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Året går på hæld, og bag os har vi et travlt, men godt år, hvor en stort set ny bestyrelse har skulle lære afdelingen at kende, hvor nye aktiviteter er kommet i gang og

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

de allerede eksisterende er blevet styrket.

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

Som I kan fornemme af billedet herunder, så var der fuldt hus, da vi holdt julefrokost

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om de aktiviteter, vi i afdelingen har ifm. julen;
om to nye aktiviteter, der er under opstart—og om afskeden med en af afdelingens
ældste aktiviteter: butikken på Hjallesevej.

for alle frivillige i Seniorhuset. Tusind tak til alle jer, der deltog og var med til at bidrage til den gode stemning.
God jul og godt nytår til jer og jeres familier
Gerda Madsen, formand

150 frivillige var med, da den
årlige julefrokost blev afholdt i
starten af november.
Arrangementet foregik i Seniorhuset, hvor der var lækker buffet
og underholdning ved Lindø Harmonikaklub.
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Jul hos Røde Kors
Hos Røde Kors er der i løbet af december

rende, som på eget initiativ har indhentet

forskellige initiativer, der tager hånd om

sponsorater til at lave et kreativt værk-

de, der har brug for det. To af dem fore-

sted, så børnene f.eks. kunne lave gaver

går lokalt, mens det tredje organiseres fra

til deres forældre.

centralt hold.

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

Juleaften

Julehjælp

Røde Kors Odense afholder i år juleaftens-

I år er det fjerde gang Røde Kors Odense

arrangement i Seniorhuset . Vi starter kl.

deler julehjælp ud. Mens vi de seneste år

13 med fælles julehygge i form af juleklip,

har delt ud til 100 familier, så når vi i år ud

konfektfremstilling og æbleskiver og

til 150 familier.

glögg.

Alle familierne modtager et gavekort på

Kl. 17 gør vi klar til den traditionelle jule-

800 kr. til Rema1000. Desuden har en

middag med and, medister og ris a la

ihærdig indsats fra tre frivillige fundraise-

mande, og efterfølgende vil der blive dan-

re gjort, at vi desuden har kunne uddele

set om juletræet, sunget julesange og delt

220 gavekort á 150 kr., så forældrene kan

gaver ud.

købe julegaver til deres børn.

Man kan enten være med hele dagen eller

De tre frivillige har ringet rundt til lokale

fra kl. 17.

erhvervsdrivende og derved skaffet

Prisen for dette arrangement er 50 kr., og

13.000 kr., som kombineret med et flot

desuden skal alle medbringe en gave til 20

tilskud fra afdelingen har gjort det muligt.

kr.

Desuden har vi fået billetter til både fod-

Ved spørgsmål eller tilmelding, kontakt

bold og ishockey-kampe fra hhv. OB og

Røde Kors kontoret senest d. 19. decem-

Odense Bulldogs. Vi har fået en masse

ber.

morgenmadsprodukter, kager og babymad fra Fødevarebanken., samt en række
forskellige gaver, som er blevet fordelt
blandt familierne.

Julevenner
Sidst med ikke mindst bliver der fra centralt hold organiseret det, der kaldes
”julevenner”: Et koncept, hvor man kan

Julehjælpen blev lørdag d. 13. december

åbne op for sit hjem juleaften og invitere

uddelt ifm. en juletræsfest på Skt. Knuds

andre på besøg—eller selv blive inviteret

Gymnasium arrangeret i samarbejde med

med som gæst. Tilmelding til dette sker

Ungdommens Røde Kors. I år fik vi desu-

på www.rodekors.dk/jul senest d. 19. de-

den selskab af en gruppe pædagogstude-

cember.
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En institution i Røde Kors Odense lukker ned
En af de ældste aktiviteter i Røde Kors Odense er butikken på Hjallesevej. Gennem årene er der blevet solgt utallige
stykker tøj fra butikken, som samtidig har dannet rammen om en velfungerende gruppe frivillige, der sammen har
drevet butikken.
Lokalerne er dog plaget af skimmelsvamp, og der er dårlige, sanitære forhold uden adgang til toilet og varmt vand.
Samtidig er huslejen ret høj, og det vil koste Røde Kors Odense mange penge at skulle renovere lokalerne.
Derfor har bestyrelsen besluttet at lukke butikken på Hjallesevej med virkning fra d. 1. marts 2015.
Fra bestyrelsens side af skal der lyde et stort tak til alle de frivillige, der gennem årene har været med til at drive
butikken—og især til Inge, der gennem mange år har været leder af butikken.

Julelukket på kontoret
Fredag d. 19. december er sidste dag Røde Kors kontoret holder åbent i 2014. Vi åbner op igen d. 5. januar 2015.

Flot Røde Kors indsamling i Odense
Den første søndag i oktober var der Røde Kors indsamling, og med et resultat på ca. 430.000 kr.
indsamlet havde vi i år en fremgang på ca. 25 % ift. sidste år. Vi oplevede i år en rigtig flot opbakning fra flere af byens gymnasier, og desuden må den flotte fremgang tilskrives en øget gavmildhed blandt befolkningen—sandsynligvis ansporet af det enorme behov for hjælp, der er ude i verden for tiden.
Tusind tak til både frivillige og indsamlere, der var med til at sikre os det flotte resultat.
Hvis du allerede nu ved, at du vil være med på indsamlingsdagen næste år, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 4. oktober. Vi starter forberedelserne til 2015-indsamlingen allerede i foråret, så
hvis du vil være med fra starten, så kan du allerede nu byde ind. Der er altid mange spændende
opgaver ift. organisering, events, sponsorere mm.

Donation fra Veluxfonden til Røde Kors Caféerne
De seneste måneder har Dara Ronkovic og Kawal Jeet Kaur været gennem et uddannelsesforløb hos Bolbro Ældreidræt med henblik på at kunne undervise i stolegymnastik i Røde Kors Caféerne. Deres uddannelse er finansieret af
Veluxfonden, som støtter ældres aktiviteter for andre ældre.
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Nye aktiviteter i Røde Kors Odense
Efteråret har budt på opstart af to nye aktiviteter i Røde Kors Odense. Begge rettet mod personer, der går gennem livet alene—men på hver deres måde.
Bliv forældremyndighedsindehaver for uledsagede

Værket—netværk for ensomme voksne (30-60 år)

flygtningebørn

I 7 Røde Kors afdelinger landet over afprøves pilot-

I samarbejde med Odense Kommune og Røde Kors’

projekt omkring aktiviteten ”Værket”, som er rettet

Landskontor har vi opstartet en aktivitet, hvor frivilli-

mod ensomme voksne ml. 30 og 60 år. Her er Oden-

ge får forældremyndighed over uledsagede flygtnin-

se med.

gebørn. Det er typisk unge mænd under 18 år, som
er flygtet fra krig uden deres familie, og som nu står
alene i et fremmed land. De unge bor på børnehjem i
Odense, men har brug for en person, som har forældremyndigheden over dem.
Hidtil har dette været varetaget af offentligt ansatte,
men erfaringer med at have frivillige forældremyn-

Omdrejningspunktet i den nye aktivitet er at bringe
mennesker sammen og styrke dem i at skabe et
stærkt og varigt netværk. Her vil mennesker, der savner kontakt til andre mennesker, kunne tilmelde sig
en netværksgruppe, hvor samvær og styrkelse af den
enkeltes netværk er omdrejningspunktet.

dighedsindehavere er så gode, at Røde Kors nu ar-

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med MaryFon-

bejder på at sprede initiativet i hele Danmark.

den. Vi afholder informationsmøde på Vesterbro

Kunne du tænke dig at høre mere om aktiviteten, så
kontakt aktivitetsleder Elin Berger Rasmussen på tlf.
50 94 72 61 eller epe.berger@gmail.com.

onsdag d. 17. december kl. 15.30 — tilmelding på
kontoret.
Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt bestyrelsesmedlem Heidi Buxbom på 22 55 40 09 eller
hebux00@gmail.com.Du kan også læse mere på vores hjemmeside www.rodekors.dk/odense, hvor der
bl.a. ligger en projektbeskrivelse.

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 25. februar 2015
Onsdag d. 25. februar kl. 19-21 afholder vi generalforsamling i Seniorhuset , hvor I alle er
velkomne. Vi sender en invitation ud i starten af det nye år, men kan allerede nu løfte
sløret for, at vi arbejder på at få en spændende oplægsholder med på programmet.

