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Kære Medlemmer og Frivillige,

Siden sidste nyhedsmail har Røde Kors modtaget store gaver fra befolkningen. 
Først ved Danmarksindsamlingen i TV, hvor hele kr. 86 mio blev samlet ind til de 
12 humanitære organisationer, og senest den 4 oktober, hvor vi modtog kr. 25,5 
mio., som er vort største indsamlingsresultat nogensinde. Også i Helsingør giv 
det særdeles godt, hvor glade og motiverede indsamlere fik kr. 212.000 i rasle-
bøsserne. Stor ros til alle.

Der er i høj grad brug for pengene, da behovet for hjælp herhjemme og i udlan-
det presser sig på. Og der er meget brug for pengene, da opgaverne både her-
hjemme og i udlandet presser sig på med behov om hjælp.

Engagement i asylarbejdet

Asylcentrene er under pres, og flere centre er genåbnet. I Helsingør er luknin-
gen af Røde Kors modtagecenter i det tidligere sygehus indtil videre sat til ultimo 
dette år.

Vi har i Røde Kors modtaget en helt enestående interesse fra danskerne for at 
engagere sig i asylarbejdet. Når vi normalt holder et infomøde kommer der ca. 
50 personer, men til det sidste møde om asylarbejdet tilmeldte 800 personer sig. 
På landsplan har vi fået 3.000 flere nye frivillige, der meldte sig til opgaverne. 
Det er en enestående velvilje, der vises Røde Kors formål og virke. Det er en 
enestående velvilje, der vises Røde Kors.

Venner Viser Vej.
Som omtalt i pressen har Røde Kors søsat projektet Venner Viser Vej, der skal 
gøre det lettere for den enkelte flygtning at falde til i Danmark.

Vi har allerede gennem projektet ”fra asylcenter til kommune” gode erfaringer 
med brobygning etc. Der er ingen tvivl om, at en vellykket integrationsproces 
kræver at civilsamfundet er meget deltagende, og interessen fra befolkningen er 
overvældende positiv. Vi har også bevilliget økonomi til de forstærkede tiltag, og 
senest besluttede satspuljen at stille et betydeligt beløb til rådighed.
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Side 2

Aktiviteter i Røde Kors Helsingør

I vores egen afdeling går det godt fremad med flere aktiviteter:

• flere og flere frivillige støtter op om genbrugsbutikkens gode arbejde. Det er 
jo derfra, vi skal skaffe midler til arbejdet i Helsingør. 

• vi har opstartet Q-NET, der er rettet mod at hjælpe voldsramte kvinder og 
familier og deres børn 

• vi har startet aktiviteten AIA = Afdelingens Internationale Arbejde, og delta-
ger i det kommende Årsmøde for disse aktiviteter. 

• vores nye aktivitet Kommunikation har bevirket, at vi nu aktivt er at finde på 
FaceBook. Vi vil gerne opfordre til, at du ”synes godt om” vores side. Face-
book giver os mulighed for at fortælle dig nyheder og promovere lokale ak-
tiviteter. Vi har desuden haft held til at finde nye frivillige gennem Facebook. 
Derfor: del gerne de opslag, du finder relevanle. 

• Førstehjælp er kommet ind i positiv udvikling, vore s kurser er nu tilsluttet 
tilmeldingssystemet DOCAS, som vi oplever gode resultater med..

Og flere tiltag er på vej.

I de næste nyhedsmails vil vi blandt andet fortælle mere om de forskellige aktivi-
teter i Røde Kors Afdeling,, og beskrive nogle af vores mål og strategier, forhåb-
ninger mm, således at alle Medlemmer og Frivillige får bedre indsigt og viden om 
Røde Kors Helsingør.

Bedste hilsener

Claus          

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør               


