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Formandens indledning 

Røde Kors Lyngby-Taarbæk står foran et spændende år.  

  

Vi fortsætter ad den vej, som bestyrelsen stak ud sidste år. Her er et overblik over 

nogle af de vigtigste mål for året:  

  

Vi fortsætter med at udbrede kendskabet til afdelingens aktiviteter over for de 

frivillige og borgerne i Lyngby-Taarbæk, og vi fortsætter med at lave flere 

sociale tilbud til de mest udsatte medborgere i kommunen.   

  

Samarbejdet med de øvrige humanitære organisationer bliver styrket. Det vil 

blandt andet give os mulighed for hurtigere at identificere nye indsatsområder. 

Det er nemlig et mål at etablere nye aktiviteter, i takt med at vi identificerer 

behovet og finder frivillige kræfter til at lede aktiviteterne.   

  

Nye aktiviteter får som udgangspunkt to frivillige ledere. De kan sparre med 

hinanden, og aktiviteterne bliver mere robuste.   

  

Bestyrelsen har besluttet at lave en bred og langsigtet indsats for at styrke vores 

nye medborgeres integration i lokalsamfundet. Det betyder, at vi sammen med 

aktivitetslederne vil sikre, at flest mulige aktiviteter er tilgængelige for flygtninge, 

indvandrere, medfølgende ægtefæller og alle andre borgere med udenlandsk 

baggrund.   

  

Behovet for Røde Kors er stigende, både lokalt, nationalt og internationalt. 

Derfor er det vores ambition at øge indtjeningen fra de eksisterende aktiviteter, 

dvs. tøjbutik, kursusvirksomhed og samaritter. Vi vil derfor søge efter egnede 

lokaler, så vi kan åbne en butik for møbler og nips. Om muligt vil vi samtidig 

skabe et samlingspunkt for borgere og frivillige.  

  

På den administrative front gør vi en særlig indsats for at imødekomme 

aktivitetsledernes ønsker om gennemsigtighed i økonomistyringen. 

 

Tony Lindemann Bøgh 

 

  



Brevvenner (Besøgstjenesten) 

I store perioder under COVID-19 måtte 

besøgsvennerne i Lyngby-Taarbæk 

undvære de fysiske møder med ensomme 

borgere. I stedet begyndte en del af dem 

at sende breve for at holde kontakten. 

Det førte i 2021 til aktiviteten 

”brevvennerne”, der nu eksisterer side om 

side med besøgsvennerne under 

afdelingens besøgstjeneste. 

 

Vågetjenesten 

Da Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk 

blev nedlagt, henvendte dens bestyrelse 

sig til den lokale Røde Kors-afdeling. 

Målet var at sikre, at arbejdet med at 

skabe omsorg og nærvær for døende 

kunne fortsætte under andre rammer. 

Der blev straks sagt ”ja”, og i september 

2021 blev vågetjenesten således en ny 

aktivitet i Røde Kors Lyngby-Taarbæk. 

Jobmentorer 

Nogle langtidsledige kan have godt af 

at modtage rådgivning uden de krav og 

forventninger, de møder på jobcenteret. 

Det er baggrunden for afdelingens nye 

jobmentorordning, som skal hjælpe de 

sårbare ledige tættere på beskæftigelse. 

De første mentorforløb startede i 2021, og 

forventningen er, at der kommer en del 

flere i løbet af det næste år. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredskab 

I 2021 stillede Røde Kors Lyngby-Taarbæk 

sig i spidsen som koordinerende afdeling 

for det nye Beredskab Nordsjælland. 

Beredskabet består af 20 nordsjællandske 

Røde Kors-afdelinger og har til formål at 

supplere de danske myndigheder ved 

kriser og større beredskabshændelser. 

Beredskabet bidrager bl.a. med samaritter, 

transport og psykosocial støtte. 

 

Nye aktiviteter 



  

Genbrugsbutik 

En innovativ og socialt ansvarlig 

forretning, som har inspireret 

genbrugsbutikker landet over. 

Det var blot nogle af de 

rosende ord, Røde Kors Butik 

Lyngby fik med på vejen, da 

den kunne holde sit 10-års 

jubilæum i november 2021. 

Otte af de nuværende frivillige, 

heriblandt Dorte Svane 

(billedet), har været med lige 

fra starten. 

”I dag glæder jeg mig over 

mange ting: Omsætningen og 

kvaliteten af tøjet er steget, og 

det er dejligt at se de mange 

kunder.” 

”Men det var dødhårdt i 

starten. Vi anede ikke en dyt 

om at drive en genbrugsbutik,” 

siger hun. 

Det fandt de ud af, og på 

grund af de frivilliges indsats er 

butikken stadig populær blandt 

kunderne. 

Da butikken i marts igen slog 

dørene op efter en 

nedlukningsperiode, var der 

således kø langt ned ad Lyngby 

Hovedgade. 

Og da 2021 nåede sin 

afslutning, kunne de frivillige 

konstatere, at butikken havde 

haft et rekordår med en 

omsætning på intet mindre end 

2,4 millioner kroner. 

Det giver vigtige mange midler, 

som ikke mindst går til at hjælpe 

udsatte i Lyngby-Taarbæk. 



Familienetværket 

Det var ikke kun genbrugsbutikken, 

der kunne fejre et flot jubilæum i det 

forgangne år. 

2021 var ligeledes året, hvor Anette 

Due (billedet) nåede op på hele 15 

år som aktivitetsleder for 

Familienetværket og Julehjælpen i 

Røde Kors Lyngby-Taarbæk. 

Her tog hun imidlertid også 

beslutningen om, at tiden nu er inde 

til at give stafetten videre i forhold til 

den støtte, som mange udsatte 

børnefamilier nyder godt af.  

Med så mange år på posten er det 

måske ikke så overraskende, at 

Anette har været meget glad for sit 

frivillige job - og ikke mindst den 

personlige kontakt, hun har haft med 

familierne.  

For eksempel når hun har hjulpet 

dem med at sætte ord på deres 

udfordringer over en kop kaffe eller 

siddet med som bisidder i skolen. 

"Jeg har fået mange søde 

henvendelser om, hvor meget jeg har 

betydet for dem. De knytter sig jo til 

os og føler, at de er vores familie." 

Efter 15 år i spidsen for Familie-

netværket – der lige nu tæller 

omkring 20 faste familier og en lille 

håndfuld frivillige – har Anette 

naturligvis også samlet masser af 

værdifuld erfaring sammen, som hun 

gerne vil give videre. 

”Det handler først og fremmest om at 

være følsom i, hvad man siger og 

gør. Man skal ikke sætte retningslinjer, 

men have empati og forståelse for 

andre tankegange. Vi er ikke alle 

sammen ens,” siger hun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nørklere 

I 2021 var det muligt for nørklerne 

i Røde Kors Lyngby-Taarbæk at 

mødes oftere end i året før. 

Det benyttede de i efteråret til at 

invitere interesserede borgere til 

strik, kaffe, kage og levende 

fortællinger ved Stadsbiblioteket. 

Ved vintertid havde nørklerne 

også nok at se til. Her strikkede 

de varme tæpper til danske 

pindsvin, der havde brug for 

hjælp til at klare kulden. 

Integration 

 I Venner Viser Vej kom to nye 

vennefamilier til i løbet af 2021. 

 En af de nytilkomne er en 

sprogofficer, der er blevet ven 

med en ung flygtning fra 

Afghanistan, som kom alene til 

Danmark for fire år siden.  

Den unge mand, der lige nu er i 

gang med en uddannelse, havde 

ønsket kontakt med nogen, som 

kunne tale hans sprog. Matchet 

vakte derfor stor glæde. 

Kommunikation 

I maj og juni 2021 deltog 

afdelingen i den 

landsdækkende kampagne 

”De Røde Bænke”, som satte 

fokus på ensomhed under 

COVID-19 og på Røde Kors’ 

rolle i lokalsamfundet. 

Herudover viste afdelingen 

ansigt ved at arrangere en 

koncert med Dario Campeotto 

for 100 ældre borgere i Lyngby-

Taarbæk. 

 

  



Samaritter 

Efter et 2020 med knap så mange af de sædvanlige 

opgaver fik samaritterne i Røde Kors Lyngby-Taarbæk 

igen travlt i store dele af 2021. 

Det kulminerede ikke mindst, da de på en enkelt 

weekend var med til at skabe tryghed hele fem steder, 

heriblandt på Dyrehavsbakken samt ved DTU, Hobitten i 

Dyrehaven og Mammut March i Nordsjælland.  

Endelig var én af samaritterne med under de dramatiske 

omstændigheder i Parken i juni, hvor Christian Eriksen 

faldt om – men heldigvis har det godt i dag. 

Førstehjælp 

Også førstehjælpen i Røde Kors 

Lyngby-Taarbæk havde travlt i 

løbet af 2021. 

Efter en nedlukningsperiode i 

starten af året var efterspørgslen 

nemlig stor, da kurserne igen 

åbnede i april. 

Som noget nyt satte 

førstehjælpen også gang i 

kurser for virksomheder, der 

allerede fra starten viste sig at 

være meget populære. 

Instruktørerne havde derfor – og 

har fortsat - travlt med at 

besøge mange forskellige 

virksomheder for at lære 

medarbejderne at redde liv. 

 

  



Julehjælp 

Hvert år uddeler Røde Kors 

julehjælp til udsatte familier i 

hele landet, og 2021 var 

naturligvis ingen undtagelse. 

 

I Lyngby-Taarbæk var det 

bemærkelsesværdigt, at en 

del flere familier 

tilsyneladende havde fået 

brug for en hjælpende hånd 

sammenlignet med 2020. Eller 

også var flere simpelthen 

blevet opmærksomme på 

tilbuddet. 

 

Uanset hvad havde 25 flere 

familier søgt om julehjælp - i 

alt 80 mod 55 året før. Og 

heldigvis måtte ingen gå 

juleaften tomhændet i 

møde, da alle 80 fik 

godkendt deres ansøgninger. 

 

Julehjælpen bestod i 2021 af 

et gavekort til Coop 

Danmark på 800 kroner samt 

et gavekort på 200 kroner til 

vores genbrugsbutik på 

Lyngby Hovedgade. 

Landsindsamling 

Hele 15,5 millioner kroner blev 

der i 2021 samlet ind til Røde Kors 

på landsplan. I Lyngby-Taarbæk 

gjorde de frivillige en kæmpestor 

indsats for, at indsamlingen skulle 

forløbe så godt som muligt, og 

de havde blandt andet kaffe, 

te, saftevand, kage og boller 

klar til de fremmødte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både børn og voksne var på 

gaden for at samle ind, og de 

blev mødt af en masse venlige 

og gavmilde borgere, der gav 

deres støtte til sagen - både i 

form af kontanter i bøtterne og 

bidrag på mobilen. 

 

Alene på MobilePay blev der 

samlet mere end 52.000 kroner 

ind i Lyngby-Taarbæk, hvilket var 

et af de bedste resultater i hele 

landet. 

 

  



Aktivitetsledere 

 

Beredskab   Kasper Smed Hansen 

Besøgstjenesten  Mette Brottmann 

Familienetværket   Anette Due 

Førstehjælp   Peter Jansen 

Genbrugsbutik   Rena Bøgh 

Jobmentorer   Hans Joensen 

Julehjælp    Anette Due 

Kommunikation   Rasmus Højmark Ravn 

Landsindsamling   Susie Cowan 

Nøklere    Ritta Emanuelsen 

Samaritter    Liselotte Nylander 

Venner Viser Vej   Lone Gladbo & Pia Hansen 

Vågetjenesten   Lisa Møller Jørgensen 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand   Tony Lindemann Bøgh 

Næstformand  Peter Jansen 

Kasserer   Rasmus Sandberg 

Bestyrelsesmedlem  Hans Joensen 

Bestyrelsesmedlem  Rasmus Lefmann 

Bestyrelsesmedlem  Jan Henriksen 


