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Nye ansigter og frivillige
Hos Besøgstjenesten er Henning Holm Sørensen startet d. 7. august
som besøgskoordinator og har overtaget for Sys Frimodt. Hennings
fritidsliv har altid været fyldt med frivilligt arbejde, så vi er glade i
Røde Kors Odense for at modtage endnu en engageret og dygtig ny
frivillig. Hvis du vil i kontakt med Henning så skriv til
odense.besoeg@rodekors.dk
Hos Besøgstjenesten er der også startet en ny besøgsleder Jette
Thrane. Jette skal tage sig af området Odense SV, så hvis I er nye
eller gamle besøgsvenner i dette område, så kommer i til at have
med Jette at gøre.
Ydermere er Helle Bilgrav startet som praktikant på kontoret hvor
hun har sin dagligdag. Hun studerer til serviceøkonom og er netop
startet d. 1. august i sit tre måneders praktikforløb. Helle skal
arbejde med på kommunikationsprojektet og Røde Kors
Indsamlingen samt besvare telefon og mail. Hvis du vil komme i
kontakt med Helle, så skriv til odense@rodekors.dk
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”En del af projektet vil
desuden gå ud på at
finde frem til, hvad der
gør Røde Kors Odense til
noget særligt”

NYHEDSBREV
TIL MEDARBEJDERNE
Kommunikationsprojekt
- Hvem
er
Røde Kors Odense?

Er du også i tvivl om, hvad der foregår på tværs af aktiviteterne i
Røde Kors Odense? Både internt og eksternt kan Røde Kors Odense
godt være bedre til at sætte fokus på de gode tiltag og historier i
lokalafdelingen

–

og

det

er

netop

idéen

bag

et

nyt

kommunikationsprojekt, der iværksættes hen over efteråret.

Projektet vil være koncentreret omkring Røde Kors Odenses hjemmeside og Facebook. Disse digitale medier
kan, hvis de bruges strategisk, være ideelle til nemt og billigt at kommunikere aktiviteter og budskaber ud.
Med en opdatering og strategi for brugen af disse medier, er målet at skabe større synlighed omkring Røde
Kors Odenses lokale arbejde og profil. Dette gøres i håbet om både at gøre flere borgere bevidste om
aktiviteter og tilbud, rekruttere flere frivillige samt at skabe et bedre internt netværk i lokalafdelingen.
Røde Kors Odense har til projektet hyret den tidligere praktikant, Rosanna Hallgreen, der i foråret
arbejdede med en analyse af, hvordan kommunikationen kan blive mere strategisk på de digitale medier.
Planen er nu, at Rosanna Hallgreen skal arbejde videre med nogle af punkterne fra den fremlagte analyse i
samarbejde med Sven Erik Larsen fra Røde Kors Odenses bestyrelse og den nuværende praktikant på
kontoret, Helle Bilgrav.
”I løbet af efteråret vil jeg i samarbejde med Helle og Sven Erik arbejde på at opdatere hjemmesidens
informationer, lave en plan for nyheder og opslag og sørge for at Røde Kors Odense bliver synlige på de
digitale medier,”
siger Rosanna, og tilføjer ”en del af projektet vil desuden gå ud på at finde frem til, hvad der gør Røde Kors
Odense til noget særligt. I den forbindelse vil jeg rigtigt gerne have inputs fra så mange aktiviteter og
frivillige i Odense som overhovedet muligt for at etablere Røde Kors Odense som en bredt favnende profil”.
Helle vil allerede i løbet af det næste stykke tid henvende sig til aktivitetsledere for i første omgang at få
plottet vigtige datoer og begivenheder i de enkelte aktiviteter ind på et fælles årshjul, der skal
overskueliggøre årets løb i de enkelte aktiviteter. Senere i forløbet vil de enkelte aktiviteter også blive
kontaktet med henblik på, at Rosanna vil komme ud og høre mere om, hvad de frivillige i den respektive
aktivitet laver og har af opgaver.
”Jeg håber at både frivillige og aktivitetsledere vil tage godt imod projektet og have lyst til at være med til at
sætte fokus på Røde Kors Odense som lokalafdeling,” lyder det fra den tidligere praktikant Rosanna
Hallgreen, der ser frem til at mødes med de lokale frivillige i Røde Kors.
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Projekt ”Girls Camp” i Malawi
Tre modne piger fra hhv. Svendborg afd. og Odense afd. samt to
fra Ungdommens Røde Kors, skal sammen med Malawi Røde
Kors, afholde en ”Girls Camp” for 105 gymnasiepiger i Malawi.
Midtfyns afd. er også med i projektet, men har ingen med til
Malawi. Pigerne kommer fra tre distrikter i det sydlige Malawi.
Formålet er at hjælpe pigerne til at blive mere bevidste om deres
eget selvværd, så de bliver bedre til selv at vælge livsform og til at
bestemme over deres eget liv.
I Malawi bliver pigerne ofte gift meget unge. Kvinderne føder i
gennemsnit 6,5 børn. Der er stor børnedødelighed. Mange unge
piger udsættes for vold på deres ofte lange vej til skole eller efter
vand.
Det er vigtigt at kvinderne får hjælp til at vælge skole og læring
til, så de evt. kan få en uddannelse og et arbejde og hermed blive
mere selvstændige.
Der undervises i mange forskellige emner, spændende fra ledelse
til syning af hygiejnebind. Marianne Larsen skal undervise i
psykisk førstehjælp/medmenneskelig støtte.
Marianne Larsen håber, at det bliver et spændende og
inspirerende ophold for pigerne, så de kan vende tilbage til deres
distrikter og være med til at få ringene i vandet til at brede sig.
Marianne udtaler, ”Jeg er sikker på, at det bliver et både
spændende og lærerigt ophold for os. Lige nu kan jeg mærke
sommerfuglene i maven.” D. 9. august tog Marianne Larsen
afsted sammen med de andre frivillige og de glæder sig til at
komme tilbage og fortælle endnu mere om forløbet i ”Girls Camp”
i Malawi.
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Smid tøjet 20. maj 2017
Under Smid tøjet 2017 kampagnen slog Røde Kors Odense sig
sammen med Kulturmaskinen og Studenterhuset hvor der blev
afholdt et stort upcyckling event. En masse bunker tøj og nogle
dejlige lokaler i Tekstilværkstedet blev rammen for de kreative
udfoldelser. Hos Studenterhuset sad Nørklerne klar til at hjælpe og
lære fra sig af deres håndværk. En masse tøj blev samlet ind, og
vejret holdt, så der var smil og glade dage. Vi glæder os til et lige så
formidabelt arrangement til næste år. Og vi siger tusind tak til alle
de frivillige som hjalp til at dagen blev gennemført.

Nyt fra Værket
Der har nu været afholdt 107 møder, én gang om ugen á to timer.
Selv om sommeren vejrmæssigt ikke har vist sig fra sin bedste side,
har de dog været på sejltur på Odense Å, og efterfølgende siddet på
Strøget og spist de medbragte sandwich. Sidste møde før to ugers
ferie, tog de i Eventyrhaven, drak kaffe med en dejlig pund til pund
kage til, som én af deltagerne havde bagt.
Ferien er slut og nu har Værket åbent for nye deltagere, som er på
venteliste.

Nyt fra caféerne
Marken er majet og høet er høstet og sensommeren er kommet.
Nogle af caféerne har været på den årlige udflugt, mens andre
skal af sted inden længe. Caféen i Vollsmose har haft lukket hen
over sommeren, da der ikke har været den store tilslutning. De
frivillige har lagt et stort stykke arbejde, men desværre viste det
sig at Kirken havde arrangementer, der også lå om torsdagen. Det
er derfor besluttet af flytte dagen til tirsdage i ulige uger, for at se
om der skulle dukke flere op. Caféen starter igen den 12.
september. Caféen i Holluf Pile er flyttet til nye omgivelser og
både brugere og de frivillige er faldet godt til. Mange af caféerne er
begyndt at se nye ansigter, hvilket er positivt, da brugerne jo ofte
har en alder, hvor det kan forventes af de falder fra.
Vi ser frem til et dejligt efterår med masser af hygge og socialt
samvær i caféerne.
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17 glade børn på sommerlejr
Igen i år har Røde Kors Odense sendt 17 børn afsted til
Regnbuelejren. På Regnbuelejren holder de 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. Lejrens motto er at alle på lejren skal have det SJOVT.
Vi glæder os til at sende endnu flere børn afsted i 2018 igen.

Var du til Tinderbox? - det var
samaritterne
Samaritterne deltog i år for tredje gang i Tinderbox festivalen.
Igen i år bestod deres opgave i at yde førstehjælp til medarbejdere
såvel som gæster på pladsen, så alle kunne få den bedste
oplevelse. Til at løse opgaven brugte de over 60 samaritter fra hele
lande og til tider var der hele 25 samaritter på vagt.
Hele arrangementet forløb i god ro og orden og samaritterne
forventer at kunne fortsætte samarbejdet igen til næste år.

Nyt fra Munke Mose Café
Røde Kors caféen som holder til på Munke Mose plejecenter var d.
10. august på årets udflugt. Kl 11.00 startede turen i fint vejr
uden regn og med en tilpas temperatur.
Chaufføren Flemming kørte ad små skønne veje til bla.
Klintebjerg, Otterup og videre til Bogense hvor Fiskehusets buffet
med alverdens fiskespecialiteter ventede på dem. På fyldt mave
kørte bussen videre gennem bla. Skåstrup, Baaring og Strib og
bagefter en tur over den nye Lillebæltsbro og tilbage til Fyn ad
den gl. Lillebæltsbro. Ved det nye anlæg ved dyrehaven, blev der
nydt kaffe og intet mindre end hjemmebagte marcipanhorn lavet
af Ellinor.
Efter pausen tog bussen videre forbi Hindsgaul slot og tilbage mod
Odense.
Chaufføren har efterfølgende fået stor ros for sine skønne ruter
samt fortællinger om de forbipasserende steder. Alle 16 nød turen
i fulde drag, hvor 5 var frivillige.
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SIDE 6
Røde
Kors Landsindsamling

Hver eneste dag har mennesker brug for vores hjælp.
I Syrien er tusindvis af familier lige nu fanget i blodige krigszoner
og belejrede byer. Og i Syd- og Østafrika er millioner af børn truet
af sult, fordi en tørke har ødelagt høsten. Andre steder i verden
står familier uden tag over hovedet, kæmper mod oversvømmelser,
fattigdom og sygdomme. Små og store katastrofer, der kalder på
vores hjælp. Hver eneste dag.
Vi samler ind, så vi kan hjælpe her og nu. Og så vi kan sikre den
akutte og livreddende hjælp, når næste katastrofe rammer.
Røde Kors er altid til stede. Vi er verdens største humanitære
organisation, og gennem 150 år har vi hjulpet mennesker igennem
krige, katastrofer og sårbare livssituationer. Hvert år giver vi
katastrofehjælp til 85 millioner mennesker verden over. Alene i
Syrien uddeler vi nødhjælp til 4,5 millioner mennesker hver
måned. Og hvert år sender vi ca. 200 danske specialister ud for at
hjælpe i verdens brændpunkter.

Kommende begivenheder
I Røde Kors Odense er der følgende kommende begivenheder. Hvis
du gerne vil deltage i et af følgende arrangementer og ikke er
tilmeldt, kan du altid skrive en mail til odense@rodekors.dk
Informationsmøde for nye frivillige

31. aug.

Førstehjælpskursus

14. sep.

Røde Kors Landsindsamling

1. okt.

Aktivitetsledermøde

31. okt.

Informationsmøde for nye frivillige

8. nov.
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