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INDLEDNING: 
 
Velkommen til generalforsamling i Røde Kors ! 
 
Og velkommen til dig, Klaus Dam-Tholstrup. 
 
 
Vi har en arbejdsstyrke på små to hundrede, der med humør og 
enestående gåpåmod løser de opgaver, der hele tiden trænger sig 
på i en RK-afdeling som den, vi har i Skive – og som udviser 
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overraskende kreativitet og ansvarlighed, når helt uforudsete for-
hold gør sig gældende. 
 
Og en arbejdsstyrke, der som det mest naturlige i verden viser 
medmenneskelighed – når der er alvorlige dage hjemme hos en 
eller anden af os – og rykker sammen om dem, der har det svært, 
og støtter. 
 
Vi har i år haft den store sorg at miste Valborg Christensen fra tøjaf-
delingen, Inge Bille Ritto, Edith Kirk og Marie Jepsen fra nøklerne 
og den tidligere butiksleder Holger Nielsen. Alle har i mange år 
været afholdte og skattede frivillige  
 
Vi savner dem og tænker tilbage på samværet med dem med 
glæde. 
 
Medmenneskelighed er noget af det, der kendetegner den måde, 
hvorpå vores afdeling fungerer i det daglige.  
 
 
I den sammenhæng ligger vi tæt op af 
 
 
 

RØDE KORS MANIFEST 
 

ALTID TIL STEDE 
 

Danmark og verden er i forandring, 
Og alt for mange mennesker rammes af 
Konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse 

Ulighed og isolation 
 

Vi vil arbejde for et samfund og en verden 
Hvor medmenneskelighed og fællesskaber 

Binder os samme 
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Røde Kors vil altid være til stede og 
Handle på de humanitære behov, vi ser 

Derfor vil vi være den bevægelse, der gør 
Medmenneskelighed til en folkesag 

I Danmark 
 

Vedtaget af landsmødet i 2018 

 

 
Medmenneskelighed er det første af de 7 principper. 

 
_______________ 

 
 
På Landsmødet i november 2022 blev der vedtaget en resolution 
”Sammen om at hjælpe”  
 
Jeg citerer fra resolutionen: 
 
”Røde Kors handler, hvor vi ser behovene. Og vi hjælpes ad. Røde 
Kors er en både og-organisation.Vi hjælper både i dybden med 
komplekse sociale problemer og i bredden med at nå de mange.  
 
Vi er både til stede fysisk og digitalt. Vi har både faste frivillige og 
ad hoc-frivillige. Vi har både langsigtede indsatser og her og nu-
indsatser.  
 
Vi er både til stede lokalt, nationalt og internationalt. Og vores 
indsatser er både forankret i stærke lokale afdelinger og på 
Landskontoret” 
 
”At være en både og-organisation betyder ikke, at Røde Kors skal 
gøre alt. Vi skal fortsat bruge Røde Kors-vurderingen og altid 
vurdere, om en opgave ligger inden for Røde Kors’ mandat, om 
andre er bedre positioneret til at løfte opgaven, og om vi kan sikre 
bæredygtighed” 
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Vi er en del af et verdensomspændende fællesskab og af et nati 
onalt fællesskab, og det er vores opgave at finde den plads i fæl-
lesskabet, hvor vi yder det bedste vi kan med de muligheder, vi har 
at arbejde under her i Skive. 
 
Det eneste vi er sikre på, er uforudsigeligheden ! 
Vi kender ikke morgendagens udfordringer ! 
Sådan har vilkårene været i nogle år. 
Det må vi til stadighed forholde os til og have øjnene åbne for at 
finde frivillige til de opgaver, vi ikke magter med det antal, vi er nu 
og med den alder vi ikke kan løbe fra.  
 
 

 
 

BERETNING FRA AKTIVITETERNE 
 
 
 
SAMARITTER: 
 
Efter endnu et år, der startede med nogle aflysninger pga. corona, 
fik vi virkelig travlt, og vi har slået flere rekorder i 2022. 
 
Vi fik hele tiden henvendelser fra nye og større rekvirenter, og det 
lykkedes os at imødekomme dem alle på nær en enkelt, som vi 
desværre måtte sige nej tak, til. 
 
Vi havde 44 vagtdage med ca. 1.300 vagttimer. Vi har haft 835 hen-
vendelser i samarittervagten, og vi kunne heldigvis færdigbehandle 
de fleste. Vi henviste 28 til skadestuen og vi måtte sende 8 med 
ambulance. 
 
Ud over dette har vi hjulpet til i andre afdelinger, da samaritterak-
tiviteten landet over stadig er meget presset efter den store afgang i 
2021. 
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For øjeblikket har vi 13 uddannede samaritter, men vi er så heldige, 
at vi sidst på året har haft stor søgning til vores aktivitet. Derfor har 
vi kunnet påbegynde uddannelse af 10 nye samaritter, så vi for-
venter at kunne indfri den stigende efterspørgsel også i 2023. 
 
 
FØRSTEHJÆLP: 
 
Førstehjælp har afholdt det sædvanlige antal kurser i årets løb. 
Det drejer sig om almindelige førstehjælpskurser af 8 timers 
varighed og om de færdselsrelaterede kurser af 4 timers varighed. 
 
 
BESØGSVENNER: 
 
For øjeblikket er der 26 besøgsvenner. De fleste er aktive og har en 
modtager. De resterende er i venteposition til at få en modtager, der 
passer til dem. 
 
Modtagergruppen består pt. Udelukkende af kvinder. Behovet 
blandt mændene er der uden tvivl, men for en del mænd er det 
svært at række ud og sige, at man mangler en at tale med.  
 
Besøgsvennerne er en blandet gruppe af yngre og lidt ældre. Ken-
detegnende for dem er deres rummelighed og behov for at være 
noget for andre. For øjeblikket er der tre mandlige besøgsvenner. 
 
I november måned var der et arrangement for besøgsvennerne i 
RK og Ældresagen i samarbejde med Frivillighedscenteret. 
Oplægsholder var fra Ældresagen.  
 
Emnet var: Arbejdet som besøgsven – problemer og udfordringer 
samt grænsesætning. Deltagerne var meget glade for arrange-
mentet og ytrede ønske om en gentagelse af et sådant møde i år.  
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SYGEHUSBESØGSVENNER: 
 
Igennem en årrække har der ikke været efterspørgsel efter vores 
sygehusbesøgsvenner, og bestyrelsen har på den baggrund beslut-
tet at nedlægge aktiviteten. 
 
 
NØRKLERE: 
 
Efter rigtig mange år som aktivitetsleder for nørklerne fratrådte 
Gerda Hansen i foråret som aktivitetsleder – Hjemmefronten er 
kommet til at kræve hendes nærvær i højere grad end tidligere. 
Stor tak til Gerda for en stor, dygtig og hjertevarm indsats i mange 
år. 
 

STOR BUKET BLOMSTER TIL GERDA 
  
Vi var så heldige, at en af vores frivillige – Bodil Baunsgaard – ville 
overtage hvervet som aktivitetsleder. 
 
Og så fik vi et veritabelt chok i foråret ! 
 
Aktiviteten kunne ikke længere komme af med produkterne på 
grund af krigstilstanden i Ukraine. Danmark leverer nørklervarer til 
Hviderusland (Belarus) og det er umuligt p.g.a. forholdene at få 
varer ind i Hviderusland. 
 
Der var fuldt stop !       
 
Det ville man ikke finde sig i!  
 
I stedet blev man enige om, at man ville til at nørkle med de varer 
(garn), som vi fik foræret og ikke længere være bundet af ”bestil-
linger” fra Kliplev, men lade fantasi og kreativitet få frit løb og pro-
ducere varer til storbutikken. 
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Det er blevet en formidabel succes ! 
 
Der fremstillet strik af en superhøj kvalitet, og varerne bliver revet 
væk.  
 
Der strikkes sokker, vanter og halstørklæder, som sælges til meget 
lave priser (der skal være daglige forbrugsvarer til salg for mindre-
bemidlede i Skive) hvorimod de mere luksusbetonede varer koster 
noget mere. 
 
Sig ikke, at ældre mennesker ikke er fleksible og kreative !  
 
 
STORBUTIKKEN: 
 
Et jævnt og muntert virksomt liv på Viborgvej kan være en meget 
rammende beskrivelse af livet i storbutikken på Viborgvej i det 
forgangne år. 
 
I tøjafdelingen har der været travlt. Indkørslen af tøj fra de 11 
containere, vi selv tømmer, har været konstant, og køreholdet har 
haft rigeligt at se til hver onsdag morgen. 
 
Det er blevet moderne at gå i genbrug, og i krisetider kan man gøre 
en god handel. Vi har heldigvis mange dygtige frivillige, som ved, 
hvad opgaver, de har, og de nye, vi har fået, er faldet godt til, så på 
den måde går det hele fint. 
 
Vi kunne godt bruge flere frivillige, så hvis der er nogen, der har lyst 
til at hjælpe os, er de altid velkomne. 
 
Møbelafdelingen i storbutikken har også haft et godt år. Dona-
tionerne har til tider været så rigelige, at vores lagerplads har været 
presset til det yderste.  
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Det er et positivt problem – hellere det, end at mangle varer, men 
det har betydet svære arbejdsforhold for både lagerfolk og 
butiksfolk. Vi har derfor fra 1. februar lejet yderligere 65 m2 i byg-
ningen ud mod Viborgvej. Et ændret lagersystem vil forhåbentlig 
løse problemerne. 
 
Butiksudvalget har i de sidste måneder – under butikslederens 
sygemelding – løftet opgaven med den daglige drift af butikken på 
forbilledlig vis.  
 
Vi er dog kommet til den erkendelse, at vi skal have udarbejdet en 
håndbog, så alle hurtigt kan få svar på, hvordan pludseligt opstå-
ede problemer kan løses. 
 
Butikkens indretning og udseende, som vi får rigtig meget ros for, 
skifter fra tid til anden udseende, nye opstillinger og sæsonbetin-
gede udskiftninger af varelager er årsagen. 
 
 
I november måned afholdt vi den sædvanlige Julestue. Vi solgte 
rigtig mange julevarer. 
 
Året 2022 er det år, hvor omsætningen er det højeste nogensinde – 
2.553.354 kr. 
 
Kassereren vil senere kunne berette nærmere om det 
 
Alt dette har kun kunnet lade sig gøre i kraft af det store antal 
engagerede frivillige, der har deres daglige gang i storbutikken, og 
som altid er parate til at tage en ekstra tørn, når det er påkrævet. 
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KØRSELSAFDELINGEN: 
 
Et godt og meget fyldt – til tider overfyldt år, hvor selv almindelige 
køredage ikke var nok. Men med et trofast og meget loyalt TEAM er 
opgaven blevet løst, og vi er kommet godt i mål med et resultat, alle 
kan være tilfredse med – så tak fra hele butikken for, at vi har haft 
rigeligt med varer at sælge hele året. 
 
Kørselsregnskabet understreger det lige nævnte, idet det viser, at 
der i alt er kørt 10.170 km. Fordelt på møbelafdelingens 9.087 km., 
tøjafdelingens 844 km. Og samaritternes 199 km. 
 
 
ØKONOMISK STØTTE: 
 
Ud over julehjælp på 36.000 kr. har vi 
støttet sundhedsklinikkerne med 50.000 kr 
Mali  med 20.000 kr. 
Nepal med 20.000 kr. 
URK’s sommerlejre  12.000 kr. 
 
 
JULEHJÆLP: 
 
Vi har i år haft 115 ansøgninger om julehjælp. 
Vi modtog 40 gavekort á 900 kr. fra Landskontoret, og vi finansie-
rede selv 40 gavekort. 
 
Flere private skibonitter og en enkelt lokal virksomhed har også 
bidraget med store beløb. 
 
Alle ansøgninger blev individuelt vurderet. 
 
Vores samarbejde med menighedsplejen i byen fortsætter til gavn 
for alle. 
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Vi har tidligere konstateret at der er store læseforståelsesvanske-
ligheder i forbindelse med formuleringen af ansøgningsskema’erne. 
 
Vi har derfor i år foretaget redaktionelle ændringer, uden at det dog 
har gjort den store forskel 
 
Tænk på, hvor svært det ville være for os, at skulle lære arabisk 
skrift og oven i købet skulle læse tekst med højt lixtal. 
 
 
LANDSINDSAMLINGEN: 
 
Landsindsamlingen er vi ikke gode til her i Skive, sådan at forstå, at 
vi ikke kan få indsamlere nok. 
 
Det er som om der er en træthed m.h.t. indsamlingsparathed. 
Vi indsamlede sammen med butikssalget på indsamlingsdagen i alt 
10.441 kr.  Det er et fint resultat med det antal indsamlere, vi havde. 
 
Vi er glade for hver en krone, der blev samlet ind, og vi er glade for 
at se en lille kerne af ”gamle” indsamlere hvert år. 
 
En nyskabelse i år var, at samaritterne var til stede i butikken og 
fortalte de fremmødte om samaritternes virke, ligesom en del af 
nørklerne var mødt op og fortalte om aktiviteten og demonstrerede 
arbejdet og fremviste nogle af deres frembringelser. 
 
 
RØDE KORS VURDERINGEN: 
 
Som jeg et andet sted vil nævne, mangler vi frivillige. 
Vi kan se, at der ligger opgaver, som vi gerne vil tage fat på at løse. 
 
I manifestet står der, at vi skal gøre medmenneskelighed til en fol-
kesag. 
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Vi vil gerne hjælpe de ukrainske flygtninge ! 
 
Vi vil gerne hjælpe ensomme ! 
 
Og vi vil gerne hjælpe, når Landskontoret foreslår det ene eller det 
andet, men vi har ikke frivillige nok. 
 
Heldigvis kommer der nye frivillige, men der forsvinder også frivil-
lige – vores gennemsnitsalder er høj !  
 
Bestyrelsen prioriterer derfor sådan, at vi ikke gaber over mere, end 
vi kan magte, men arbejder til gengæld på at gøre det, vi gør, godt. 
 
Når mulighederne en gang er til stede, vil vi glædes over at kunne 
tage nye opgaver på os. 
 
 
BESTYRELSENS ARBEJDE I 2022: 
 
Bestyrelsen har haft et roligt år. 
Antallet af frivillige har kunnet sikre et jævnt og godt arbejdsmiljø 
oven på de mere tumultariske foregående år, hvor corona’en 
dikterede en stor del af betingelserne for arbejdet. 
 
Vi har desværre måttet sige fra til flere opgaver, da vi ikke har 
frivillige nok til at påtage os mere. 
 
Dog har antallet af ukrainske flygtninge givet ekstraopgaver, som vi 
selvfølgeligt har søgt at løse på bedste vis. 
 
Blandt andet finansierede vi i foråret gavekort til vores butik, sådan 
at flygtninge kunne få skaffet sig tøj, der svarede til deres behov, og 
vi uddelte de gavekort, som vi fik fra Landskontoret. 
 
Kommunen henvendte sig til os, da der skulle etableres boliger til 
de ukrainske flygtninge på de nedlagte plejehjem. Vi har således 
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møbleret et meget stort antal lejligheder med møbler og andet 
bohave. I den sammenhæng har samarbejdet med kommunen 
fungeret perfekt. 
 
Vi vil gerne støtte lokalt, hvorfor det er lykkedes os at få etableret 
samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Det har betydet, at vi fik 
4 børn på sommerlejr. I dette år har vi søgt om at få 6 børn på 
sommerlejr. Det vil i år koste små 20.000 kr. 
 
Vi har også lige nu liggende en anmodning fra Landskontoret om – i 
samarbejde med flygtningehjælpen – at oprette en ”Venner-Viser-
Vej” aktivitet, da kommunen forventer at få nogle congolesiske 
flygtninge til byen.  
 
Vi har netop modtaget henvendelsen telefonisk og har ikke haft tid 
til at drøfte den endnu.  
 
Vi har længe haft ønske om at hjælpe de ukrainske flygtninge, men 
samarbejdet med kommunen halter lidt. 
 
På generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen pålagt at udvide 
med indtil 2 medlemmer i løbet af året. 
 
Det er derfor med glæde, at jeg kan meddele, at bestyrelsen har 
suppleret sig med Annette Bak-Pedersen, tidligere skoleinspektør 
på Skivehus Skole. 
  
 
AFSLUTNING 
 
Med årets indsats i tankerne er det med stolthed, bestyrelsen kan 
takke alle frivillige for en kæmpeindsats. En omsætning på   
2.553.354 kr. kommer ikke af sig selv  
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Når kassereren om lidt fremlægger regnskabet, vil han kunne 
fortælle, at vi aldrig før i RK-Skive, har kunnet sende så mange 
penge til RK, som vi gør i år. 
 

STOR TAK TIL DE FRIVILLIGE FOR DERES INDSATS 
 

Til sidst også en stor tak til konsulent Klaus Dam-Tholstrup, og 
konsulent Claudi Jacobsen. Som altid beredvilligt har været klar til 
at hjælpe og bidrage med gode idéer. 
 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
 
 

Niels K. Kristensen. 
formand. 


