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Kære Medlemmer og Frivillige,

Siden sidst er der foretaget mange nye tiltag i Røde Kors Helsingør Afdeling, som 
vi vil fortælle mere om i månederne efter sommerferien.

Vi har lagt planer og drøftet opstart og videreudvikling af: den kommende Røde 
kors landsindsamling i oktober, opstart af ny aktivitet kvindenetværket QNET, nyt 
tilmeldingssystem til førstehjælpskurser DOCAS, planer om opmærksomhedstil-
tag i vores gode butik i Stjernegade, dannelse af aktivitetsgruppe for Integrati-
on, deltagelse i Røde Kors Højskolen, samarbejde med naboafdelingen i Hillerød 
omkring samaritertjeneste, og meget mere. 

Meget vigtigt har vi nu  fået en mulighed for at påbegynde en aktivitet som kan 
hjælpe os med at fortælle om vores aktiviteter, gøre vores HJEMMESIDE levende, 
og bruge de sociale medier især Facebook mm. Aktiviteten hedder KOMMUNIKA-
TION og bliver ledet af en ny frivillig, dermed stor interesse og kompetence har 
påtaget sig opgaven. Det er et længe næret ønske, der nu kommer i opfyldelse 
og vi glæder os til at fortælle mere herom efter sommeren, men prøv at gå ind 
på hjemmesiden og I vil se at arbejdet er påbegyndt.

Vi vil også i senere mails fortælle om, hvem vi alle er, bestyrelse og aktivitetsle-
dere, samt yderligere beskrive vores planer og tiltag for afdelingen, og  neden-
stående er en omtale af et af vore ansvarsområder:

VENSKABSPROJEKT TOGO

Røde Kors virke er som bekendt delt op i vor nationale indsats, hvor hele 26.000 
frivillige i 214 lokalafdelinger gør en stor og betydningsfuld indsats for at hjælpe 
mange sårbare i vort samfund. Men vi er også meget tilstede i mange katastrofe 
områder, som er hårdt ramt af voldelige handlinger og/eller naturens rasen, som 
jordskælv og oversvømmelse.

Mange landeområder har også brug for hjælp til varetagelse af sundhed, fejler-
næring, smitsomme sygdomme, høj mødre og børn dødelighed og meget mere. 
Derfor har Røde Kors skabt en række VENSKABSPROJEKTER i mange lande, fx 
Cambodia, hvor vi støtter med sundhedsoplysning, vand og sanitet, forbedring af 
landbruget mm, Myanmar, hvor Røde Kirs rådgiver om de hiv-positive, hjælper 
med medicin, oplyser generelt om sygdomsforebyggelse og ernæring mm. I alt 
er der pt 14 venskabsprogrammer som mange lokalafdelinger deltager i.
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Vi har valgt at støtte TOGO med projekt sundhed.

Togo i Vestafrika er et verdens fattigste lande. Den gennemsnitlige levealder er 
49 år, spædbørnsdødeligheden er på 7,5% og yderligere 14% oplevet ikke at 
deres 14 års fødselsdag. Her arbejder vi sammen med Togo Røde Kors om at 
oplyse om betydningen af god hygiejne, og hvordan man forebygger sygdomme, 
herunder kønssygdomme og Aids. Det sikre, at børnene bliver vaccinerede og at 
sygdomme bliver overvåget. en del af arbejdet foregår via lokale mødreklubber, 
som har sundhed for mødre og deres børn som mål. Vedlagt er et informations-
brev om og fra TOGO.

Til sidst ønske I alle en rigtig god sommer, og nu ser det ud til at den begynder! 
Vejrudsigten lover godt.

Mange bedste hilsener

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


