
 

 

Tilskud til ferielejre samt jule-gavekort. 

Til familier med bopæl i tidligere Aulum-Haderup Kommune kan der ydes tilskud 

til, at deres barn kan komme på ferielejr eller deltage i en lokal forening, når visse 

betingelser er opfyldt.  Det samme gælder uddeling af jule-gavekort.                      

Du kan få mere at vide om ordningerne ved henvendelse til                                                  

Bente Vittrup – mobil 2286 6900. E-mail: bentefv@gmail.com 

Landsindsamling 

Den første søndag i oktober er der landsindsamling. Her kan hele familien være 

med, så man får en god fælles oplevelse. 

Vi har 70 ruter, der skal dækkes i by og på land. 

Har du lyst til at være med til at samle ind og dermed støtte et godt formål, er du 

velkommen til at kontakte                                                                                               

Lissy Kruse - mobil 21247270. E-mail: lissyjohannekruse@gmail.com 

Bestyrelsen  

Formand: Karen Marie Madsen mobil 51802611 

E-mail: karenmariemadsen@me.com 

Næstformand: Lissy Kruse mobil 21247270 

E-mail: lissyjohannekruse@gmail.com 

Kasserer: Karen Raunholt mobil 5198 8004 

E-mail: karenraunholt@gmail.com 

Sekretær: Hanne Poulsen mobil 2536 5514 

E-mail: hapo@live.dk 

Henrik Nielsen mobil 29611005 

E-mail: hovedg48@c.dk 

Birthe Knudsen mobil 24932112 

E-mail: birthefroejk@hotmail.com 

   

Medlemskab: 

Kr. 200 årligt for enkeltpersoner 

Kr. 300 årligt pr. husstand 

                                                                                    Marts 2022 

Tid til af være medmenneske 

 

 

 
      

 

 

     

                Kom og vær med……. 

 

Røde Kors Aulum-Haderup afdelingen 
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Frivillig i Røde Kors 

Vidste du, at der er 

• over 34.000 frivillige i Røde Kors på landsplan 

• 124 i Aulum-Haderup afdelingen - fordelt på  

•     8 besøgsvenner 

•        ledsagerordning  

•  81 nørklere 

•  33 genbrugsbutikken 

•    2 familiestøtte      

 

Besøgstjenesten 

Der er 8 besøgsvenner, der hver især har en person, der besøges enten en gang 

om ugen eller hver anden uge. 

Har du lyst til at være et frisk pust for en som savner en: at tale med om små og 

store begivenheder, at gå en tur med, at hygge sig med kaffe og kage, at hjælpe 

med at skrive et brev eller andet – så er du velkommen til at melde dig som be-

søgsven. 

Røde Kors formidler kontakten ved, at du henvender dig til:                                 

Birthe Knudsen – mobil 24932112. E-mail: birthefroejk@hotmail.com 

Ledsagerordningen 

Kastanjegårdens beboere kan få en ledsager til læge, speciallæge, undersøgelse 

på sygehus eller lign. 

En hjælp der giver tryghed og nærvær, og den Røde Kors-frivillige kan tage med 

tilbage til Kastanjegården og give besked om, hvad der er foregået, samt om hvad 

der videre skal ske med vedkommende. Evt. udgifter til ordningen dækkes af 

beboeren.   

Har du lyst til at være frivillig i ledsagerordningen, skal du henvende dig til:       

Birthe Knudsen - mobil 24932112. E-mail:  birthefroejk@hotmail.com 

 

Besøgstjenesten og ledsagerordningen har tavshedspligt. 

Nørklere. 

Nørklerne er opdelt i 4 grupper, hvor der er en gruppe i henholdsvis Haderup, 

Feldborg, Hodsager og Aulum. 

Der strikkes og syes hjemme og i grupperne. Nørklerne mødes til gensidig inspi-

ration hver 14. dag i en afslappet stemning og naturligvis er der tid til en kop 

kaffe.                                                                                                                                    

Tøjet er til nødlidende børn i Danmark og ude i verden i alderen 0-14 år. Desuden 

strikkes til hjemløse og til salg i butikken.  

Det meste garn og stof sponseres af private og virksomheder, der gerne vil støtte 

Røde Kors. 

I grupperne pakkes tøjet og sendes til samlecentralen i Kliplev, hvorfra det bliver 

sendt videre ud i verden, hvor der er hårdt brug for hjælp – ca. 30 ton årlig. 

Lederne af nørklegrupperne: 

Haderup:   Aase Meldhede mobil 2334 0633 

Hodsager:  Lis Mølbæk  tlf. 9747 6620  mobil 2447 1240 

Feldborg:   Betty Nielsen mobil 2019 2003 

Aulum:       Gerda Søndergaard mobil 2324 0240 

 

 

Genbrugsbutikken 

Genbrugsbutikken ligger i Aulum.                                                                                   

Her indsamles, sorteres og sælges pænt brugt tøj og fodtøj samt bøger og 

småting.                                                                                                                             

Hver dag er der 4 frivillige i butikken fordelt på 2 vagter, - lørdag dog kun 2 

frivillige.  

Har du lyst til at tage del i forskellige arbejdsopgaver sammen med gode kolleger 

og have kontakt til kunder, henvend dig da til butiksleder:                                    

Bente Vittrup, mobil 2286 6900. E-mail: bentefv@gmail.com 

mailto:birthefroejk@hotmail.com
mailto:birthefroejk@hotmail.com

