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Røde Kors Landsindsamling
HUSK:


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.



Nyt hovednummer
til kontoret: 6078
4400



Meld dig som frivillig på tlf.
60 78 44 00 eller
odense@rodekors.dk

I røde kors er det årstiden hvor en af de store aktiviteter sættes i gang.
Landsindsamlingen d. 4 oktober. Det er en kritisk tid for verden. Der er
fortsat sult og hungersnød, katastroferamte områder og aldrig siden 2.
verdenskrig, har der været så meget brug for hjælp til krigsofre og
flygtninge. Der er over 5 millioner flygtninge blandt andet fra Syrien og
de mangler akut nødhjælp. Danmark modtager nu årligt omkring 1000
flygtninge men vi kan gøre meget mere end det. Landsindsamlingen
sikrer, at flygtninge og mennesker i nød får de helt basale ting, såsom
husly, vand, mad, tøj og tæpper for, at de overlever.
I Danmark er der også brug for din hjælp. Landsindsamlingen forsyner
røde kors projekter med midler og penge til, at hjælpe udsatte familier
og mennesker i nød herhjemme. Der kommer hele tiden nye behov til,
og vi mangler både økonomisk støtte og flere frivillige til, at varetage
praktiske opgaver og, at tage sig af andre når de ikke selv kan. Se på
vores hjemmeside hvilke projekter og aktiviteter, du støtter.
Du kan gøre en forskel ved, at melde dig som indsamler d. 4 oktober
via røde kors hjemmeside: www.rodekors.dk/indsamler
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Det regner med gaver ved juletid
Men desværre ikke hos alle. Derfor arrangerer

lige kvinder, som vi har hjulpet med, at få hen-

vi igen i år julehjælp til familier, der ikke har så

tet møbler fra vores butik i Fjordsgade, Kram-

meget. Vi har brug for frivillige allerede i sep-

boden eller fra private. Vi har hentet, monteret

tember, hvor gaverne skal pakkes og uddeles.

og placeret møblerne på de ønskede steder,

Virksomheder plejer at være gode til, at give

lamper er blevet flyttet rundt og nye er blevet

ud af deres varer, gavekort eller penge, derfor

monteret efter ønske fra kvinden. Hjælpemate-

leder vi også efter frivillige der kan lide, at

rialer og ledninger til dette arbejde doneres af

fundraise i den gode sags tjeneste. Virksom-

RK Odense.

hederne vil blive nævnt på vores hjemmeside

En sidegevinst ved vores besøg i hjemmene

og vores Facebook side med et varmt tak.

har været en god kontakt med børnene, som
givetvis savner en relation til en person af han-

Ring til kontoret eller skriv en mail hvis du vil

køn. Den service, vi kan yde med handy mand

være frivillig til julehjælp. Tlf: 60 78 44 00 eller

funktionen, har været meget givende for såvel

mail: odense@rodekors.dk

den frivillige, som for kvinderne og deres
børn”.

Kvindenetværket Qnet har stærkt
øget aktivitet

Flemming Madsen
Handy Mand

Igennem de seneste år har der været tilgang

I et af de kommende arrangementer i Qnet, vil

af flere kvinder med behov for støtte og hjælp

Agnete Kruse, afspændingspædagog, tilbyde

til, at etablere en ny tilværelse. Der er mange

kvinderne en dag fyldt med kropsøvelser og

forskellige årsager til, at disse kvinder, som

afspænding.

intet netværk har, har brug for hjælp til, at

Behovet for hjælp til disse familier ser ud til, at

komme videre med deres liv. Ofte har årsa-

være stigende og det er en udfordring, at skaf-

gen været fysisk eller psykisk vold i hjemmet.

fe tilstrækkeligt med nye frivillige til projektet.

Der er stor overvægt af kvinder med mindre

Derfor også en opfordring til jer, som læser

børn og kvinder af anden etnisk herkomst. Det

denne artikel, vær sød at overvej jeres interes-

gør vores hjælpearbejde endnu mere nødven-

se i, at hjælpe med dette arbejde eller spørg

digt og stærkt udfordrende, der er både er

jeres venner og bekendte om de kunne tænke

sprogmæssige, sociale og religiøse aspekter,

sig, at være frivillig i Q-Net.

at tage hensyn til.

Hvis

”Som handy mænd har vi haft nogle meget

Qnet@rodekors.dk eller ring på tlf: 35259200

positive oplevelser med særdeles taknemme-

du

vil

vide

mere

så

skriv

til
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Fyn rundt med cykling uden alder

Cykling uden alder er ved, at planlægge en tur Fyn rundt, 3. til 6. september, hvor 12 piloter cykler ældre rundt til forskellige destinationer. Turen starter på Flakhaven i Odense hvor de kører
mod Kerteminde. Dagen efter går turen til Nyborg, næste dag videre mod Svendborg og til sidst
lander de i Faaborg hvor de så kører hjem til Odense og får en ordentlig velkomst. Ved alle destinationer vil der være kulturelle, afslappede og hyggelige arrangementer for alle.
Hvis du vil følge turen eller læse mere, så gå ind på Facebook og søg efter ”Fyn Rundt 2015”.

Ny Café i Munkemose
Der er kommet en ny café på
plejecentret ved munkemose allé
4A. Vi mødes 2 gange om måneden fra 14-16 og det koster
20kr. Jette Ørnstrup er aktivitetsleder på caféerne og hun var
selvfølgelig til stede, da der blev
holdt et hyggeligt åbningsarrangement.
Vi glæder os til, at se dig!
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Samaritter til Tinderbox
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Kommende Arrangementer
Informationsmøde for indsamlingsledere.
Landsindsamlingen skal organiseres og tilrettelægges. Vi mødes i Holluf Pile 119,
Hjulets Kvarter, kl. 19.00 den 20 august.
Fjordens Dag den 13. september. Vi laver
en bod med tøj og informerer om røde kors

Samaritterne har haft travlt henover somme-

projekter og aktiviteter. Vi mangler frivillige.

ren. Først Tinderbox Festival, dernæst Ros-

Tilmeld dig på kontoret.

kilde Festival og DM i Ironman, samt en masse andre mindre arrangementer, såsom

Facebook Kursus til aktivitetsledere.

Speedway Motorcross og Åbent Hus på det

Plads til ca. 20 deltagere. Den 10. septem-

nye Campus Kollegie ved SDU.

ber kl. 16.30-20.30. Tilmeld dig på kontoret.

En stor tak skal lyde fra samaritterne i Odense til alle de andre lokal afdelinger der har

Møde for aktivitetsledere. Hanne Line Ja-

støttet os fagligt og med arbejdskraft. En stor

kobsen, præsident for Røde Kors, kommer

tak til Gerda og Klaus fra bestyrelsen, der

og fortæller om Røde Kors nye sociale stra-

kom på besøg med pølsehorn til de mange

tegi. Vi mødes i Holluf Pile 119, Hjulets

frivillige der stod i mudderet til Tinderbox Fe-

Kvarter kl 16.30—20.30 den 20 oktober.

stival.

Kontorets tlf: 60 78 44 00 eller mail: oden-

Mads Have

se@rodekors.dk

Leder, Samaritterne

Nye lokaler på Kochsgade
Efter kampagnen ”Smid Tøjet” og de mange
nye indsamlingscontainere, er pladsen simpelthen blevet for trang på Fjordsgade. Derfor har vi lejet nye lokaler på Kochsgade 31 til
tøjsortering. En glædelig nyhed for vores butikker, som nyder godt af et større udvalg.

Ny praktikant i Røde Kors
Sascha Sellberg vil fungere som kommunikationsmedarbejder de næste 3 måneder. Hun
er uddannet på Århus universitet i lingvistik,
retorik og æstetisk kommunikation. Hun vil
arbejde på, at få vores Facebook side op og
køre, samt tage sig af nyhedsbrevet og diverse andre kommunikative opgaver.
Hvis i har en god historie eller gode billeder,
så skriv til odense@rodekors.dk

