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2. årgang, nummer 3 

Nyt fra Bestyrelsen 
 
Kære medlemmer og frivillige i Røde Kors Silkeborg. 

I forrige nyhedsbrev skrev vi om ”at komme helt ud af coronaens skygge”. Selv om det 
stadig lysner viser det sig, at det ikke er nogen nem øvelse.  
 
Vi er mange der stadig holder lidt igen med at kaste os over alle de aktiviteter, der var 
gang i inden den nederdrægtige virus kom på banen. F.eks. er der 20-25 af vore 
frivillige besøgsvenner, som ikke rigtig kan komme i gang igen. 
 
Vores nørklergruppe på Rosengårdscentret kan heller ikke få gang i strikkepindene 
igen. Men vi håber at disse ”sen-følger” fortager sig med tiden. 
 
Mange andre aktiviteter har heldigvis fuld fart på. Især afvikling af førstehjælpskurser 
er en travl aktivitet, som vi heldigvis har fundet nye og gode lokaler til (se side 3). 
 
Gymnasiet – som er den store leverandør af indsamlere til vores landsindsamling – er 
også kommet i gang igen. I 2020 havde vi ikke en eneste indsamler fra gymnasiet – 
men i år var der over 100 gymnasieelever ude på de regnvåde gader søndag d. 3. 
oktober. (se mere på side 3) 
 
I et forsøg på at sætte lidt ”fut i fejemøget” har Socialstyrelsen tildelt Røde Kors et 
beløb som skal gå til koncerter for: ”ældre, der er 65+, og som har følt sig isoleret 
under corona-pandemien”. 
 
I Silkeborg er vi blevet tildelt en koncert, som vi afholder i samarbejde med 
Marienlunds Venner i løbet af efteråret. 
 
Og nu skal der gang i arbejdet med at planlægge julehjælpen til udsatte familier. 
Behovet for julehjælp har været stigende de sidste år – og vil formentlig være det igen 
i år. 
 
God læselyst 
Bestyrelsen Røde Kors Silkeborg 

 



 

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Side 2 

Landsindsamlingen de seneste 3 år i tal og kroner 
Af Klavs Hornum 

 
Som mange måske husker, var Landsindsamlingen 2020 påvirket af corona situationen, men hvor 
”galt” gik det egentligt? 
 
Nedenfor kan du se, hvordan det er gået med de seneste Landsindsamlinger i Røde Kors. Her kan du også se, at trods et flot 
resultat i 2020 på hele 13.5 mill. Kr., så var der tale om et lavere indsamlingsresultat end i de foregående år. 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På landsplan oplevede man, at antallet af indsamlere faldt 
voldsomt. Således gik man fra 21.000 indsamlere i 2018 til blot 
blot 14.000 indsamlere i 2020. 
 
Vi kender i skrivende stund ikke det endelige resultat for 2021,  
men alt tyder på et flot, samlet resultat. 
 
Billedet ovenfor kan også genkendes, når vi kigger på tallene for  
Røde Kors Silkeborg. 
 

 
 
Udover det store fald i det indsamlede beløb, var der også et  
markant fald i antallet af indsamlere i Silkeborg. 
 
Således faldt antallet af indsamlere fra ca 300 i 2018 til bare 50 i  
2020. Det store fald skyldtes især, at det ikke som tidligere  
lykkedes at mobilisere eleverne fra Silkeborg Gymnasium. 
 
Gymnasiet har ellers stolte traditioner for stille talstærkt med  
mange indsamlere og dermed også mange indsamlede kroner.  
Faktisk har eleverne 3 år i træk vundet konkurrencen om at være  
det gymnasium, der samlede flest penge ind. For 2021 er Silkeborg 
gymnasium dog vendt stærkt tilbage med over 120 indsamlere. 
 

Landsindsamlingen 2021 
 

Hvad bruges pengene til? 
 

 
 
For landsindsamlingen 2021 har Røde Kors Danmark besluttet, at en 
del af de indsamlede midler skal gå til følgende 3 hovedaktiviteter 
under temaet ”Ingen skal stå alene”: 
 

• Krigsramte børn fra Syrien og Yemen, der har desperat 
brug for akut lægehjælp, livreddende mad, vand, omsorg 
og beskyttelse 

• Udsatte børnefamilier i Danmark, der står udenfor det 
fællesskab, vi andre deler. De mangler netværk, økonomi 
til at børnene kan gå til sport eller fejre fødselsdag. Vi 
inviterer dem med ind i et lokalt familienetværk, støtter 
børnenes aktiviteter økonomisk og giver dem mulighed 
for at få en positiv pause, gode oplevelser, nye venner og 
meget mere selvværd på en Røde Kors-ferielejr 
herhjemme.  

• Syge hjemløse i Danmark, der bliver udskrevet fra 
hospitalet direkte til et hårdt liv på gaden, selvom de 
stadig ikke er helt raske. Vi hjælper dem med at komme 
sig i trygge rammer i 14 dage på et omsorgscenter. 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

Side 3 

Glæde i Røde Kors 
Førstehjælp 
Af Klavs Hornum 

 
Under året generalforsamling 
blev der rejst ønske om at finde 
nye lokaler til kurser i førstehjælp  
 
Det ønske har bestyrelsen lyttet til, og det er 
lykkes at få en aftale igennem med Arbejdernes 
Oplysningsforbund (AOF) i Silkeborg.  
 
Aftalen betyder, at Røde Kors allerede 1. 
oktober starter sine førstehjælpskurser i nye 
lokaler i AOF’s Ørnsøcenter på Ørnsøvej i 
Silkeborg. 
 
De nye rammer er tidssvarende og velegnede til 
de kursusaktiviteter, som Røde Kors udbyder 
inden for førstehjælp.  

 

 
Central beliggenhed og nem at komme til… 
 

 
 

Landsindsamlingen 2021 – Sådan gik 
det! 
Af Klavs Hornum 

Både for Røde Kors på landsplan og for Røde Kors Silkeborg 
blev det til et flot indsamlingsresultat. 

I Røde Kors Silkeborg er formanden, Jørn Pagh, meget glad for den store 
indsats, der er gjort fra de næsten 200 indsamlere og det flotte indsamlings-
resultat på i alt kr. 72.000 kr eller 3 gange så meget som i 2020. 
 
I den forbindelse siger Jørn Pagh, ”Det er fantastisk dejligt at se den store 
opbakning, der har været til årets indsamling. Både i form af frivillige, der har 
villet bruge nogle timer i en god sags tjeneste, men også i form af velvillighed 
fra silkeborgenserne til at give et økonomisk bidrag til Røde Kors’ arbejde. Og 
dejligt at se den flotte opbakning fra de unge mennesker på Silkeborg 
Gymnasium”. 
 
Også på Landsplan gik dette års landsindsamling godt.  Resultatet for årets 
indsamling lander på 15,5 millioner kroner og kan ikke mindst tilskrives de 
6000 gymnasieelever, der havde tilmeldt sig indsamlingsruter over hele 
landet.  
Pengene fra indsamlingen går i år bl.a. til Røde Kors’ hjælp til krigsramte børn 
og voksne i Afghanistan og til syge hjemløse i Danmark. 
 
 ”Det er en flot opbakning fra danskerne, og den er vi meget taknemmelige 
for. Resultatet betyder, at Røde Kors nu har ekstra reserver til at hjælpe dem, 
der har allermest brug for det”, siger Anders Ladekarl, generalsekretær for 
Røde Kors Danmark. 

 

 

 



 

  
   

 

Side 4 

Glade billeder fra årets 
sommerlejr i Pårup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herlig børne-sommerlejr 2021 i Pårup 
Af Klavs Hornum 
 

Igen i år genlød Pårup af glade børnestemmer i forbindelse 
med årets sommerlejr, der blev afviklet med langt færre 
restriktioner end sidste år. 
 
Ungdommens Røde Kors’ sommerlejr i Pårup blev igen en god, sjov og dejlig oplevelse for 
de godt 70 børn og 35 frivillige, der deltog i lejren. 
 
De mange børn kommer fra en bred vifte af kommuner  
fra det Midt- og Vestjyske område herunder Silkeborg  
og Kjellerup. Alle børn er mellem 7 og 13 år, og flere har  
været med før, siger Iben Ryberg, som igen i år har stået  
som børnekoordinator og dermed været medansvarlig  
for afviklingen af lejren. De mange frivillige kommer med 
forskellige baggrunde, men med det til fælles, at de vil 
give børnene en fantastisk ferieuge. ”Og det lykkedes”, 
siger Iben med glæde i stemmen. Selv er Iben journalist  
studerende i sit ”civile” liv. 
 
I 2020 var der rigtig mange corona restriktioner i forbindelse med lejren. Langt de fleste 
har ikke været aktuelle i år, men nogle ting har man fastholdt, f.eks. opdeling i mindre 
grupper, egne toiletter pr gruppe og selvfølgelig håndsprit. 
 
Trods lidt blandet vejr og både varme og kulde, blev der lavet rigtig mange aktiviteter i 
løbet af ugen. De større børn var bl.a. på en tur i Tivoli, nogle var i Baboon City i Herning 
og andre i Labyrenthia i Them. Og selvfølgelig blev der igen i år gennemført ture til 
svømmehal og friluftsbad. 
 
Der var også rigtig mange aktiviteter i lejren. Hvert år lejes en hoppeborg, der benyttes 
flittigt, der arrangeres forskellige løb og fodboldkampe, vandkampe og smuglerlege, hvor 
det handler om at smugle ”penge” og blive meget rig. 
 
I år var der lavet en særlig Vanddag, hvor der blev bygget en vandrutschebane og 
udkæmpet drabelige vandkampe. For nogle af børnene var højdepunktet, at der kom en 
brandbil på besøg, som lod sprøjterne vise, hvad de kunne. 
 
Hvis nogen synes det lyder meget aktivt, så er det helt korrekt forstået. De mange frivillige 
sikrer, at der er program for børnene fra 9 morgen til 9 aften ligesom der også står 
frivillige bag køkkentjansen. 
 
Børnenes deltagelse og de mange aktiviteter betales bl.a. via bidrag fra Røde Kors 
Silkeborg og Kjellerup samt fund-raising via Ungdommens Røde Kors foruden de mange 
timer, de frivillige bidrager med. Det er således også Ungdommens Røde Kors, der står for 
den praktiske afvikling af sommerlejren. 
 
 

 

 

Initiativrig, ung mand 
på 12 år 
 
Da vi snakkede med Iben, fortalte hun 
bl.a. om denne dejlig oplevelse fra i år.  
 
En af gengangerne blandt børnene er 
en meget aktiv dreng på bare 12 år.  
 
Han skulle med for 3. gang og glædede 
sig helt vildt.  
Han synes dog hans 2 mindre søstre 
også skulle have muligheden for at 
komme med.  
 
Det lykkedes ham at finde lejrlederens 
telefonnummer, og han ringede hende 
derefter op, og spurgte, om der måske 
var plads til 2 ekstra børn.  
 
Og det fandt lejrlederen og Iben så en 
rigtig god løsning på, så de 2 søstre 
også fik en dejlig ferieuge i Pårup 
sammen med brormand og de øvrige 
børn. 
 



 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

Side 5 
En tak – Og Et velkommen 
Af Klavs Hornum 
 
Nogle ændringer i kommunikationsteamet 
 
Efter godt halvandets års virke, har Anne-Grete Jensen sagt farvel til kommunikations-
teamet. Fra os skal lyde en STOR tak til Anne-Grete, også kaldet AG, for hendes gode 
artikler til Nyhedsbrevet. 
  
Samtidig kan vi byde velkommen til et nyt medlem af teamet, nemlig Henrik 
Kærsvang. Nogle af jer kender måske allerede Henrik, da han også virker som 
aktivitetsleder for Familienetværket og Familievenner. 
 
Henriks primære opgave i teamet bliver at virke som vores web redaktør og sikre, 
at vi har aktuelle nyheder og opslag på Røde Kors Silkeborgs hjemmeside. 
 
Vi glæder os til på den måde også at kunne styrke kommunikationen om alle de 
gode ting og aktiviteter, der foregår i Røde Kors Silkeborg. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Tur med Hejren for frivillige i Røde Kors 
Silkeborg 

 

Godt 50 frivillige var mødt op for at nyde nogle timer sammen 
på en sejltur til Himmelbjerget 

 

Bestyrelsen i Røde Kors Silkeborg havde traditionen tro inviteret de 
mange frivillige til nogle hyggelige timer sammen på en sejltur med 
det gode skib, Hejren. 

 

Onsdag d. 25. august stævnede Hejren derfor ud med 50 Røde Kors 
frivillige, masser af kaffe og dejlig lagkage med kursen sat mod 
Himmelbjerget. Og efter sigende blev det en dejlig tur. 

 

 

Kommunikationsteamet  
Røde Kors Silkeborg 

Email: silkeborg.kommunikation@rodekors.dk 

  Røde Kors Silkeborg 

  silkeborgroedekors 

  www.silkeborg.drk.dk 

 

 
 

Gode forslag til indhold – eller andre 
kommentarer modtages gerne. 

Nyhedsbrev nr 4 2021 udkommer januar 2022 
 
 

 
 

 

 



 
Har du lyst til at gøre noget for andre og dig selv?  

 
Bliv frivillig i Røde Kors Silkeborg 
 
Lige nu søger vi frivillige til Røde Kors’ Familienetværk, hvor du vil indgå i et korps af frivillige, der ønsker at hjælpe sårbare 
børnefamilier, der har brug for støtte til at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan være på grund af økonomi, fysiske og 
psykiske sundhedsproblemer eller manglende, socialt netværk. 
 
Hvad laver vi? 
I familienetværket mødes familier og frivillige til netværksarrangementer. Her får familierne et fællesskab med andre 
børnefamilier. Den enkelte familie kan også få én til én støtte fra en frivillig familieven, ligesom ledige forældre kan få støtte 
fra en frivillig job- eller uddannelsesmentor. 
 
Du skal regne med at bruge 4-8 timer om måneden, men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget du vil engageres i. 
 
Du kan læse meget mere familienetværket på www.silkeborg.drk.dk 
 

Er du interesseret i at høre mere eller  
melde dig som frivillig,  

så kontakt vores aktivitetsleder Henrik Kærsvang  
på mobil 2462 2337  

eller via email på henkar@rodekors.dk 
 

 


