget hjælp i form
af flere frivillige. Alle er velkomne til at søge ind i
Qnet.

”Ethvert barn og ethvert menneske har ret til at leve sine potentialer ud, og når vi ikke
ser dem og inddrager dem nok, skader vi os selv, fordi vi ikke får det potentiale udlevet,
som vi har brug for på Fyn og alle andre steder.”
Troels Mylenberg, Se Mig! Ambassadør og chefredaktør Fynske Medier.

