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Beretning Røde Kors Viborg, generalforsamling 26. Februar 2018. 
 
På generalforsamlingen vil der under aflæggelse af virksomhedens aktivitet blive 
henvist til denne beretning. 
 
Det har været endnu et år med store behov for Røde Kors – både herhjemme og ude i 
verden. Selvom vi ikke mærker særlig meget til det, har 2017 igen været præget af 
mange konflikter og store flygtningestrømme. Der er nu mere end 65 millioner 
mennesker på flugt i verden og mange steder er hverdagen en kamp for overlevelse. 
 
I Danmark har vi oplevet flere sociale behov. Flere mennesker lever på kanten af 
velfærdssamfundet og oplever ensomhed og isolation. Der er brug for fællesskaber og 
for Røde Kors’ indsats.  
 
At 2017 har været et travlt år for de 312 frivillige i Røde Kors Viborg, kan ses i 
beretningerne fra aktiviteterne. De frivillige har hver og ’en med deres store indsats 
og engagement bidraget til, at Røde Kors kan gøre en forskel. 
 
På sidste generalforsamling satte vi os nogle mål for 2017. 

• Fortsætte med alle vores nuværende aktiviteter. 
• Støtte fælles tværgående aktiviteter. 

Skabe et fællesskab og synliggøre Røde Kors lokalt. 
• Lave Røde Kors vurdering  med henblik på at 

– etablere familienetværk 
– udbrede vågetjenesten 

• Synliggøre at Røde Kors er til stede 
• Inviter foreninger med flere til arrangementer i butikken. 
• Som ambassadør for RK at alle frivillige har deltaget i kurset ”introduktion til 

Røde Kors” 
• Aktiv på de sociale medier, facebook mm.    

 
Som det fremgår af beretningen for de enkelte aktivitetsområder er alle aktiviteter i 
2016 videreført i 2017. 
 
Et af vores mål for 2017 er at synliggøre Røde Kors lokalt-  I 2017 har der været 
mange udadvendte aktiviteter. Det har været med til at vise de mange tilbud vi har.  
 
I forbindelse med POP-Up kulturhus i det gamle rådhus (del af kulturhovedstad 2017) 
kunne man i juni møde nørklere og lære at strikke små huer. 
 
Der har været flere arrangementer i butikken, modeshow, pels event. Derudover har 
der været flere besøg af skoleklasser. 
 
I marts måned afholdt vi i samarbejde med Bjerringbro afdelingen og Campus Viborg 
et offentligt temamøde om traumatiserede flygtninge. 
 
I samarbejde med Biblioteket filmvisning og foredrag med Thomas Ubbesen i marts 
måned. 
 
Vi har øget anvendelsen af Facebook, hvor vi laver såvel generelle opslag om Røde 
Kors som specifikke omkring Røde Kors Butikken og events f.eks. Røde Kors 
indsamlingen. Hospitalstjenesten har sin egen Facebookside. 
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Som et led i målet om at alle frivillige har deltaget i kurset ”Introduktion til Røde 
Kors”  blev der afholdt  tre kurser i Viborg. Kurset vil også blive tilbudt i 2018 til såvel 
nye frivillige og de der endnu ikke har deltaget i kurset.  
 
Til støtte for vores beslutning om hvilke sociale indsatser afdelingen skal igangsætte  
er et af målene at bruge en arbejdsmetode - Røde Korsvurdering. Den består af 3 
ellementer. 
 

1. Hvilke mennesker i sårbare situationer er der i Viborg? Og hvile behov har de?  
2. Kan vi møde behovet gennem en frivillig indsats?.  
3. Er Røde Kors den bedst egnede til at møde behovene? (Hvad gør andre 

foreninger, og kan vi samarbejde?) 
 

Med udgangspunkt i en sådan vurdering besluttede vi at være med i et pionerprojekt 
støttet af Trygfonden. Støtte til pårørende til kronisk syge/demente i eget hjem. 
Der blev i oktober afholdt et offentlig temamøde om pårørendestøtte og demens. 
Der arbejdes nu i samarbejde med Viborg Kommune om opstart af projektet i 2018.  
 
Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder i 2017. De to var sammen med 
aktivitetslederne. 
Bestyrelsen har i 2017 haft fokus på at støtte vores aktiviteter, pleje vore frivillige, 
tilbudt kurser for de frivillige, synliggørelse af Røde Kors ved at tilbyde foredrag mm., 
en opdatering af butikken og integration. 
 
I kommunekredsen har der været to møder.  
Samarittjenesten i Viborg kommune varetages af Bjerringbro afdelingen. Vi bidrager 
med tilskud, uddannelse og uniformering af samaritterne. Samaritterne har også 
været synlige i Viborg bl.a. ved julegudstjenesten i Domkirken og sportsbegivenheder.  
 
De Frivilliges Hus og frivilligrådet. I maj måned var der hhv. årsmøde og 
repræsentantskabsmøde. Det er trist med gentagelse men arbejdet med at få udfyldt 
rammerne for det frivillige charter og udformningen af en ny socialpolitik i Viborg 
kommune er endnu ikke afsluttet. 
 
I december måned stillede Røde Kors bil og chauffør til rådighed for De frivilliges Hus’ 
og URK-Viborgs (Ungdommens Røde Kors)legetøjsindsamling til udsatte børn.  
 
Vi sponsorerede en  ”fri for mobberi-kufferter” til Børnehuset Videbechs minde 
(Røde Kors børnehave), hvor vi har formandsposten.  
 
Som en påskønnelse for det store arbejde, de frivillige gør, afholdes en 
sommerudflugt og en julefrokost. 152 deltog i årets sommerudflugt tilrettelagt af 
skoletjenesten. 143 deltog i julefrokosten som i år blev afholdt i Loungen Tinghallen.  
 
Hvert år uddeles der årsnåle for at markere en frivillig indsats over flere år. I år blev 
der uddelt 18 årsnåle, 9 fik 5 årsnål , 8 fik 10 års,  1 fik 20 årsnål.  
Der er to faste indsamlinger hvert år. 
 
Røde Kors deltager sammen med 11 andre organisationer i Danmarks Indsamlingen 
som sendes på DR1. I 2017 er temaet – intet barn må sulte. 
Til 12 projekter blev der i 2017 indsamlet 90 mio. kr. Det viser, at der er stor velvilje 
til at støtte op omkring de mest udsatte i verden. 
Målet for Røde Kors’ projektet er målrette mod børn i Zimbabwe.  
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Røde Kors-indsamlingen den 1. Søndag i oktober måned. Her er alle Røde Kors 
afdelinger ude med raslebøssen. Temaet var Danmark mod katastrofer. Der blev 
indsamlet 18 mio. kr.  
 
For Viborg afdelingen var 216 indsamlere ude med raslebøssen. Resultatet var 
222.000 kr. En stor tak til alle der brugte 3 timer på at samle ind og til alle dem der 
tog godt imod vores indsamlere. Viborg Katedralskole stillede igen med et stort antal 
indsamlere.                                   
En tak til vore sponsorer Viborg HK , Viborg FF , Rema 1000 Marsk Stigsvej., 
Boligselskabet Sct. Jørgen og Peugeot. Tak til Nordea, som stillede såvel personale 
som lokaler til rådighed om søndagen. 
 
Sammen med TV2 var der i maj måned en stor kampagne med en opfordring til at 
rydde op i klædeskabet, og være med i Danmarks største tøjindsamling "Smid tøjet 
Danmark!" Røde Kors forvandler genbrugstøj til ”guld” i vores butikker og bruger 
pengene til at hjælpe mennesker i nød. Tak til alle de mange i Viborg, der smed tøjet 
 
Røde Kors driver to sundhedsklinikker for udokumenterede migranter – en i 
København og en i Århus. Klinikkerne hjælper udokumenterede migranter, der er 
mennesker, som juridisk set opholder sig ulovligt i landet. Trods det har de behov for 
lægehjælp, og når systemet ikke tilbyder det, går Røde Kors ind og hjælper. Vi har fra 
Viborg støttet klinikken i Aarhus med 50.000 kr. 
 
Røde Kors butikken er grundlaget for, at vi kan gennemføre vore aktiviteter. Uden de 
mange frivilliges daglige indsats i butikken, kunne vi ikke finansiere vores mange 
indsatser. I 2017 fortsatte vi med at modernisere butikken. Vi skiftede vores bil ud 
med en ny der har en lift. En stor tak til de frivillige, der har taget et ekstra nap. 
Samtidig er der i alle aktivitetsområderne vist god sparsommelighed og udgifterne er 
holdt nede. Hvilket også afspejler sig i det flotte regnskab for 2017. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige for det utrættelige arbejde, som I 
gennem året har ydet. Et arbejde, der er forudsætningen for, at vore projekter lykkes. 
Ligeledes tak til vore samarbejdspartnere og bidragsydere. Uden jeres velvilje kunne 
vi ikke have gennemført vort arbejde.  
En tak til vores 571 medlemmer af Røde Kors Viborg, der år efter år via deres 
medlemskontingent, er med til at støtte Røde Kors såvel moralsk som økonomisk. 
 

Aktivitet Beretning 2017 
Besøgstjenesten 
Aktivitesleder: 
Eva 
Kammersgaard 
 
 

2017 startede næsten som 2016 sluttede. 
Jeg har desværre ikke kunnet indfri mine mål for 2017. 
Der kom ikke særlig mange nye besøgsvenner i 2017, der henvender sig 
ofte nogen, men de falder fra, når jeg tilbyder en samtale med dem, om 
hvordan vi arbejder som besøgsven. 
Der var ønsker efter besøgsvenner, men det var desværre ikke muligt, at 
indfri alles ønsker.  
Der er rift om frivillighed fra mange sider og aktiviteter. 
Da jeg startede som besøgsleder i foråret 2011 fik jeg overdraget 28 
besøgspar, af dem er der 4 par tilbage, en overgang var der 52 
besøgspar. Det er ældre mennesker, så alder og helbred spiller en rolle. 
Nu har jeg 30 besøgspar. 
 
Jeg har deltaget i diverse kurser og møder, der er relevant for mit virke 
som besøgsleder. 
 
Mine mål for 2018 er:  
Jeg vil arbejde for, at alle får en besøgsven, og at besøgsvennen føler sig 
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værdsat. 
Og at vi i de forskellige aktiviteter kan arbejde sammen, på at synliggøre 
Viborg Røde Kors som en god og aktiv forening. 
 

Skoletjenesten/
AIA 
Aktivitesleder: 
Lizzi Liniger/ Niels 
Peter Carlsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnet ser vi stadig skoletjenestens opgave i skolens 
interessentkreds at yde et vigtigt og væsentligt bidrag til at skabe øget 
bevidsthed og viden omkring Røde Kors opbygning, historie, værdier, 
visioner, principper og hjælpearbejde. 
Fra januar 2017 til februar 2018 har vi iværksat og deltaget i 
følgende aktiviteter: 
Udsendt introduktionsbreve om årets tema ” ACT Fordrevet” til alle 
Viborgskoler, incl. efter- privat- og friskoler.  
 
Vi tilbyder hjælp til projektopgaver, introduktion til Røde Kors og oplæg til 
diskussion. Tilbuddet gælder lærere, elever og forældre. 
Mange skoler i vort område rekvirerede materialet, og en del har eller har 
planlagt at arbejde med det. Vi har fået positiv respons fra mange skoler. 
Skoleforedrag på Skoler med orientering om Røde Kors generelt  
Flere lærere og skoler har henvendt sig om råd og vejledning til arbejdet 
med og anskaffelsen af Røde Kors temaerne. 
 
Skoletjenesten planlagde årets udflugt, som med 152 deltagere gik til 
Himmelbjerget og Silkeborg. Evalueringen viste overordnet tilfredshed.                                                                                                                                
Vi er glade for den meget store opbakning til turen og den gode stemning. 
Ideer og forslag til årets udflugt er velkomne. Dato fastlægges snarest.  
 
Været i kontakt med hovedforeningen vedr.  skoleaktiviteter og IRK-
kurserne. 
Skoletjenesten deltog på Røde Kors standen på Kaserneområdet i 
forbindelse med Viborg City Marathon 
Deltaget i skoletjeneste og AIA temamødet i København og årsmødet i 
Horsens. 
Derudover har vi som frivilligundervisere holdt mange IRK-kurser for Røde 
Kors frivillige.  
Se aktivitetslisten  nedenfor. 

2017 
18/1 IRK KURSUS VIBORG  
20/4 IRK KURSUS VIBORG 
23/8 UDFLUGT 
23/9 VIBORG CITY MARATHON 
29/9 FRIVILLIG BØRS VIBORG BIBLIOTEK  
26/10 IRK KURSUS VIBORG 
13/11 IRK KURSUS BRANDE 
18/11 ÅRSMØDE HORSENS 
19/12 FOREDRAG  9. ÅRGANG VESTRE SKOLE, VIBORG 
2018   
12-13/1 AIA OG IRK SEMINAR KØBENHAVN 
VENTER: 
22/3 IRK KURSUS HURUP/SYDTHY 
5/4 IRK KURSUS HERNING 
12/4 IRK KURSUS VIBORG 
18/4 IRK KURSUS SULDRUP / REBILD 
3/10 IRK KURSUS RANDERS 
24/10 IRK KURSUS HERNING 
25/10 IRK KURSUS VIBORG                            
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Hospitals-
tjenesten/ 
Patientstøtter 
Aktivitesleder  
Tove Vorre  
Wendy Mogensen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Regionshospitalet Viborg er der patientstøtter på hhv. afdelingerne og i 
forhallen. 
Aktivitetsleder for patientstøtter på afdelingerne er Tove Vorre 
Aktivitetsleder for patientstøtter i forhallen er Wendy Mogensen. 
 
Patientstøtterne på afdelinger; 
På afdelingerne går det stabilt, samme faste gruppe på 8 ,fordelt på 
medicinsk og kirurgisk afd., hjertemed  afd. Dog holder to pause af 
personlige årsager, hvoraf den ene starter til januar igen. 
 
Vi vil jo super gerne blive flere på afdelingerne, derfor har vi bl.a. et 
samarbejde med Mikkel Smed, de Frivilliges Hus, om at øge fokus mere 
specifikt omkring at være frivillig i hospitalstjenesten. 
 
I den forbindelse er Wendy og jeg i gang med at udarbejde en ny pjece 
med en klar definition af vores målgruppe og  beskrivelse af selve 
arbejdet på sygehuset. Disse skal så udleveres stratetiske steder. 
 
På Regionshospitalet har jeg været til interview om hvad vi patientstøtter 
er for nogle, om arbejdsområder ,og hvilken  motivation der driver os , og 
mig specifikt. Artikel og foto kommer i sygehusets nyhedsavis /mails.  
 
I september har vi haft møde med samtlige patientstøtter, der var et stort 
ønske om kursus i førstehjælp. Det blev afholdt den 29. november. 
 
I oktober havde vi møde med vores netværksgruppe Thisted ,Silkeborg, 
Herning, Holstebro, Viborg, og vores landskonsulent. Godt og udbytterigt. 
Jeg har deltaget i Tema dag og Årskursus i Horsens d 18. og 19. 
november omhandlende:  Samarbejde med myndigheder, konflikt-
håndtering og  samtaler der samler. 
 
I forhold til mål.  
Synliggørelse af Røde Kors / Løb  .Deltage i kursus Intro til Røde Kors, 
aktive på soc. Medier. 
 
Patientstøtterne i forhallen: 
Jeg har en uundværlig støtte af Tove Vorre og jeg føler mig meget 
privilegeret og meget glad for mit arbejde som aktivitetsleder fordi jeg 
har et: 
• meget engageret gruppe på 27 frivillige, med to nye frivillige medio 

januar 2018. 
• Næsten alle har været igennem  Intro til Røde Kors. De har givet positiv 

feedback om kurserne. De nye har fået datoen d.12.april 2018 
• 18 deltog i vores møde med vores konsulenter på hospitalet, d.7.juni, 

en god dialog med god information begge veje. 
• Nybyggeriet på hospitalet: tidsplanen holder ikke og åbningen er 

udskudt fra september2018 til maj 2019. Vi vil have behov for flere 
frivillige i starten. 

• Samtalesalon tirsdag d.20.juni kl.16-18 i forhallen på hospitalet vedr. 
den gode afslutning på livet var meget interessant, der var fire af 
patientstøtterne der deltog. 

• Sommerudflugten var et godt arrangement og alle hyggede sig. 
• Vi havde vores andet af to årlige patientstøtter møde d.13.september 

og det var et godt møde med mange fremmødte og alle havde 
positiv input. 
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Hospitals-
tjenesten/ 
Patientstøtter 
fortsat  
 

• Tove Vorre og jeg deltog i fælles netværksmøde møde d.1.oktober, i 
Silkeborg, for aktivitetsleder til patientstøtter fra Holstebro, 
Herning, Thisted, Viborg, Silkeborg og Skejby i Silkeborg.  

• 18 patientstøttere deltog i førstehjælpskursus onsdag d.29.november, 
det var meget lærerigt. 

• Patientstøtterne møder talstærk op til de fleste arrangementer inkl 
julefrokost. 

• D.29.januar 2018 er alle frivillige på regions hospitalet Viborg inviteret 
til 2 timers arrangement med hospitalsledelsen for at takke for 
vores indsats. 

• Samarbejdsaftalen for røde kors og regions hospitalet Viborg skal 
revideres i 2018. 

 
Fælles arrangementer: 

• Alle patientstøtterne mødes to gange årligt (forår og efterår)for at 
udveksle erfaringer og drøfte alle de forskellige oplevelser og 
opgaver.  

• Alle patientstøtterne mødes 1 gang årligt med konsulenterne fra 
Regions Hospitalet (sommeren) 

• Regions hospitalet har inviteret til frivilligheds eftermiddag den 
31.januar 2017 

• Kursus i Medmenneskelighed i praksis d.25 og 26.februar 2017 
• Begge aktivitetsledere deltog i årsmøde i Horsens med 

efterfølgende temadag for patientstøtterne. 
Vågetjenesten 
Aktivitetsleder 
Jytte Nielsen 
 
 

2017 startede med et vellykket kursus i Medmenneskelighed i praksis. 
Der har i året været flere forespørgsler efter vågekoner end tidligere.  
Vågekonerne har været ude i private hjem, primært hos enlige uden 
familie i nærheden.  
Enkelte gange som aflastning af familien. 
   
Set i lyset af usikkerhed omkring lukkede institutioner (udstyret med 
overfalds alarm mm)  er vågernes sikkerhed i første række. Hvorfor vi 
ikke kan påtage os vågetjeneste på bosteder. 
  
Behovet for at yde vågetjeneste på Plejehjemmene i Viborg er ikke 
tilstede meddeles det fra kommunal side 
 
Der har været en del henvendelser omkring det at blive vågekone.  
Tendensen er, at når aftaler er kommet i hus, melder man fra eller helt 
udebliver.  
Sidst på året fik Vågetjenesten 2 nye vågekoner, som efter samtaler er 
parat til at gå ud for at gøre en forskel.   
 

Nørklergrupper Røde Kors’ frivillige nørklere mødes regelmæssigt i grupper og syr, 
strikker eller hækler børnetøj, som via opsamlingscentral i Kliplev sendes 
til Røde Kors’ udviklingsprojekter i det meste af verden. Derudover laves 
ting, der sælges i Røde Kors-butikken til fordel for hjælpearbejdet. I 2017 
er der solgt for ca. 64.000 kr.  
Som det fremgår af det følgende har nørklerne haft en stor produktion. 
Nørklerne har haft en fælles inspirations/temadag i september i 
Torvehallen Hammershøj med 70 deltagere. 
 

Viborg 
Aktivitetsleder 
Inge Andersen 

 

Vi mødes hver anden onsdag i lige uger, mellem  kl. 12 -17 til strik hele 
året. Vi er mellem 12 – 26 pr. gang (det er ikke de samme hver gang). I 
de ulige uger i vinterhalvåret er vi 3 – 7 der syer. Måler stof og blonder , 
sorterer broderier mm.  til salg i butikken.  
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Viborg nørkler 

fortsat 
 
 
 
 
 

Vi er 50 nørklere og omkring 21 deltog i sommerudflugten, 25 var med til 
julefrokosten og 19 var med til Nørklertræf i Hammershøj. 
 
Nørklerne har også været synlig ambassadører for Røde Kors. Som et 
bidrag til Aarhus status som Europæisk Kulturhovedstad 2017 deltog tre 
nørklere  i juni måned i POP-UP Kulturhuset på det gamle rådhus. Hvor de 
strikkede små huer.  Ligesom vi var repræsenteret på Skatbrættet, 
Frivillig fredag og deltog i Årsmødet for Nørklere. 
  
Vores salgsareal i bagbutikken fungerer fint. Det tager megen tid med at 
holde det i orden. Vi efter hånden godt.  
Det at vi har haft et salgsbord i butikken har sat ekstra skub i salget.  
 
Årets resultat: 1.869 stk. strik og 438 stk. syet tøj, i alt 2.307 enheder. 
Til det har vi brugt 275 kg. Garn, 240 meter stof og ca. 23.550 timer. 
Hertil kommer det der er gået til salg i butikken. 
 

Vammen 
Aktivitesleder 
Annelise Bay 

 
 
 

 
Vi er en lille gruppe på 10 meget flittige nørklere som mødes hver anden 
mandag fra september til maj. Fire nørklere har været med fra starten af 
gruppen i 1999. 

Gruppen har en høj mødeprocent og har klaret sig fint på egen hånd i 
forbindelse med lederens fravær. 
Der laves mest klassisk nørklertøj (ca. 500 enheder). Tøjet sendes til 
Kliplev. Vi var flere der deltog i sommerudflugten og i julefrokosten.   

Ørum 
Aktivitesleder  
Mona Jensen 

 
 

Så er der gået et år mere, her i Ørum med nørkler arbejde. Der har både 
været gang i strikkepindene, og symaskinerne  i året der er gået ,vi har 
lavet 2095 ting og sendt til Kliplev.  
Jeg vil også gerne sige en stor TAK til mine damer for den store hjælp i 
har i har ydet under mit lange fravær . 
  
Vi er 12-16 der er der hver anden mandag og så er der cafe hver torsdag 
hvor der er 15-20 der kommer strikker hvor der er5-6 der også strikker til 
røde kors ,vi rigtig glad for vores nørkle hus. Til slut vil jeg tak for en god 
sommerudflugt. 

Hammershøj 
Aktivitesleder 
Andrea Hald 

 
 
 

 Årets gang i Hammershøj. 
Vi er 20 nørklere, der mødes ca. 9 gange om årets, hvor alle kommer 
med de fine ting, de har lavet. Vi får kaffe og har på skift kage med, og 
det fungerer rigtig godt. Så synger vi nogle sange og får nogle gode 
snakke. 
Der er sendt 494 stykker til Kliplev, og 184 stykker ind i butikken.  
I september måned havde vi en temadag, hvor i havde besøg af Connie 
Fricke Jensen, som står for nørkleaktiviteterne i Røde Kors. Det var en 
rigtig god dag med 70 tilmeldte fra alle Viborg-afdelingerne. Der er rigtig 
mange, der har givet udtryk for at høre om, at tingene der bliver lavet 
bliver brugt rundt omkring i verden. 
Den årlige sommerudflugt var en rigtig god dag med fantastisk vejr og et 
godt program, mange tak for det. 
 

Rødding 
Aktivitesleder 
Jette Giversen 

 
 
 

Vi er 26 nørklere i Rødding .Det er primært strikning, der foregår. 
 
Vi mødes hver anden torsdag året rundt med en eget høj mødeprocent. 
Fremstillet 432 stk. tøj til udsending og 129 stk. til butikken. 
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Integration 
/julehjælp 

Aktivitetsleder 
Lissie Jarl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Området for Integration  havde ikke  de store ændringer i 2017. Vi sendte 
stadig 8 børn på en uges ferie og samarbejdede med RK Esbjerg og 
Bjerringbro om et forlænget weekendophold som i 2017 var på Sletten 
ved Ry. Der var incl. frivillige 130 personer fra flere forskellige lande. En 
syrisk kok lavede fantastisk mad - de tømte fade  var et godt bevis. 
Arbejdet inddeltes i hold, så det var ikke kun de frivillige som var på hele 
tiden. 
 
I samarbejde med Røde Kors Bjerringbro var der i marts måned et 
offentligt temamøde om traumatiserede flygtninge på Campus Viborg. 
 
Der kom ikke flere flygtninge til Viborg, så det var mest hjælp til 
familiesammenføringer, der blev arbejdet med.  
Kommunen havde efterlyst MFI´er (værger til uledsagede børn) En frivillig 
som allerede havde 5 tog endnu en og vi skaffede en MFI mere. Det er 
ikke så nemt at finde frivillige til den form for job. 
 
Der er ingen tvivl om, at kontaktfamilierne betyder meget for de nye og 
efterhånden som der er flere familiesammenføringer er der virkelig 
efterspørgsel efter kontaktfamilier. Så det er vores håb i 2018, at denne 
aktivitet kan blive mere udbredt 
 
Røde Kors fik en frivillig ind i styregruppen for Bydelsmødre i 
Ellekoneområdet. Det ser ud til at blive noget af et projekt. Det er vores 
håb, at vi i 2018 kan hjælpe kvinderne med mange af de spørgsmål som 
stilles.  
 
Bowling og Gymnastik fik ikke den store opbakning, så det blev nedlagt. 
 
I 2017 var der over 200 ansøgere om Julehjælpe. I år uddelte vi julehjælp 
til 161 familier. En stigning på 61 i forhold til 2016.. Igen var det et kort 
til Coop/Brugsen på 800,00 kr.   
 

Første hjælp 
Aktivitetsleder 

Dirch Lind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetsleder og eneste førstehjælpsinstruktør i Viborg er stadig Dirch 
Lind. 
Da jeg er ene mand er det opsøgende arbejde ikke så stort, men jeg 
finder tid til at undervise i forbindelse med alle de henvendelser, som 
kommer. 
 
I årets løb har jeg i afdelingsregi afholdt følgende kurser: 
Januar – 2 4 timers kurser for frivillige i Røde Kors Viborg. 
Juni – 7 timers kursus for DDS Mariager 
September – 4 timers kursus for ”Center for Mestring” i Viborg 
Oktober – 6 timers kursus for VGI – Viborg. 
November – 4 timers kursus for frivillige i Røde Kors Viborg. 
 
Andre aktiviteter: 
Sammen med Ungdomsskolen i Viborg har jeg været medarrangør af en 
førstehjælpsdag for Møldrup Skole. 
LOF i Viborg har søgt og fået midler fra Trygfonden til 22 kurser á 4 timer 
i ”Førstehjælp til Hjertestop” – hvor jeg er underviser på de fleste. I 
efteråret 2017 har der været afholdt 8 af disse – resten holdes i 2018. 
 
For Landskontoret har der i år været et enkelt 2 timers kursus. 
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1. hjælp fortsat 

Er stadig med i arbejdsgruppen under Landskontoret, som arbejder med 
faglig udvikling af instruktører hos Røde Kors – og har deltaget i et af de 
fyraftensmøder vi har udbudt. 
Her desuden deltaget i Årsmøde for førstehjælp. 
Derudover har jeg stadig undervisning i førstehjælp på en række skoler i 
Viborg-området; Medieskolen, VIA, Ny Havredal, Ungdomsskolen, AOF og 
LOF, samt på bl.a. SOSU-Skolen i Randers og UCN i Ålborg. 
 
I december er alle førstehjælpsdukker blevet serviceret. Det var tiltrængt 
– men nu er de klar til mange nye kursister. 
 

 
Røde Kors Butik 

Aktivitetsleder 
Gunnar Bach, 
Leif Jacobsen, 
Dorit Hjorth 
Henriksen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi er stadig godt tilfredse med omsætningen, der i 2017 blev på 
2.550.214 kr. Mere end 100.000 kr. over sidste år. 
 
Ønskeligt med flere frivillige af hensyn til alderssammensætningen. 
Der er indkøbt ny bil med lift, som er til stor glæde for møbelfolkene. 
Ligeledes har vi lige indkøbt nogle hvide reoler til isenkramafdelingen og 
nogle få ting til forbutikken. 
 
I september deltog Gunnar Bach, Leif Jacobsen og Dorit Henriksen i 
årsmødet for Røde Kors butikker i Vingsted. 
Ligeledes i september var der City Marathon, hvor Ida Skousen, 
nørklerne, Tove Vorre, hospitalstjenesten, Lizzie Liniger og Niels Peter 
Carlsen fra skoletjenesten samt Leif Jacobsen var tilstede.  
 
Endvidere har der været Frivillig BØRS på biblioteket, hvor Inge Andersen 
og Lizzie Liniger var tilstede. 
I oktober deltog Gunnar Bach og Leif Jacobsen i Erfa møde for store 
butikker i Aarhus. 
Næste gang er det Viborg, som er værter. 
Pels event begyndte 9/11 og gik fint, god interesse.  
Modeshow 11/11. Der blev serveret kaffe m.v. En god dag. Der blev også 
lagt en fin video på face book. Stor tak til de frivillige samt til 
Ungdommens Røde Kors. 
 
7- års fødselsdagen blev afholdt lørdag den 16. december med 50% på alt 
i butikken, med kagemand, slik, kaffe m.v. God omsætning. 
 
Samarbejdet med Mercantec praktikcenter går fornuftigt – vi har meget 
gavn af de unge mennesker, som er i skolepraktik og mener også, at de 
lærer noget af at være hos os. 
 
Ønsker for 2018: 

1) Ny gulvbelægning i forbutikken. Tæppet er over 40 år gammel, 
flere huller og helt udtjent. 

2) Udskiftning af hæve/sænkedøren – repareret så mange gange. 
3) Mobil Pay, da kunderne efterhånden også har det. 

Et helt igennem godt år. 
 
 


