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De fleste kan mærke, at det er 
hårde tider med prisstigninger 
på selv basale fødevarer. Og det 
er de familier, der har mindst at 
købe ind for, som mærker det 
mest. Derfor er der måske mere 
brug for julehjælpen i år end no-
gensinde før.

- Henvendelserne begyndte at 
komme helt tilbage i september. 
Det er meget, meget tidligere 
end normalt.
Så der er noget, der tyder på, 
at behovet er større end nogen-
sinde før, fortæller Jes Haber-
landt, der er aktivitetsleder for 
julehjælpen hos 
Røde Kors Kolding.

200 familier i stedet for 150

Derfor giver Røde Kors Kolding 
i år julehjælp til flere familier, 
nemlig 200 mod 150 sidste år. 
Julehjælpen fra Røde Kors 
Kolding indgår i en samlet pulje, 
som administreres gennem 
Kolding Kommune, og Røde Kors
Kolding, der er en af de aller-
største bidragydere i kommunen.

Røde Kors Kolding øger 
julehjælpen i år

- Med de høje energipriser og 
stigende priser på mad og an-
dre fornødenheder må vi nok 
desværre
forvente, at flere børnefamilier 
imødeser julen med bekymring 
og ondt i maven. 
Røde Kors Kolding har
derfor besluttet at give julehjælp 
til 200 familier. Samtidig har vi 
øget hjælpen med 200 kroner pr 
familie for at tage højde for de 
stigende priser, fortæller Aase 
Gilling, formand for Røde Kors 
Kolding.
Der var frist for at søge 
julehjælp 28. november. 
Den uddeles 19. december. Hos 
Røde Kors Kolding sker det
fra lokalerne på Kløvervej.
Fortsættes..



Røde Kors Kolding har i oktober 
fået to nye bestyrelsesmedlem-
mer.
Den ene er Ingelise, som var sup-
pleant, og som derfor er indtrådt 
efter Heidi, der udtrådte i septem-
ber.
Ingelise er også aktivitetsleder for 
Førstehjælp.
Den anden er Rie. Hun er sup-
pleret ind i bestyrelsen som ekstra 
medlem. Rie er også aktivitetsled-
er for Kommunikation.
Begge er medlemmer af besty-
relsen frem til generalforsamlin-
gen, hvor de skal på valg.

Særlig donation fra Alminde Viuf Fællesskole

Julehjælpen fra Røde Kors Kolding suppleres af en gavmild donation fra 
Alminde Viuf Fællesskole i Kolding.
Det er en Verdensmålsskole, og derfor har skolen stort fokus på bære-
dygtighed og globalt medborgerskab.
I den forbindelse vil skolens elever igen i år indsamle gaver til de familier, 
som ikke har så mange midler.
Det er tredje gang, skolen gør det.

Konceptet er, at de, der har mange ressourcer, hjælper dem med knapt 
så mange. Børnene finder derfor
deres ”glemte guld” på værelserne derhjemme og pakker det pænt ind. 
Så sætter de en seddel på hver
gave med, hvilken alder gaven passer til. Og det bliver en julegave, som 
et andet barn kan få stor glæde af.

To ny medlemmer i 
bestyrelsen

Alle aktivitetsledere er indkaldt til 
møde sammen med bestyrelsen 8. 
december. Det foregår på Kløvervej
kl. 17-20 inkl. spisning.
Det er det ordinære halvårlige 
møde, hvor alle aktivitetsledere 
kan få indblik i, hvad der foregår 
rundt
omkring i de mange aktiviteter, 
som ca. 200 frivillige gennemfører 
dag ud og dag ind året rundt.
Hver aktivitetsleder giver på mødet 
en status over sin aktivitet og kry-
drer den med en god fortælling fra
aktiviteten.
Derudover er disse emner på dag-
sordenen: nyt fra bestyrelsen, ori-
entering om en ny forretningsor-
den,
budgettet for 2023 og opdateringer 
i Kontakt.

Aktivitetsledermøde 
8. december



Flere i ledelsen 
i butikken

Fremover er der tre aktivitet-
sledere i genbrugsbutikken på 
Kløvervej. Det er Sonja, Tove og 
Lasse, som deles om det store 
ansvar, det er at drive en butik.
De tre sørger for, at vagtskemae-
rne går op, at de frivillige trives, 
og at alle opgaver løses. Og der 
er arbejde nok til alle, for flere og 
flere køber tøj, møbler, nips og 
andre ting i genbrugsbutikken. 
Omsætningen kan med lidt held 
nå helt op på 2 mio. kroner inden 
årets udgang. Det er en fantastisk 
vækst fra 2019, hvor omsætnin-
gen var på godt 1,3 mio. kr. (Årene 
2020 og 2021, der var prægede af 
corona, kan ikke direkte
sammenlignes).

Med den øgede aktivitet er det 
også godt, at der er kommet en 
del flere frivillige til butikken de 
seneste måneder. De nye ledere 
og de erfarne frivillige gør et stort 
stykke arbejde for at sætte de nye 
frivillige ind i arbejdet og få dem til 
at føle sig godt tilpas.

Røde Kors skal flytte 
i nye lokaler
Den boligblok, som Røde Kors 
Kolding har butik og mødelokaler 
med mere i, og som ligger på 
Kløvervej 33, skal rives ned. Det 
har beboerne i blokken vidst i læn-
gere tid, således også bestyrelsen 

for Røde Kors Kolding. Men det har 
indtil for ganske nyligt været uvist, 
hvornår det skulle ske.
Nu er der så kommet besked fra 
boligforeningen Alfabo, der ejer 
blokken, om at der kommer en 
drejebog for nedrivningen i februar 
næste år. Det er nødvendigt med 
en drejebog, for det bliver en læn-
gere proces, fordi alle beboerne 
skal genhuses.

Nedrivningen af blokken bety-
der naturligvis også, at Røde Kors 
Kolding skal finde et andet sted at 
holde til både med butik, 
undervisnings- og mødelokaler. 
Den proces er sat i gang og sker 
med Kolding Kommunes hjælp. Det 
nye, endnu ukendte sted skal være 
Røde Kors Koldings permanente 
lokaler fremadrettet.

De frivillige i Røde Kors Kolding 
bliver løbende orienteret og ind-
draget i processen. Det kommer 
der flere informationer om først i 
det nye år.


