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Kære Medlemmer og Frivillige,

Det har været en meget positiv start på 2017 for Røde Kors Helsingør.

Søndag den 15 januar blev der i Sthens Kirke afholdt en støttekoncert til fordel for Røde Kors 
arbejde i Aleppo. Initiativtageren er igen Kenneth Lauritzen, der havde samlet mange musik-
kere om den gode ide med det gode formål. 

Blandt musikkerne var Søren Launbjerg, Gasbox, SOS, Buzor Nenic, Anemonemand, 
Aagaard/Høg og mange flere, og det blev en varm og bevægende eftermiddag. 

Der blev spillet og klappet og sangen "Stand by me" var den rigtige indledning. I pausen blev 
der talt meget om Røde Kors arbejdet i Aleppo, hvor næsten alt er sønderknust. Det er første 
gang, at vi har set, at hospitaler er udsete bombemål og igen er det civilbefolkningen, der 
lider og bliver taget som gidsler i internationale konflikter, som er et pænt ord for krige.

I Røde Kors bliver vi ofte bedt/anmodet om at være med i fakkeltog og sammen med mange 
give udtryk for afsky for forskellige situationer, men vi bliver nødt til at afslå deltagelse heri. 
Årsagen er den, at vi i Røde Kors siden vor begyndelse i 1856, altid har understreget, som 
en meget vigtig del af væres globale værdigrundlag, at vi altid er NEUTRALE, UPARTISKE, 
UAFHÆNGIGE og FRIVILLIGE. Dette betyder, at vi netop på baggrund af vores neutralitet 
fik muligheden for at kunne iværksætte en evakueringskonvoj til de mange sårbare i Aleppo. 
Vi fik i skrivende stund ca. 48.000 væk fra krigszonen. (I den private verden kan hver enkelt 
naturligvis give udtryk for holdninger, men som samlet organisation er vi altid loyale overfor 
vore 7 principper: Medmenneskelighed, Upartiskhed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivillig-
hed, Enhed, Almengyldighed).

Alle i Sthens Kirke havde en god eftermiddag og kan nu glæde sig over, at det samlede ind-
samlede/billetbeløb kom helt op på kr. 33.166 som rækker langt i nødhjælpsarbejdet i Alep-
po. Beløbet var og er udtryk for en medmenneskelig indsats, en medmenneskelig holdning, 
som er det enkle, "at hjælpe sårbare".

Det er også Røde Kors målsætning, og vi havde den store glæde få dage efter koncerten at 
kunne overrække Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl beløbet på den viste store 
check. Anders Ladekarl understregede, at beløbet har stor betydning og hjælper til indkøb af 
mad, drikkevarer, tæpper og mange helt basale behov til de mange flygtninge, der nu lever i 
gymnastiksale, kældre og andetsteds.

Helsingør's borgere viste igen stort samfundssind ved bidraget. 

Det var en god og rigtig dag.

Mange bedste hilsener

Claus


