
Formandens beretning om afdelingens virksomhed i 2021. 

2021 begyndte desværre igen i skyggen af corona. 

Vi fik dog 60 nye medlemmer som alle kom i forbindelse med sammenlægningen med Vallensbæk pr. 1/1-
21 

 

Butikkerne er vores økonomiske fundament 

Begge butikker var lukket ned de første 2,5 måned + sidste halvdel af december. 

På trods af det nåede tøjbutikken op på 91% af den budgetterede omsætning. 

Møbelbutikken nåede op på 99,4%. 

Tallene viser at både frivillige og vores kunder vendte tilbage så snart der blev åbnet igen. 

 

Alle vores sociale aktiviteter måtte også sættes på pause. Det betød stort afsavn i social kontakt for vores 
frivillige men ikke mindst for vores brugere. 

Familienetværket: Der var i  6 familier i netværket og 6 frivillige. 

De kunne først starte med at mødes indendørs lige før sommerferien og familierne havde derfor kun 
telefonisk kontakt med de frivillige. 

Der blev lavet online bingo og fodbold-Fonden kørte et indsamlingsshow i Valbyhallen hvorstørstedelen af 
familierne deltog. 

En af vores familier blev brugt i kampagne video på TV2 

Inden sommerferien lykkedes det dog at mødes udendørs, bl.a. var de i Tivoli. 

 

Ferielejr: Vi sendte 18 børne afsted på en uges ferie med Ungdommens Røde Kors. 

Børnene var visiteret af Kommunen. 

 

Julehjælp: Vi gav julehjælp til 115 familier i Ishøj og Vallensbæk, men måtte opgive at holde julefest som 
vi plejer. 

Mentorforløb: Her er en familie tilknyttet. 

 

Navigator: Her var vi også meget påvirket af Corona. En stor del af året kunne vi heller ikke følge borgere 
på hospitalerne, da vi ikke kunne komme med ind. 

Der var 5 frivillige. 

 



Vågetjenesten: 18 vågere var med i 2021, og der blev trods corona våget i 159,5 time i 2021. 

Vågerne gør en stor forskel for mennesker i deres sidste timer. 

 

Nørklerne kunne ikke mødes også for denne gruppe betød isolationen meget. 

Nørklerne har fået flere frivillige og er nu oppe på 18 frivillige. De arbejder ihærdigt med at fremstille 
effekter både til nødhjælp og til salg i butikkerne. 

Særligt er der blevet syet rigtig mange net, så vi kan være med til at der bruges mindre plastik. 

 

Cykeltræning: Det var den eneste aktivitet der ikke var påvirket i 2021. Sæsonen starter først i maj 
måned og da var de fleste restriktioner ophævet, dog kunne de ikke bruge de indendørs faciliteter. 

 

Indsamling: 

Der blev indsamlet ca. 34.000 kr. 

Der var igen i 2021 besvær med at få indsamlere. 

Vi besluttede at hele afdelingen blev involveret ved et stort loppemarked på Strandgårdskolen . 

Møbelbutikken stod for loppemarkedet. Tøjbutikken afholdt modeshow. Nørklerne havde en bod med alle 
deres fremstillede ting. 

Foreningen stod for tombola og salg af kaffe og kage. 

Det blev en rigtig god oplevelse for os alle og har besluttet at prøve det igen i 2022. 

 

1.hjælp: et samarbejde med Glostrup, Brøndby og Ballerup. 

 

 

Vi havde planer om at starte 2 nye aktiviter op i 2021. Det drejer sig om sprogcafe og Værket. 

Begge aktiviteterne er udsat til 2022.  

 

På trods af corona, har det været et godt år i Røde Kors Ishøj-Vallensbæk. Vi har 125 frivillige som alle yder 
det bedste de kan. 

Ser frem til endnu et godt år i 2022. 

 

 


