
NYT FRA RØDE KORS HELSINGØR

Nr. 16, marts 2016

Kære medlemmer og frivillige,

Nu skal I bare høre. 
Denne dag torsdag den 3 marts 2016 er en vigtig mærkedag for alle os i Røde 
Kors Afdeling i Helsingør, fordi ... det nu er 100 år siden, at vores første formand 
Ingeniør H.W. Sonne indledte den første beretning fra den stiftende generalfor-
samling med disse ord:

”Aar 1916 den 3. Marts kl. 8 1/2 aften afholdes nu her i Good-Templerbygningen 
i Helsingør constituerende Generalforsamling i ”Det Røde Kors” Filial i Helsingør.”

Og dermed kan vi nu fejrer vores fødselsdag nr. 100 og det krævede naturlig-
vis en festligholdelse og en lykønskningsskål  i mandags den 29 februar, hvor vi 
holdt vores ordinære generalforsamling i Frivilligcenteret, hvor 31 glade medlem-
mer og frivillige ønskede hinanden et stort tillykke med den runde dag.

Generalforsamlingen gennemføres altid efter Røde Kors vedtægterne, som er 
gældende for alle RK afdelinger, og 2 medlemmer af RK familien fra Landskonto-
ret ledte os igennem aftenens program.

Formanden Claus Jon Jonsen indledte sin beretning med at fortælle om vore 7 
principper, som er vores ufravigelige værdigrundlag, som blev vedtaget af alle 
Røde Kors selskaber i 1965. Principperne Medmenneskelighed, Upartiskhed, Neu-
tralitet, Uafhængighed, Frivillighed, Enhed og Almengyldighed er sin enkelthed 
rammen for vores humanitære indsats.

I det forløbne år har der været meget brug for indsats fra Røde Kors, både ude 
og hjemme. 

Katastrofer med jordskælv, oversvømmelser, sult, tørke og desværre voldsomme 
krigshandlinger medfører et stort behov for hjælp, og flygtningekatastrofen i ver-
den, hvor nu hele 60 mio. mennesker er på flugt stillede i året store krav til vores 
indsats. Den danske befolkning har vist stor offervilje ved at donere store beløb 
til Danmarks indsamlinger og Røde Kors Landsindsamling, hvor hele kr. 25,5 blev 
indsamlet.

Flygtningestrømme kom også i året til vores grænser, og vi har alle set billder 
fra motorvejen, hvor række af mennesker kommer gående med et stille råb om 
hjælp. Vi så på generalforsamlingen en række fotos, som gav os alle et stille 
øjeblik. Integration af mange flygtninge stiller store krav til kommunerne, men vi 
støtter op om at give en hjælp på mange områder.
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Beretningen omhandlede naturligvis aktiviteterne hos Røde Kors Helsingør, og 
der kommer flere og flere. Nogle har været med i mange år og er fast forankre-
de, og andre nystartede og dermed mindre, men alle indgår på lige fod i vores 
hendigt om at udøve humanitær indsats.

Vore aktiviteter her nu på fødselsdagen er: Besøgstjenesten, Ferielejr, Første-
hjælpskurser, Genbrugsbutik, Humanitær Folkevandring, Integration, Internati-
onalt arbejde/Venskabsprogram, Julehjælp, Kommunikation, MFI (midlertidige 
forældremyndighedsindehavere), Q-NET (efterværn for voldsramte kvinder), 
Røde Kors Indsamling, Venner Viser Vej, Ung Butik.

Sidst fortalte Birgit Kragh om et nyt projekt Det Musiske Rum, som blander 
sprogundervisning med musik og kreativitet ved at tegne og male. Vi tror det er 
en god og meget rigtig vej til at medhjælpe til at gennemføre en positiv integra-
tion, og glæder os til opgaven i denne nye aktivitet hos Røde Kors Helsingør.

Vi vil nu i 2016 arbejde med at udvikle aktiviteterne, og især fasttømre et solidt 
grundlag for fortsat vækst, og dermed sikre stabilitet i afdelingen.

Under beretningen fortaltes også om vores deltagelse i Venskabsprojekt TOGO, 
hvor vi sammen med andre afdelinger yder en økonomisk hjælp. Afdelingens 
kasserer deltog med sin læge baggrund med 10 andre frivillige i et studiebesøg i 
TOGO, og viste film fra besøget, og fortællingen herom viste klart, at vires ind-
sats der på markant vis forbedrede sundhedstilstanden der. Vi støtter også pro-
grammet i 2016.

Der var også ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet vores sekretær Ellen 
vom Braucke udtrådte efter 18 år indsats, men fortsætter arbejdet i Besøgstjene-
sten, og generalforsamlingen nyvalgte Trine Lundbak og Merete Rivas, der begge 
tilføre afdelingen betydelige kompetencer.

Bestyrelsen har således nu denne sammensætning:
Claus Jon Jonsen, formand, genbrugsbutik mm
Doris Dahl Hansen, næstformand, Ferielejr, Julehjælp
Bjarne Bymose, kasserer, Førstehjælp
Trine Lundbak, Integration mm
Lene Mathiasen, Besøgstjeneste
Jacob Krøyer Olsen, RKI
Merete Rivas, Sprogundervisning, Integration mm.

Vi vil senere fortælle mere om udviklingen i aktiviteterne.
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Ved slutningen af denne festlige dag fik vi en lille ekstra fortælling fra besøget 
i TOGO, hvor Røde Kors møder altid indledtes og sluttede med at ”råbe” TUTTI 
FRATELLI.

Og hvad betyder det?

Det er italiensk, kommer fra slaget ved Solefrino i 1859, og var motto’et for de 
italienske kvinder, der hjalp de sårede og  for Henri Dunant, der stiftede Røde 
Kors, og som betyder: ALLE ER VI BRØDRE.

Og på den måde sluttede vi en fødselsdagsaften.

Så nu på denne fødselsdag den 3 marts 2016 hilser vi herfra alle Medlemmer og 
Frivillige med et højt

TUTTI FRATELLI

Mange bedste Røde Kors hilsener fra 

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


