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Formanden har ordet
Efter en forrygende sommer er det tid til at tage fat på efterårets opgaver, hvor den

Har du lyst til at
modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til
odense
@rodekors.dk

største og mest presserende er Røde Kors Indsamlingen søndag d. 5. oktober. Vi skal

Send dine gode
historier og billeder
til os på odense
@rodekors.dk.

Det er også nu, vi skal gøre status på vore sociale aktiviteter: Skal der nye ting til? Skal

have fat i rigtig mange indsamlere — mindst 300 mere end i 2013. Behovet for penge
er stort, bl.a. på grund af krigene i Syrien og på Gaza-striben.
Derfor en kraftig opfordring: Spørg i jeres netværk, om der er nogen, der har lyst til at
bruge 3 timer på at samle ind. Sidegevinsten er, at det giver motion, frisk luft og god
samvittighed.
dem vi har fortsætte? - Og ikke mindst, så skal vi søge §18-midler fra Odense Kommune, så vi kan fortsætte det flotte arbejde i vores sociale aktiviteter.
Efter generalforsamlingen blev der valgt flere nye ind i bestyrelsen. De er kommet godt
i gang med arbejdet, og er klar til at tage del i udviklingen af de mange aktiviteter, vi
har i Odense-afdelingen.
Selvom vi har mere end 400 frivillige i Odense, så har vi fortsat et stort behov for besøgsvenner i en moden alder - og gerne kvinder. Det er hele tiden en udfordring at
skaffe nok besøgsvenner.
Vi vil også gerne rekruttere flere butiksfrivillige - især til vores store butik i Fjordsgade.
Odense arbejder sammen med København, Ålborg og Århus om de udfordringer, der
er ved at være en afdeling i en storby. Her er der møde d. 6. september i Odense.
De fynske formænd samles også flere gange årligt. D. 17.september er der møde i
Odense, hvor vi vil præsentere vores nye førstehjælpslokaler på Kildemosevej, som
blev taget i brug d. 1. august.

Kom og se vores nye førstehjælpslokaler!
Torsdag d. 21. august kl. 16.00-17.30 afholder vi Åbent Hus på Kildemosevej 5. Det
sker i anledning af, at vores førstehjælpsundervisning, samt samaritteraktiviteten
fremover vil have til huse her. Vi byder på en tår at drikke og lidt mundgodt. Alle er
velkomne.
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Nyt fra Røde Kors Odense
Julefrokost for alle frivillige

Ny næstformand

Igen i år vil der blive afholdt fælles

Efter mange års tro tjeneste som

julefrokost for alle frivillige i Røde

først kasserer og siden næstformand

Kors Odense.

har Erling Berg valgt at trække sig fra

Seniorhuset har heldigvis fået et nyt,

hvervet med henblik på at blive me-

stort lokale, så vi alle kan sidde sam-

nigt bestyrelsesmedlem.

men i år.

Ny næstformand er Annette Blynél,

I kan allerede nu sætte kryds i kalen-

som blev valgt ind i bestyrelsen ved

deren fredag den 7. november 2014

den seneste generalforsamling.

kl. 17.00.

Nyt fra kontoret
”Meld dig som frivillig
på tlf.
66 12 57 03 eller
odense@rodekors.dk”

I løbet af sommeren er der sket lidt

kontoret om tirsdagen og vil frem-

nyt på kontoret:

over være den, I skal kontakte, når

30. juni stoppede Jeanette Aalling på

der skal bestilles varer mm.

kontoret.

Desuden vil han i en periode være

I stedet for Jeanette har vi ansat Nøn-

tilknyttet butikken i Fjordsgade.

ne Maalø Larsen, som for mange er

Da Ole er ny i foreningen, så må I ger-

et kendt ansigt i afdelingen. Nønne

ne være ekstra opmærksomme på at

har været frivillig siden 2007 og ansat

få udfyldt jeres bilag korrekt, så han

siden slutningen af 2012. Nønne

ikke er i tvivl om, hvem afsenderen er

kommer til at være på kontoret i 20

og hvilken aktivitet, man tilhører.

timer/uge, hvor hun som udgangspunkt vil være mandag, onsdag og

Besøgskoordinator Jette Pedersen vil

torsdag. Nønne er samtidig fortsat

desuden være behjælpelig med at

ansat i Projekt Mere Naboskab i

passe kontoret (lige som hun har væ-

Holluf Pile, hvor hun vil være 15 ti-

ret hidtil), så hende kan I også risike-

mer/uge. Desuden står Nønne også

re at få fat i, når I ringer til os.

for årets indsamling.
De nye arbejdsopgaver til Nønne be-

Den nye bemanding på kontoret be-

tyder, at hun stopper som bogholder.

tyder samtidig nye åbningstider.

Fremover er det i stedet Ole Madsen,

Fremover vil kontoret være åbent

som tager imod bilag mm.

mandag til torsdag kl. 10-13, mens
der er lukket om fredagen.

Ole vil også være den, der passer
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Informationsmøde vedr. Cykling uden Alder
Onsdag d. 20. august afholder vi sammen med Odense Kommune informationsmøde vedr. den nystartede aktivitet
”Cykling uden alder”. Informationsmødet er for nysgerrige,
som har lyst til at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig cykelpilot i Røde Kors Odense.
Tilmelding sker til kontoret på 66 12 57 03 eller
odense@rodekors.dk.

Med ”Cykling uden alder” ønsker vi at få flere ældre ud i naturen og give dem vind i håret.
”Cykling uden alder” er for ensomme ældre, der trænger til at komme ud i naturen eller byen og
få en god oplevelse sammen med andre.
Odense Kommune har derfor indkøbt 15 rickshawcykler, der er eldrevne, og hvor der kan sidde to
ældre foran ad gangen. Cyklerne står rundt omkring på byens plejecentre og skal benyttes af frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for andre.
Hver cykel vil have en lille gruppe frivillige tilknyttet, som sørger for at køre ture i nærområdet
med de ældre, der har brug for det.
I Røde Kors Odense søger vi derfor frivillige, som kan lide at cykle og samtidig har lyst til at gøre en
forskel for ensomme ældre.

Donation fra Trygfonden til Projekt Mere Naboskab
Projekt Mere Naboskab har været så

ner skal tage de ældre med på tur.

heldige at modtage en donation fra

Desuden skal beboerne også selv kun-

Trygfonden på 55.000 kr. til indkøb af

ne låne cyklen, så f.eks. familiemed-

en såkaldt dobbeltcykel, som skal an-

lemmer kan tage på tur sammen.

vendes til at hjælpe flere ældre i lokalområdet Holluf Pile til at komme ud i
naturen.
Cyklen ankommer i starten af september og tanken er, at frivillige cykelven-

Donationen vil blive overrakt ved et
Åbent Hus-arrangement i Aktivitetshuset Holluf Pile d. 1. september kl. 1618, hvor alle er velkomne.
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Hjælp os med at hjælpe andre—meld dig som indsamler
Når Røde Kors Indsamlingen løber af staben
søndag d. 5. oktober i tidsrummet 11-14, så
har vi brug for alle de indsamlere, vi kan finde.
Vi har mere end 750 ruter og sidste år havde
vi desværre kun 350 indsamlere til at dække
dem—så vi har hårdt brug for flere, hvis vi
skal nå hele byen rundt.
I Røde Kors Odense alene er der 450 frivillige.
Hvis I alle gjorde det til jeres mission at skaffe
bare én indsamler (eller endnu nemmere: selv
melde jer til;) så ville vi sandsynligvis kunne
sørge for, at der bliver ringet på hver eneste
dør i hele Odense i løbet af søndag d. 5. oktober.
Det kan virke grænseoverskridende for mange
at skulle samle ind: Bliver folk sure, når man
ringer på? Kan man overhovedet tillade sig at
bede om penge? Men bare rolig—danskerne
ved godt, hvad det drejer sig om. Nogle står
klar med en høflig afvisning, mens langt de
fleste heldigvis står klar med pungen.

Har du ikke lyst til at samle ind alene, så invitér et familiemedlem, en ven, en nabo—eller
måske en, du kender fra Røde Kors—til at være med. Det er en hyggelig og anderledes måde at tilbringe en eftermiddag sammen, og
der er altid oplevelser at smile af undervejs.
Udeover at komme rundt til alle husstande i
Odense, så vil vi i år også gøre en særlig indsats for at møde folk ved byens indkøbssteder. Vi har nemlig erfaring med, at det giver
ekstra godt i bøssen.
Vi kunne godt tænke os at have indsamlere
foran en lang række butikker i et tidsrum, der
strækker sig fra 9 til 21, så har du lyst til at
samle ind i et par timer foran din lokale dagligvarebutik i det tidsrum, så skal du—udover
at melde dig på www.indsamler.dk—også
sende en mail til os med information herom
på odense.indsamling@rodekors.dk.
Du kan tilmelde dig ved at ringe på 70100000.
eller gå ind på www.indsamler.dk.
Har du spørgsmål, er du velkomment til at
kontakte indsamlingsleder Nønne på kontoret
på tlf. 66 12 57 03.

Kom med til foredrag med generalsekretær Anders Ladekarl
Som optakt til Røde Kors Indsamlingen i oktober kommer generalsekretær
Anders Ladekarl til Odense og fortæller om Røde Kors’ internationale arbejde.
Ander ser en utrolig god fortæller og der er altid dybt rørende at høre ham
fortælle, og han vil på det tidspunkt netop være vendt hjem fra Syrien—et af
verdens absolutte brændpunkter, hvor 40 hjælpearbejdere fra Røde Kors/
Røde Halvmåne har mistet livet siden krigen brød ud.
Arrangementet finder sted onsdag d. 27. august kl. 19
Seniorhus Odense, Toldbodgade 7-9, 5000 Odense C
Alle er velkomne—dog er tilmelding nødvending af hensyn til planlægningen.
Tilmelding sker til kontoret eller på odense.indsamling@rodekors.dk.
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