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Formandsberetning april 2022.  

Siden sidste generalforsamling har corona præget vores aktiviteter. Da mange af os frivillige er 
oppe i årene, har vi kæmpet hårdt for at undgå smitte. Det har især haft betydning for de sociale 
grupper, hvor børn deltager. De har ligget underdrejet eller har måttet lukke helt i perioder. 
Desværre har vi også fået færre nye frivillige under pandemien. 

Butikkerne har fulgt alle myndighedernes anbefalinger, og har holdt åbent, når det var tilladt. Kun 
få frivillige har ønsket orlov. Trods restriktioner og nedlukning i januar og februar 2021 er det 
lykkedes at sælge for ca. 1,3 mio. kr. på kun 10 mdr. Det er stort set det samme som før 
pandemien på 12 mdr. i 2019. Når alle udgifter er trukket fra, har vi kunnet sende 400.000 kr. til 
Landskontoret og i alt 40.000 kr. til venskabsprojekter i Zimbabwe og Kenya samt til Røde Kors 
sundhedsklinikker og vågetjenesten i Danmark 

Lige nu er der 123 aktive frivillige og 62 medlemmer i Røde Kors Præstø. Mange frivillige udfører 
flere opgaver, og arbejder måske både i en af butikkerne og i et socialt netværk. Vi kan sagtens 
bruge flere frivillige – vi har fx ikke hænder nok til at holde butikken på Per Thyges Torv åben hele 
dagen. 

Bestyrelsen har brugt en del ressourcer på administrative opgaver. Vor nye kasserer Susanne Lux 
har overtaget bogføringen fra en lønnet bogholder. Derved sparer vi ca. 45.000 kr. om året. Vi har 
fået udarbejdet en forretningsorden og satser på butiksudvikling. Vi skal også holde trit med nye 
tiltag fra kommune og landskontor med hensyn til ukrainske flygtninge. Der sker meget for tiden, 
men meget lidt af det kører på skinner. 

Vi har ansøgt om § 18-midler, og har fået kommunens tilladelse til at overføre 43.000 kr. i ubrugte 
midler fra 2021 til 2022. Desuden har vi fået en ny bevilling for 2022 på 45.300 kr. Til gengæld skal 
vi returnere 16.200 kr., som primært var bevilget til det nu nedlagte q-net. 

I efteråret tildelte Landskontoret os en gratis koncert med Dario Campeotto. Arrangementet var 
primært for ældre medborgere, der følte sig ensomme under pandemiens rasen. Den blev afholdt 
her i Kirkehuset den 3. december, og her kom corona igen til at spille os et puds: Flere tilmeldte 
fortrød i sidste øjeblik. 

Alligevel mødte ca. 45 gæster op, og vi fik mange tilkendegivelser om en skøn, hyggelig og 
underholdende eftermiddag med Dario og hans pianist. Jo, Dario kan stadig både underholde og 
synge. Han og pianisten blev glade for en dejlig flaske solbærlikør fra vort lokale destilleri på 
Oremandsgård. Det berørte os, da vi senere kunne læse i avisen, at Dario er alvorligt syg. 

Røde Kors belønner de frivilliges indsats og styrker fællesskabet med 1 til årlige sammenkomster. 
Efter et par aflysninger på grund af forsamlingsforbud, fik vi endelig gennemført en vellykket 
skovtur med bus til kunstværket Dodekalitten på Lolland og til Fejø. Men nytårstaflet måtte atter 
aflyses p.g.a. høje smittetal. 

 



Vore samarbejdspartnere 
Præstø-afdelingen har et godt samarbejde med Lena Dam-Nielsen fra Møn Røde Kors om 
vågetjeneste, og med Thor Bøgvad om hjertestartere, som Thor passer så fint. Derudover har vi 
kontakt med Vordingborg Røde Kors om flygtningeintegration. 
Vågetjenesten har ligget underdrejet, fordi der ikke har været adgang til plejehjemmene under 
pandemien. Der har været nogen aktivitet på plejecentret Aggerhus i Bårse, mens Multicentret i 
Præstø har været helt lukket for vågerne. Nu er Multicentret igen begyndt at gøre brug af 
vågernes tjenester til gavn for alle. Gruppen er blevet udvidet med en frivillig og oplever stigende 
interesse. Med nye kræfter forventer de at kunne reorganisere sig i løbet af maj og gøre sig klar til 
at tage sig af kommende, vigtige opgaver. 

Ung i Røde Kors. 
Var en gruppe af unge, som blev startet af vor engagerede aktivitetsleder Søren Toldbod. Søren 
har i mellemtiden indgået et samarbejde med kommunalpolitiker Nikolaj W. Reichel om en 
skateboardbane her i Præstø. Det er godt for Præstø, men trist for Røde Kors, fordi ungegruppen 
er nedlagt. 

Julehjælpen 
I december blev uddelt julepakker for ca. 22.000 kr. her i Præstø-området. Røde kors fik som altid 
god rabat i Meny. Pakkerne går til familier, som har svært ved at få råd til en jul med god mad og 
gaver. Pengene refunderes efterfølgende af Stege Røde Kors, som administrerer midlerne. 

Familienetværk 
Familienetværket har 2 frivillige og 24 brugere: 10 voksne og 14 børn. Gruppen er udvidet med 1 
frivillig og 1 familie i det sidste år. Pga. smitterisiko måtte familienetværket lukke før jul, og den 
planlagte julefest med gaver måtte aflyses. Det var selvfølgelig skuffende for børnene. 
Gruppen startede op igen medio februar. P.t. mødes de tirsdage fra 17 til 19 til kreative aktiviteter 
eller blot en pause i hverdagen med mad og hygge. Sidste år var otte familier på ferieophold, 2 
gange i Lalandia og 1 gang i Sommerland Sjælland. 
I 22 har Landskontoret bevilliget 42.000 kr. til en campingferie i juli til gruppen. Desuden er der 
søgt midler via Egmont Fondens En Håndsrækning til fødselsdage, konfirmation mv. 
Som kompensation for den aflyste julefest afholdt de en påskefrokost med uddeling af de 
indkøbte julegaver, som blev forvandlet til påskegaver. Det blev en meget stor succes. 

Flygtningeintegration 
Denne gruppe består af 15 frivillige og 92 brugere: 29 voksne og 63 børn. Normalt mødes gruppen 
til mandags-caféaftner, men siden pandemiens start har der stort set ikke været aktivitet. Det 
lysner dog nu: cafémøderne forventes genoptaget den 9. maj. Herboende ukrainere er velkomne. 
Flygtningeintegrationen har planlagt en udflugt til BonBon-Land den 19. juni; en oplevelsestur, der 
sponsoreres af Landskontoret. Flygtningefamilierne har desuden fået hjælp via En Håndsrækning 
på i alt 81.600 kr. De har fået julehjælpspakker fra Røde Kors og julegaver til børnene fra Lego. 
Under coronalukningen har de frivillige fortsat hjulpet brugerne fx med at søge fondsmidler og 
med kontakt til det offentlige. 
Der er kommet 2 nye flygtningefamilier til Præstø-afdelingen fra Afghanistan. Den ene familie taler 
kun Dari, som er et af flere af Afghanistans officielle sprog. Begge familier har brug for en del hjælp 
og støtte – alt er meget nyt for dem. Lykkeligvis er begge familiefædre kommet i arbejde.  



I Flygtningeintegrationen kan børnene få lektiehjælp. Det foregår onsdag eftermiddag i Røde Kors-
huset. 

Nørklerne 
Har 2 frivillige og 18 nørklere. Gruppen mødes tirsdag eftermiddag i Røde Kors-huset. Her strikkes, 
hygges, drikkes kaffe og spises kage. Trods pandemi har flere nørklere stædigt insisteret på at 
mødes hver uge. Og de genererer overskud til Røde Kors: Deres håndarbejder, lavet af doneret 
garn, sælges i vores tøjbutik, og nørklerne har planlagt at strikke en masse tøj og tæpper i det 
kommende år. 
Jeg skulle hilse og sige, at hvis nogen skulle have lyst til at være med i gruppen er de meget 
velkomne hver tirsdag i Priesesstræde 7 fra kl. 13 til 16. 

Landsindsamlingen. 
Resultatet af landsindsamlingen blev 22.887,50 kr., kun ca. 1.000 kr. mindre end i 2020. Et flot 
resultat skønt færre havde meldt sig til at gå ud med raslebøsserne. Aktivitetsleder Lise Frohn 
Rasmussen vil kontakte de lokale borgere, der har vist interesse for indsamlingsarbejdet. Vi håber, 
det fører til mange flere indsamlere i 2022. 

Butikkerne 
I tøjbutikken er 43 frivillige og i de to møbelbutikker er 48 frivillige, som har travlt med at hente og 
bringe møbler, pakke ud, sætte ting på plads, ordne, sortere og dampe tøj, pynte vinduer og 
meget, meget andet - alt sammen i en hyggelig atmosfære og med en munter omgangstone. Der 
er heldigvis også tid til en kop kaffe og en snak, for det sociale samvær spiller en stor rolle. Alle 
bidrager efter evne og styrke. Når man arbejder i butikkerne, holder man sig i gang, samtidigt med 
at man gør en forskel for andre såvel lokalt som ude i verden. Og når vi køber brugte varer i stedet 
for nye, sparer vi CO2. 
Det går også fint med salget i 22, omsætningen ligger et pænt stykke over budget.  Tøjbutikken har 
god tilgang af frivillige. 

Planlagte opgaver for 22: 
• fortsætte søgningen efter ny formand 
• rekruttere flere frivillige  
• igangsætte, at der udarbejdes strategier for grupperne 
• udbygge kommunikationen mellem grupperne 
• opdatere afdelingens sider på sociale medier 

Til slut 
• Tak til alle jer frivillige for at skabe fællesskab og glæde for brugere og for at være med til at 

rejse midler til Røde Kors’ arbejde lokalt og internationalt. 
• Tak til alle vore samarbejdspartnere i kommunen og   
• Tak til Landskontoret for støtte og tildeling af midler, så vi har kunnet glæde vore udsatte 

borgere med dejlige ferier og gode oplevelser og endelig  

• Tak til vor regionskonsulent Bo Hansen for support og opfølgning på bestyrelsesarbejdet.   

Vibeke Michaelsen, konstitueret formand   

 


