Nyhedsbrev juli 2016

De frivillige på Vesterbro stod klar til at tage imod under Smid Tøjet-kampagnen i april
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Bestyrelsen i Røde Kors Odense vil gerne takke alle afdelingens frivillige for
den store indsats, I har ydet i første halvår af 2016. Hvad enten du som frivillig
bruger et par timer om ugen eller det meste af din fritid på at være frivillig i
Røde Kors, så har I alle én ting til fælles: I gør en uvurderlig forskel for den
eller de personer, I møder i jeres frivillige virke.
1. oktober er der ansøgningsfrist for §18 midler, som er de midler fra Odense
Kommune, der et godt stykke af vejen finansierer vores sociale aktiviteter.
I løbet af august vil alle aktivitetsledere derfor blive kontaktet af Nønne og/
eller deres bestyrelsesrepræsentant vedr. informationer til ansøgningen. Det
kan derfor være en god idé allerede nu at gøre sig tanker om, hvad der skal
ske i den enkelte aktivitet i 2017.
Bestyrelsesmøder resten af året bliver 16. august, 6. september, 6. oktober og
15. november. Har man emner, man ønsker drøftet af bestyrelsen, skal det
indleveres til ens bestyrelsesrepræsentant senest en uge inden mødet.
Nyd sommeren—og så glæder vi os til at tage hul på andet halvår af 2016 inden længe.
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Månedens buket fra Røde Kors

Røde Kors Danmark uddeler hver måned ”månedens buket” til en frivillig,
som fortjener et ekstra skulderklap.
I maj gik buketten til aktivitetsleder
for Q-Net i Odense, Bente Bang. Bente får buketten får sit store engagement, og den måde hvorpå hun gennem de seneste par år har udviklet
aktiviteten.

Intern Facebookgruppe
For at lette den interne kommunikation har vi oprettet en Facebook-gruppe, hvor alle frivillige, samt alle
dem, der overvejer at blive det, er velkomne. Navnet på gruppen er Røde Kors Odense.
Gruppen er til kommunikation til/fra kontoret. Den interne kommunikation i aktiviteterne fortsætter
uændret. Al vigtig information vil fortsat blive sendt ud på mail som hidtil.
Ovenstående betyder, at der nu er både en SIDE og en GRUPPE. Siden er vores ansigt udadtil. Det er Røde Kors Odenses opslag, der er i fokus. Dvs. siden er egnet til at lave reklame for afdelingen. I gruppen er
alle opslag ligestillede. Dvs. den er bedre egnet til dialog mm.

Introkurser
I løbet af foråret er der afholdt de første to af foreløbig fire introkurser tiltænkt nye – men bestemt også
erfarne – frivillige i afdelingen. Oplægsholdere har været regionskonsulent Per Torsten Sørensen, som fortæller om Røde Kors generelt, samt formand Gerda Madsen, der fortæller om lokalafdelingen. Tilslutningen til kurserne har været rigtig fin og der har været god debat undervejs. De to næste kurser afholdes
hhv. d. 5. september og d. 20. oktober – begge dage kl. 17-19 i Fjordsgade. Alle er velkomne.
Det er også muligt at afholde et ”lukket” introkursus, som er tilrettelagt for den enkelte aktivitet. MFI’erne gør det d. 1. september, mens de frivillige fra butikken på Vesterbro har deres onsdag d. 2. november.
Hvis I i jeres aktivitet også ønsker jeres eget arrangement, så drøft det med din aktivitetsleder og kontakt
kontoret på odense@rodekors.dk.
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Nørklecafé til forårsmarked på Kulturmaskinen

Røde Kors var i år repræsenteret på Kulturmaskinens forårsmarked i slutningen af maj. Der blev
solgt hjemmestrik til den helt store guldmedalje –
på få timer indbragte det 1.200 kr.
I de seneste måneder har formand Gerda Madsen
strikket over 100 klude, som bliver solgt i butikken
i Fjordsgade, samt på markeder mm. Kludene sælges for 25 kr. per stk. og 3 for 60 kr. Det er en
kæmpe succes, og vi har derfor fået tilknyttet flere
kludestrikkere, så vi kan følge med den store
efterspørgsel.

Indtægterne fra vores salg af hjemmestrik går til
indkøb af garn til nørklerne, som ellers bruger
genbrugsgarn – enten fra donerede rester eller fra
strik, de trevler op og strikker om.
Fra september vil der være strikkecafé én gang om
ugen – hver anden uge om eftermiddagen og i
modsatte uger om aftenen. Her vil der primært
blive strikket baby– og børnetøj.
Har du lyst til at strikke, så kontakt Britta Storm på
42324847, så sørger hun for, at du får garn at
starte op med.

Samaritterne på Tinderbox
Samaritterne i Odense har været så heldige at få Tinderbox som kunde. Der har derfor været stor travlhed i aktiviteten både op til og under den tre dage lange festival sidste i juni. Det er en stor opgave,
hvor der udover samaritterne er medics (specialuddannede samaritter), læge og sygeplejersker til stede – både i vagten og på cykler
rundt i området. Og der var masser at se til de tre dage, festivallen
varede – faktisk blev der så travlt, at det blev nødvendigt at kalde
ekstra folk ind. Samaritterne færdigbehandlede ca. 95 % af alle skader, mens de sidste måtte en tur forbi skadestuen.
Til en vagt af denne størrelse kommer der samaritter fra hele landet
for at hjælpe med vagten. De overnattede på Kodokan (judoklub) ca.
750 meter fra selve festivalen.

Vi havde en rigtig hyggelig vagt
og mange glade festivalgæster
- både frivillige og betalende modtog vores service.
Søren Nygaard Hansen,
aktivitetsleder, samaritterne
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Farvel til én ildsjæl og goddag til to nye — Vågetjenesten skifter aktivitetsleder
I juni har vi sagt farvel og tak til Doris Møller som aktivitetsleder for Vågetjenesten. Doris startede Vågetjenesten op i 2011 og har siden da haft aktiviteten som sit hjertebarn. Efter 5 års tro tjeneste er det dog blevet tid til
at give teten videre, og den har Ann Clayton og Morten Laurizen med stor
ærbødighed taget imod.
Vi siger TAK til Doris for hendes STORE indsats, og håber på at se hende i
afdelingen igen inden alt for lang tid.

Ny gruppe i Venner Viser Vej
I starten af 2016 startede Røde Kors aktiviteten
Venner Viser Vej op i Odense. Målet med aktiviteten er at give alle nyankomne flygtninge en
dansk kontaktperson eller –familie. Aktiviteten
har fået en god start og de første 25 unge, eritreanske flygtninger er blevet matchet med
danske kontakter. Efter sommerferien starter
vi derfor en ny gruppe op. Aktivitetsledere for
den nye gruppe bliver Line Boye Samsøe og
Finn Obel, som begge er nye i Røde Kors.

Ny aktivitet: Primus Motor

Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed med alt, hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål - og risikoen for at vende tilbage til et
liv med kriminalitet er stor. Derfor er Røde Kors i
gang med at opstarte en ny aktivitet, hvor indsatte,
der står overfor løsladelse, får tilknyttet to frivillige
mentorer, som jævnligt mødes med vedkommende.
Vi søger lige nu både aktivitetsledere og frivillige til
aktiviteten. Interesserede bedes kontakte Birna Rohde på primusmotor@rodekors.dk eller 31 35 16 20.
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Smid tøjet 2016
I april kørte den store Smid Tøjet-kampagne for anden gang.
I Odense alene indsamlede vores frivillige ca. 15 tons tøj i
løbet af de uger, hvor kampagnen kørte.
Vi fik etableret et samarbejde med et valgfagshold på Hunderupskolen, hvor eleverne over 5 mødegange skulle få deres med-elever til at donere tøj til kampagnen, og siden hen
skulle de selv sortere det, klargøre det og sælge det i vores
butik på Vesterbro.
Eleverne lavede en fantastisk slagsang, som blev vist på Go’Morgen Danmark og deres film er blevet afspillet mere end
55.000 gange på YouTube! Deres ihærdige indsamling gjorde, at de fik indsamlet mere end 2 tons tøj – nok til at vinde
den landsdækkende konkurrence, hvilket udløste Spangsberg flødeboller til hele skolen.
Eleverne havde et sjovt og lærerigt forløb, som også bød på
et par oplæg om Røde Kors – og vi nød at se deres engagement og begejstring omkring hele forløbet.

Hjertestartere i Røde Kors butikkerne landet over
Som led i arbejdet med at udbrede kendskabet til førstehjælp opfordrer Røde Kors nu alle Røde Kors butikker til at sætte hjertestartere op. Her i Odense har vi hængt hjertestarter op i Fjordsgade, mens vi på
Vesterbro har Føtex og deres hjertestarter lige ved hånden. Som supplement til hjertestarteren tilbyder
vi alle butiksfrivillige og aktivitetsledere et gratis 4 timers kursus i hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter.
I løbet af foråret har vi afholdt tre kurser, som deltagerne var meget begejstrede for at have deltaget i,
og efter sommerferien er vi klar med yderligere to kurser: tirsdag d. 6. september og torsdag d. 8. sep-

Aktivitetsledermøde
I starten af juni afholdt Røde Kors Odense aktivitetsledermøde med fokus på udvikling af aktiviteterne.
Det var en god aften, der blev rundet af med spisning og oplæg v. aktivitetsleder Peter Lunøe, som i maj
var på studietur til Nepal med Røde Kors. Næste aktivitetsledermøde bliver tirsdag d. 1. november kl. 17,
hvor Knud Aarup, tidligere social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers samt tidligere direktør for Socialstyrelsen holder oplæg. Knud har skrevet bogen ”Frivillighedens velfærdssamfund”, er medlem af Røde
Kors’ bestyrelse i Aarhus afdelingen og stiller op til hovedbestyrelsen . Invitation udsendes efter sommerferien.

