
Frivillig i Røde Kors butik
Dit valg i livet - Røde Kors 

Hvor lang tid tager det?
Vi arbejder på skift i vagter à 3- 
4 timer. Formiddag eller 
eftermiddag – en eller flere 
dage om ugen, alt efter hvad 
du har tid, lyst og mulighed for. 
Det finder vi ud af sammen i 
den enkelte Røde Kors butik.

Hvad skal jeg lave?
Opgaverne i en Røde Kors 
butik er mange og 
afvekslende. Kundebetjening, 
tøjsortering eller afhentning af 
møbler – blot for at nævne 
nogle. Der er mange 
muligheder, og det aftales 
individuelt efter lyst og behov.

I Røde Kors butikken
Som frivillig i en Røde Kors 
butik er du med til at skaffe 
penge til hjælpearbejdet – over 
20 millioner kr. om året. Din tid 
og lyst betyder en verden til 
forskel for de mennesker, vi 
hjælper.

Hvad får jeg ud af det?
Du gør en kæmpe forskel ved at 
indsamle midler til vores 
hjælpearbejde, og du får 
mulighed for at bruge dine 
kompetencer og kreative ideer 
- og ikke mindst bliver du en del 
af det sociale fællesskab omkring 
driften af en Røde Kors butik.

Kig ind i butikken i Ølby Centret eller Kontakt Franca på tlf 6112 8912 eller 
francajorgensen@hotmail.com hvis du har lyst til at høre mere eller hjælpe os.

“Jeg er frivillig, fordi jeg synes det er godt at bruge 
fritiden på noget meningsfyldt. Jeg synes, det er 
godt at hjælpe mennesker, som har brug for hjælp. 
Nye frivillige skal ikke være i tvivl om, at der er brug 
for deres hjælp og kompetencer.”
MOGENS, FRIVILLIG I AABY

Det betyder din hjælp som frivillig:
- Du bidrager med din tid og ideer
- Du bliver en del af fællesskabet i butikken

- dit valg i livet og fordi der er brug for os. 
- Din indsats giver midler til hjælpearbejdet


