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Igen har RØDE KORS haft et meget travlt år, hvor der har været behov for støtte og
hjælp. Især har den fortsatte flygtningekrise med samlet omkring 60 mio flygtninge
givet store udfordringer, og herhjemme har vi oplevet flere sociale behov og vækst i
både vores sociale og indtægtsgivende aktiviteter.
Og der er kommet flere frivillige med i Røde Kors fællesskabet. I dag er vi nu mere
end 30.000 frivillige, der i 214 lokalafdelinger yder en stor indsats.
Røde Kors organisationen er nu så omfattende, at det ikke er muligt på en
generalforsamling at gennemgå alle områder, men nogle områder skal fremhæves i
den internationale indsats:
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Svært at være nødhjælpsarbejder
Den største katastrofe i 2016 var fortsat konflikten i Syrien, som har haft enorme
menneskelige konsekvenser og drevet millioner af mennesker på flugt og skabt
store behov for nødhjælp.
Det er mennesker som os her i salen, der er på flugt, i Syrien er over 12 mio på
flugt, 8 mio er internt fordrevne og 4,5 mio er flygtet til de nærliggende lande
Jordan, Libanon og mange andre. I Røde Kors har vi 109 delegater, som er
udstationerede i mange af konfliktområderne, hvor vi hjælper primært med
sundhed, psykisk førstehjælp og kapacitetsopbygning.
Men desværre har vi i stigende grad oplevet, at det er blevet sværere at være
nødhjælpsarbejder. Krigens regler bliver ofte brudt, og vi oplever en stærk
begrænset tilgang til belejrede områder, fx tragedien i Aleppo, hvor vi først efter en
markant indsats i det politiske miljø lykkedes at få tilladelse til at igangsætte
nødhjælpskonvojer. Det var og er igen vores værdigrundlag med princippet om, at
vi altid er neutrale og upartiske, der skaffede os adgangen til at bringe nødhjælpen
frem, men krigen raser stadig, hospitalerne er sønderbombede, de menneskelige
omkostninger er ubeskrivelige, og hjælp dertil står øverst på listen i vort
internationale arbejde.
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Flugten over Middelhavet
Det er lykkedes nogle at flygte, men turen ofte over Middelhavet et meget farlig. Vi
har alle set billederne på tv skærmen med overfyldte gummibåde, men desværre
omkom mere end 4000 mennesker på vejen.
Vi har sat redningsskibet The Responder i søen for at hjælpe, og på billedet kan vi
se Christian Jensen der som Røde Kors medarbejder er ved at helbredsundersøge
en flygtning. Til daglig er Christian praktiserende læge i Præstø, men i efteråret
2016 arbejdede han på Røde Kors skibet, og var med til at redde mange
mennesker op fra de elendige både. Mange af flygtningene har været på flugtrejsen
i lang tid og undervejs været udsat for vold, tvangsarbejde, afpresning, og er
naturligvis ekstremt traumatiserede.
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Beskyttelse i Danmark
Nogle af flygtningene kommer igennem til Danmark, og her har de brug for hjælp.
Hjælp til at lære det danske samfund at kende, til at etablere sig, til at skabe sig et
liv her. Lad os prøve at forestille os alle her, at pludselig er vi efter en lang flugt
kommer til et andet land, langt væk, kender ikke sproget, ved ikke hvorlænge vi
skal være her, har mistet familie, venner, job mm. Og her kan Røde Kors hjælpe
med til at genskabe et håb om en fremtid.
Vi møder mange af dem i asylcentrene, hvor vi per januar 2017 driver og har
ansvaret for 18 asylcentre i Danmark. For et år siden var tallet 32 centre og antallet
ændrer sig løbende, nærmest fra den ene dag til den anden, i takt med at antallet
af asylansøgere går op og ned.
I 2016 søgte 6.235 personer om asyl i Danmark, mod 21.000 i 2015 og per
december 2016 var godt 9.500 personer indkvarteret på landets asylcentre, og flere
end 1300 Røde Kors frivillige hjælper med opgaverne i et asylcenter.
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Og hvor får vi indtægterne fra til vores indsats?
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Og hvordan fordeler vores udgifter sig?

Røde Kors Helsingør
I 2016 fortsatte den gode udvikling fra 2015 og flere aktiviteter blev udviklet over
forventning, men vi er også i 2016 blevet klogere og mere vidende om
mulighederne for andre aktiviteter, lad os gå de enkelte aktiviteter igennem.
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Besøgstjenesten
Udvikler sig i 2016 mere end godt. Der er kommet flere besøgsvenner til, og
aktiviteten støttes fortsat af Helsingør Kommunes fordeling af + 18 midler. Den
gode udvikling ved Lene og Ellen's indsats har betydet, at også Gå-Tur-Venner er
kommet godt igang og flere og flere har interesse for at være med. Tak til
Frederikke for indsats og gå på mod.
Omtalen af de gode initiativer har også betydet, at en gruppe på helt op til 30 unge
har meldt for at være med i indsatsen for at afhjælpe ensomheden især på
plejehjemmene. De første møder er lige holdt og vi er spændte på udviklingen.
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Ferielejr
Igen i 2016 har vi haft mulighed for at give 4 unge ophold i en ferielejr, som drives
af Ungdommens Røde Kors. Det er glædeligt, at vi har økonomiske muligheder for
at kunne yde denne indsats, som vi også planlægger for 2017.
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Førstehjælp
Er i en meget positiv udvikling, hvor vi har fået endnu en instruktør uddannet, som
med sin baggrund som praktiserende læge, opstarter førstehjælpskurser til mødre
med børn. Dette tiltag er blevet særdeles godt modtaget af sundhedsplejesker i
Helsingør Kommune. Vi har nu 4 instruktører, vi er tilmeldt det landsdækkende
tilmeldingssystem Docas, og vi har allerede nu flere fyldte kurser.

Røde Kors har vedtaget en strategi om, at alle frivillige i organisationen skal have et
kursus, og når vi er 30.000 tager det lidt tid, men udviklingen er i gang, således vil
flere af butikkens frivillige komme på kursus meget snart. Ved butikken vil der
udenfor blive opsat en hjertestarter, og med bidrag fra Tips og Lotto midler har vi
netop fået øvelsesdukker og andet nødvendigt undervisningsmateriel.
Da en af vore instruktører taler arabisk, skal vi også bruge aktiviteten ved
integrationsmæssige tiltag. Det bliver et godt år for Førstehjælp, og vi er glade for
at Bjarne, også med sin lægelige baggrund, fastholder og udbygger den positive
udvikling.
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Genbrugsbutik
Butikken har i 2016 fortsat sin særdeles gode udvikling og givet et flot økonomisk
resultat, som er grundlaget og sikkerheden for, at vi kan skabe nye aktiviteter og
fastholde disse.
Der er nu 38 medarbejdere i butikken, som sammen med butiksledelsen Hanne
Worm, Viva og Minna har skabt en dejlig, og meget ofte rost butik med en altid god
stemning. Og det at alle i butiksaktiviteten er glade for opgaven, og har det godt i
dagligdagen skaber netop den stemning, der bringer smilet frem og gør, at vores
mange kunder glæder sig til at besøge butikken. Vi har fået mange returkunder, og
gæsterne fra broderlandet på den anden af Øresund har altid et besøg på
programmet.
Vi er også begyndt at tømme containere, først i Hornbæk og er spændte på
kvaliteten af tøjet, men vores nyindkøbte bil er i fart med opgaven. 2 containerne
derfra er helt fyldt hver uge.
I 2016 opgav vi forsøget med en Ting og Sager afdeling og nyindrettede lokalet til
en Ung Butik. Denne forøgelse af salgsområdet har kunder og medarbejdere taget
godt imod og det har været med til at løfte omsætningen.
I 2017 vil hjertestarteren også blive opsat, måske i samarbejde med nogle af de
nærliggende butikker, og flere af medarbejderne vil deltage i et hjerte/lunge
førstehjælpskursus.
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Integration
Vi har haft flere overvejelser og tiltag om særlige integrationstiltag, fx
sprogundervisning, men flere af vores kolleger i den humanitære verden, yder en
dækkende indsats herved. Både Frivillignet og Venligboerne har ugentligt møder og
sprogundervisning. Der er stadig et behov for en etableret drengeklub og en
pigeklub for flygtninge/asylansøgere, og måske kan vi opstarte en aktivitet i
samarbejde med URK. Vi vil gerne, og har både økonomi og lokaler til rådighed.
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Kommunikation
Arbejdet med den nye hjemmeside har været vanskeligt og systemet ret så
indviklet. Berit Vedelsby har gjort en stor indsats og er kommet i mål med et godt
resultat. Desværre må Berit nu bruge al sin tid på sit nystartede firma, men Ernst
Kirstein er allerede igang med opgaven.
Men vores erfaring er nu, at hjemmesider kun bruges som en faktuel grundflade
med en række oplysninger om formål og virke, kontaktpersoner, hvorimod særlige
hændelser nu kun lægges på FaceBook. Vi er i overvejelser om at finde den rige
balance, hvortil kommer de mange nyhedsmails, der er sendt ud til medlemmer og
frivillige. Og udviklingen i de sociale medier går meget hurtigt, og flere peger på, at
også FaceBook vil blive afløst af nye medier.
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Julehjælp
I 2016 var der langt flere ansøgere end året før, og vi uddelte julehjælp til 93
ansøgere, som vi havde fundet frem til i samarbejde med Kommunen. Hos os er
det kun og alene Doris Dahl Hansen, der har kendskab til ansøgerne og deres
begrundelser. Vi er opmærksomme på et stigende behov, og er parate hertil.
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Lundegade
Behovet for yderligere lokalemuligheder har i 2016 været stigende. Til
undervisningsbrug, til foredrag, til nye tiltag på integrationsområdet i samarbejde
med URK, og især til afholdelse af førstehjælpskurser rettet til Mødre med Børn,
som klart skal finde sted i dagtimerne, er der brug for en mulighed udover de
tidsafgrænsede muligheder i Svingelport.
Med stor velvilje fra Helsingør Kommune har vi nu lejet et stort meget anvendeligt
lokale med plads til ca. 25 tilhørere i Det Blå Hus i Lundegade, og kan bruge lokalet
hver onsdag i tidsrummet 09:00 - 17:00. Med assistance fra en ung maler er lokalet
blevet malet og klargjort. Lejeomkostningen andrager kr. 6.000 årligt. Huset
anvendes iøvrigt også af Venligboerne. Vi tager lokalet i brug i fra den 8 marts.
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Q-Net
I 2016 indstillede vi denne aktivitet efter næsten hver uge at have tilbudt rådgivning
og hygge i Svingelport. Aktivitetslederne Ditte Maria og Anette har gjort et stort
arbejde, uddelt brochurer og gjorde alle relevante indenfor området med at hjælpe
sårbare og voldsramte kvinder opmærksom på også denne mulighed, men vi fik
ingen henvendelser overhovedet, og må konstatere at Røntofte, særdeles godt
fuldt ud, dækker behovet her i Helsingør. Aktiviteten er derfor indstillet.
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Røde Kors Landsindsamling
Resultatet er stort, kr. 115.504 men væsentlig mindre end 2015 hvor vi fik hele kr.
208.515 i bøsserne. Årsagerne var mange, dårligt vejr, mange andre indsamlinger,
ingen umiddelbare katastrofer mm. Når der sker en stor katastrofe som fx
jordskælvet i Haiti, tsunamien i Asien er det umiddelbart på nethinden, der kommer
flere indsamlere og der bliver lagt flere penge i bøsserne, men vi er glade og
glæder os til opgaven den første søndag i oktober.
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Togo
I de sidste 4 år har vi støttet Togo projektet med kr. 25.000 årligt. Togo er et af Røde
Kors Venskabsprojekter og er med til at skabe en god udvikling for sårbare
mennesker i Røde Kors samarbejdslande gennem
katastrofeforebyggelses-,sundheds og/eller sociale indsatser. Togo er rettet til at
hjælpe lokalbefolkningen til bedre sundhed, blandt andet ved hygiejne læring. Vi vil
fortsat støtte Togo med samme beløb i de næste 4 år. Nogle kan fra sidste års
generalforsamling huske Bjarne's fortælling og hvordan vi alle lærte at råbe Tutti
Fratelli.
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Turtjeneste
Denne nye aktivitet er er planlagt i 2017, hvor vi med vores bil kan tilbyde at køre
især plejehjemsbeboere en tur rundt i Nordsjælland. Ideen kommer fra
Hovedstadens Røde Kors, der har hele 10 busser og har en stor erfaring med
opgaven. Doris Dahl Hansen har tilbudt sig som aktivitetsleder, og vi glæder os til at
sammensætte gode programmer for udflugterne. Vi har allerede kontakt med
Bøgehøjgaard, som gerne vil samarbejde om opgaven, og har et godt samarbejde
med HRK.

PLANCHE

Fremtiden
tegner lys for Røde Kors Helsingør. Vi har en god økonomi, flere velfungerende
aktiviteter, og vil gerne gøre en indsats ved flere aktiviteter.
* ET LETTERE LIV hedder et projekt som starter i samarbejde med Kommunen og
URK, som har fokus på at forbedre børn og unges trivsel.
* FÆLLESVÆRK er et samarbejde med URK om en drenge/ pigeklub også i
samarbejde med URK
* TELTUDFLUGT er en aktivitet målrette til integration, hvor udflugter i naturen er
den bærende ide, vi har tilsagn fra Tips og Lottomidler om støtte til indkøb af telte
etc.
* VÆRKET er en ny Røde Kors aktivitet, hvor ensomme mænd i alderen 30-60
mødes og bistår hinanden i drøftelser om livets opgaver.
* SKOLETJENESTEN har vi prøvet nogle gange, men vil gerne udvide denne
aktivitet. Vi har de relevante foredrag liggende, og kan opstarte i løbet af året.
* NØRKLEGRUPPE er en stor Røde Kors aktivitet. Måske også igen for Helsingør
afdeling.
Der kan komme flere ideer og tiltag, men et vigtigt element er at tilsikre, at vore
nuværende aktiviteter fortsat udvikles og fastholdes som den grundflade og
fyrtårne, som udviklingen i Røde Kors Helsingør kan stå på.

