
Kære Medlemmer og Frivillige, 
 
Det blev en god indsamlingsdag for Røde Kors søndag den 2 oktober, hvor hele 25.000 indsamlere 
havde meldt sig for at samle penge ind til det gode formål. 
Og resultatet blev over al forventning 19,4 mio. kr. kom der er indsamlingsbøsserne. 
 
Vi var naturligvis bekymret for vejrudsigten, der lovede både regn og blæst, men indsamlerne 
trodsede vejret og vandrede gader tynde og steg op af utallige trappetrin, og opnåede det flotte 
resultat. Resultatet var som forventet mindre end sidste års rekord på 25,5 mio., der var præget af 
den særlige baggrund  med mange flygtninge på danske veje og rigtig mange danskere meget 
involverede i den opståede flygtninge situation. 
 
Det indkomne beløb skal især anvendes til at styrke vores indsats i Syrien og Irak, hvor millioner af 
mennesker er drevet på flugt, og store sultkatastrofer i Afrika råber også om hjælp. 
 
Vi håber meget, at det på et tidspunkt gerne ASAP kan lade sig gøre at få nødhjælpsforsyninger ind 
til det snart totalt sønderbombede Aleppo, hvor civilbefolkningen er taget som gidsler i denne krig, 
som er en humanitær tragedie, og børnene igen er de helt uskyldige ofre. Jeg kan ikke mindes at 
have hørt om systematisk bombning af hospitaler og snigskyttejagt på personale. Det er her 
vigtigt, at vi alle i Røde Kors fortsætter vores formål og virke. 
 
I Helsingør havde vi også en god indsamling, selvom vi godt ville have haft et større resultat. Vi 
opnåede omkring kr. 140.000 mod kr. 212.000 sidste år, så vejret havde en betydning her, men 
vore mange indsamlere mødtes ved indsamlingspunkterne i Espergærde, Snekkersten, Ålsgårde, 
Hornbæk og i Helsingør, hvor vi mødtes i vores dejlige butik i Stjernegade. Stemningen var god 
med mange smil og lyst til opgaven, og mange forældre havde taget deres børn med. 
Espergærde gymnasium og Helsingør gymnasium var flot repræsenteret med mange indsamlere, 
og et hold var også i gang fra den Internationale Højskole. Så mange unge har vi aldrig set før til 
indsamlingen, og det kan kun bekræfte troen på fremtiden på bedste vis. 
 
Gå ind på FaceBook og tryk: Røde Kors Helsingør og Røde Kors Helsingør Butik, og I vil kunne se 
mange glade ansigter. 
 
Vi påbegynder nu arbejdet med evaluering og tanker om indsamlingen i 2017, og det vil vi  fortælle 
mere om i begyndelsen af 2017. 
 
Bedste hilsener og nyd denne dag med solskin 
 
Claus 
 


