
Beretning om afdelingens virksomhed i 2019. 
2019 har været et godt år for Røde Kors Ishøj. Vi har nu 120 frivillige fordelt på vores 
aktiviteter. 

De 2 butikker har leveret et stort overskud, så der har været midler både til lokalt og 
internationalt hjælpearbejde. 

Der er ikke sket udvidelser af butiksområdet i 2019. 

 

Begge butikker er selvrekrutterende, hvilket betyder en stabil drift. 

 

 

Udsatte børnefamilier: 
Familienetværket fungerer fortsat rigtig godt.  

Der er tilknyttet 7 familier og der er 7 frivillige. 

Møder med familierne afholdes fortsat en gang om måneden. 

Der er ikke familier på venteliste. 

 

Ferielejr: 

I samarbejde med kommunes familiecenter og Ungdommens Røde Kors, sendte vi 
sidste år 11 børn på en uges sommerferie i ugerne 29 og 30. 

Alle udgifter blev afholdt af vores lokalafdeling. 

 

Julehjælp: 

Vi gav i 2019 julehjælp til 75 familier. 

Hjælpen bestod af gavekort og julekurv til en værdi af ca. 1500 kr. 

Ved uddelingen blev der afholdt julefest for ca. 125 børn og voksne i 
Strandgårdskolens kantine. 



Frivillig famileven. 

Denne aktivitet startede vi op i 2019 i samarbejde med Landskontoret. 

Der er 2 aktivitetledere til knyttet, samt 2 frivillige. 

Det har været en udfordring at finde de familier som kunne have et behov. 

Der er forsøgt med samarbejde med sundhedsplejersker samt kommunens 
familiecenter. 

Samme problematik er set i andre afdelinger så der arbejdes nu på at samle alle 
frivillige på Landskontoret og her hjælpe med til at finde de familier der har behov 
for hjælp. 

Mentorforløb: 

Denne aktivitet styres fra Landskontoret, men også her kan det være en udfordring 
at spotte mulige brugere. 

Navigator: 

Navigatorkorpset er fortsat på 7 frivillige. 

Der har været meget stille i første del af året, men der er kommet flere 
henvendelser i slutningen af året. 

Alle nye aktiviteter skal ”løbes” i gang, men vi ved behovet er der. 

 

Vågetjenesten: 

Vågetjeneste har nu eksisteret siden 2012. Vi våger fortsat i Ishøj og Vallensbæk. 

Har i løbet af året fået forespørgsel fra Greve om evt. at våge der. 

Dette er afvist på nuværende tidspunkt. 

Ved udgangen af 2019 var der 13 vågere og der blev våget 105 timer i 2019. 

 

Nørklerne: 

Der bliver nørklet på livet løs. Der er 15 nørklere i gruppen, men der er plads til 
mange flere. 



Det fremstillede sendes ud som nødhjælp og sælges i vores 2 butikker. 

 

Cykling for kvinder med anden etnisk baggrund: 

Denne aktivitet er kommet rigtig godt i gang i 2019. 

Der er 1 aktivitetsleder og 3 frivillige på holdet. 

Der er blevet cyklet fra ca. 1. maj til langt ind i november. 

Der har været forespurgt om aktiviteten kun er for kvinder med anden etnisk 
baggrund. Hertil har svaret været, at hvis man er etnisk dansk og ikke har lært at 
cykle er man selvfølgelig velkommen. Der har dog ikke været tilmeldinger. 

 

Indsamling: 

Landsindsamlingen har svære kår over hele landet. 

På landsplan var der en tilbagegang på 700.000 kr i forhold til 2018. 

Vi havde dog en lille fremgang i Ishøj, men der mødte kun 16 indsamlere op og kun 
18 ruter ud af 72 blev dækket. 

Vi indsamlede 20.816 kr. 

 

Førstehjælp: 

Vores samarbejde med Glostrup, Brøndby, Ballerup og Hvidovre blev sat i gang i 
august måned. 

Der er en aktivitetsleder og kun 2 instruktører, så derfor har antallet af kurser været 
få. 

Samtidig er der investeret i materialer. Hvidovre har trukket sig fra samarbejdet så 
der er nu 3 afdelinger tilbage. 

Der har været et lille underskud på 580 kr/afdeling. 

Med venlig hilsen 

Jytte Jensen, Formand. 


