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Verden - og Vordingborg - efter Verdenskrigen
Verden stod overfor en ny virkelighed efter 1. Verdenskrig. De gamle stormagter som Frankrig og Storbritannien blev reduceret til 2. rangs magter eller gik i
opløsning som Østrig- Ungarn og Rusland, og USA stod tilbage som den økonomiske supermagt. Dette blev cementeret i 1919 af Versailles-traktaten, der
skulle sikre verdensfreden og den nationale selvbestemmelse, hvilket dog kun
gjaldt Europa. Versaillesfreden såede en mistillid til Vesten, som prægede kloden
100 år efter, og fik USA til at trække sig fra europæisk politik og vælge isolationismen og – værst af alt – lagde kimen til fascismen, nazismen og 2. Verdenskrig.
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Fra venstre: Ebbe Brintow, Iben Højlund, Reka Munksgaard Holm, Hans Erik Hansen, Karsten Mogensen,
Jørgen Munck og Allan Huglstad. (Foto: Niels Erik Kristensen)

Samtidig blev nye stater som Østrig, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Jugoslavien og
Irland oprettet, medens borgerkrigen mellem hvide og røde i Rusland gav stødet til jødeforfølgelser, frihedskrige og nye stater som Finland, Polen, Estland,
Letland og Litauen. I Tyskland hærgede kampe, sult og politisk og social uro.
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Som en udløber af fredskonferencen blev Folkeforbundet stiftet af sejrherrerne
og de neutrale stater, herunder Danmark, for at sikre fred og fremme internationalt samarbejde, konfliktløsning, nedrustning, flygtningehjælp og andet
humanitært arbejde – men uden USA og Tyskland.
Det første fredsår 1919 blev et vildt år i europæisk historie og afgørende for især
Europas videre udvikling med genopbygning af gamle og nye stater og opgør
mellem socialister/kommunister og borgerlige. Men også et år med spirende demokratiske tanker, der pegede fremad mod mere moderne tider indenfor politik
og livsstil, herunder kvindernes frigørelse og udvikling af velfærdsstater.
Dønningerne nåede også Danmark, hvor arbejdsløsheden blev halveret, verdenshandlen genoptaget, og grundlaget lagt for Sønderjyllands tilbagevenden. Den
spanske syge lagde ganske vist en dæmper på optimismen med 15.000 døde,
men 1919 blev også året, hvor arbejderne fik 8 timers arbejdsdag og store lønforbedringer – for at dæmme op mod de revolutionære dønninger fra syd og øst.
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I lillebyen Vordingborg var der optimisme at spore. Udbygningen af Masnedsund
Havn med bl.a. andelssvineslagteriet og Kalvehavebanen og det nye seminarium,
biografen og Husmoderskolen samt nye forretninger havde brudt stilstanden.
Årene 1910-19 gav et ekstra skub med bygningen af Masnedøfortet 1912-15 og
kasernebyggeriet 1912-13, der gav anledning til etablering af vandværk, elværk,
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sygehus, kloakering og bebyggelse af Boulevardkvarteret. I Algade måtte de
gamle, lave og hyggelige huse vige for store, moderne forretnings- og beboelseshuse. De mange institutioner - Oringehospitalet, seminariet, kasernen,
sygehuset, statsbanerne og skolerne - tilførte flere embedsmænd og akademikere og højnede kulturlivet i en by, der hidtil var domineret af købmænd og
håndværksmestre og mange ufaglærte. Befolkningstallet steg fra 3812 i 1910 til
ca. 5000 i 1919 med 3300 i byen og 1700 i landsognet, og skatteudskrivningen
steg 350 % alene i Vordingborg By!
1919 blev også året med den første folkevalgte borgmester, vand i voldgraven
og anlæggelse af Botanisk Have og Dyreengen. Vordingborg blev i 10-året 191019 omskabt fra en idyl til en moderne dansk provinsby – endog med et ”ruteautomobil” til den indenbys trafik!

Røde Kors kommer til byen
Den første Røde Kors Uge.
Dansk Røde Kors (DRK) besluttede i 1917 at omdanne organisationen til en
landsforening med lokalafdelinger og demokratiske valg.
Baggrunden var, at DRK under 1. Verdenskrig førte tilsyn med krigsfangerne fra
Tyskland og Østrig-Ungarn på den russiske side af østfronten – en opgave, der
voksede til inspektion af krigsfangelejre i
de tre lande og flere hjælpeaktioner, som
den danske stat støttede. Det kostede
penge, som DRK manglede, men som man
kunne få ved kontingenter og indsamling,
hvis man havde lokalafdelinger. Komiteer
med behjertede mænd og kvinder blev
nedsat for at danne foreninger.
I Vordingborg henvendte man sig til sognepræst S.H. Nissen, der også var formand
for skolekommissionen og KFUM. Nissen
samlede en lille kreds, der forenede det
musiske ved lærer og kantor Wissing med
det militære ved premierløjtnant von
Scholten, venligst udlånt af garnisonen.

4

RØDE KORS VORDINGBORG 100 ÅR

Dansk Røde Kors (DRK)
Dansk Røde Kors blev grundlagt 1876 som en national afdeling af
Internationalt Røde Kors (ICRC). Oprindeligt hed DRK "Foreningen for
Syges og Saaredes Pleje under Krigsforhold", 1881-1917 "Det Røde Kors"
og fra 1921 Dansk Røde Kors. Afdelingen var tænkt som en civil støtte
til hærens sanitetsvæsen og havde tætte bånd til militæret. De første
opgaver var da også uddannelse af sygeplejersker og samaritter samt
transportmidler og depoter til lazaretbrug i krigstid og til epidemier og
velgørenhed i fredstid.
Under 1. Verdenskrig udførte DRK et stort arbejde med at formidle
breve og pakker for krigsfangerne på østfronten. I 1917 etablerede DRK
med statsstøtte lejre i Hald (Viborg) og Horserød (Nordsjælland) for
sårede krigsfanger fra Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland. Under borgerkrigen i Rusland ydede DRK nødhjælp til bl.a. sultende børn, og en
ambulance (lazaret) blev sendt til Finland og Polen.
1917 blev DRK omstruktureret. Militærets indflydelse blev mindsket,
og lokalafdelinger med demokratisk valgte bestyrelser blev oprettet.
Herefter udviklede DRK sig til en alsidig humanitær organisation, der
beskæftigede sig med sociale og humanitære problemer, herunder forebyggelse og kursusvirksomhed.
Under 2. Verdenskrig formidlede DRK hjælpepakker til en række lande
og til de danske KZ-fanger, herunder jøder og politifolk. Hjemme var
lokalafdelingerne en aktiv del af civilbeskyttelsen (Luftværnet).
Efter krigen deltog DRK i den danske efterkrigsnødhjælp til det
krigshærgede Europa. Aktiviteterne blev snart udvidet med internationalt nødhjælpsarbejde, herunder hjælp til katastrofe- og krigsområder,
og genopbygnings- og udviklingsbistand, støttet af den danske stat.
Hjemme fortsatte aktiviteter som førstehjælps- og samaritterkurser, og
nye opgaver tilgik, bl.a. genbrugsbutikker og asylcentre samt sociale
aktiviteter for unge, ældre og sårbare grupper.
DRK har 34.000 frivillige/46.000 medlemmer i 206 lokalafdelinger.
Repræsentanter fra afdelingerne vælger på landsmødet hovedbestyrelsen, der er øverste beslutningsmyndighed. Generalsekretæren og
sekretariatet (landskontoret) leder DRK, servicerer afdelingerne og
driver det internationale arbejde.

Pastor S.H. Nissen, 1918 (Vdb. Lokalarkiv)
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DRK’s første Røde Kors Uge med indsamling og medlemshvervning skulle finde
sted i efteråret 1918 med det formål at skaffe penge til et lokalt udlånsdepot af
sygeartikler primært til ubemidlede og et ”sygeautomobil”.
Men i 1918 kom den spanske syge, og den kulminerede i oktober- december
med dødsfald og lukning af skoler, møder og forlystelser. Den første Røde Kors
Uge måtte aflyses, og i Vordingborg afventede man en bedring.
Situationen i Rusland blev kaotisk, og DRK arbejdede på at få krigsfangerene
sendt hjem, samtidigt med at borgerkrigen hærgede Rusland, og folk sultede.
DRK måtte levere nødhjælp og sende ambulancer (lazaretter) til Finland og
Polen. Pengebehovet blev akut.
Epidemien ebbede ud i starten af 1919, og i april holdt pastor Nissen et pressemøde, hvor komitéen ”blev suppleret med en række damer”. Ved mødet
fortalte Nissen, at der ville komme en Røde Kors Uge 5. og 6. maj med et lysbilledforedrag om Røde Kors’ virke under krigen, militærkoncert på Slotstorvet
og kirkekoncert samt salg af Røde Kors-mærker. Han håbede, at Røde Kors ville
blive så godt funderet i byen, at det kunne blive en stor hjælp, hvis der atter
skulle komme en epidemi.
Agitationen i de enkelte byer var
centralt tilrettelagt af landskontoret i
forbindelse med skaberen af Røde Kors
Henri Dunants fødselsdag. Det skete
med lokale indslag, og alt har nok ikke
været lige godt koordineret, for 1. maj
blev der indrykket annoncer om et
nyt foredrag dagen efter med kaptajn
Hjort, der fortalte om sine inspektioner
i de tyske krigsfangelejre, hvor russiske
krigsfanger levede under kummerlige
forhold, og om tyskere, der var krigstrætte og sultne.

Vordingborg Avis 1/5 1919
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5. maj var det dr. Borries, der fortalte og
viste lysbilleder om Røde Kors’ historie og den nationale og internationale
indsats, fra Henri Dunant og slaget ved
Solferino 1859 til Verdenskrigens afslutning. De smitsomme sygdomme i krigens kølvand ville Røde Kors bekæmpe
med lokale depoter med lægemidler,
transportable barakker, sygebiler og uddannelse af sygeplejersker. Det var DRK,
der startede sygeplejerskeuddannelsen i
1877, inden sygehusene selv begyndte,
og DRK havde monopol på landsygeplejerskers uddannelse 1885-1914.
Dagen efter var helliget ”agitationen”.
Forstanderinde Dagmar Grymer, Husmoderskolen, sendte sine søde elever
ud i stræder og gader iført hvide kjoler
og Røde Kors armbind, og der blev solgt
mange ”smukke hæfter” og blomster
med Røde Kors til borgere og soldater.
De, der var undsluppet de unge damer,
blev indfanget af spejderne om eftermiddagen.

Vordingborg Avis 3/5 1919

Kirkekoncerten var velbesøgt og blev rost højt af pressen, selv om fru seminarieforstander Juls sangstemme var reduceret grundet forkølelse. Trækplastret
var komponist, organist og seminarielærer J.L. Emborg, der var kendt langt ud
over bygrænsen (senere ridder af Dannebrog og statens sanginspektør).
Resultatet var 630 kr. for mærker og hæfter, hvor 80 % skulle afleveres til DRK.
Der blev hvervet 252 medlemmer, der hver betalte mindst én krone for et år.
Det gav 458 kr., så de fleste har lagt en daler. Heraf skulle 20 % videre til DRK.
Nu var der medlemmer nok til at danne en lokalafdeling.

En skæv start
Herefter skete der ikke mere, før pastor Nissen den 7. oktober meddelte, at han
ved et privat møde havde dannet en bestyrelse med ham selv som formand. Det
bragte aviserne på banen, der – uanset partifarve – anklagede den gode præst
for at være udemokratisk; medlemmerne skulle inddrages i valg af bestyrelse og
vedtægter.
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Til pastorens og DRK-sekretærens undskyldning skal nævnes, at DRK endnu var
en elitær og hierarkisk organisation snævert knyttet til overklassen og militæret;
de eneste afdelinger, man havde, var de såkaldte ”dameafdelinger” i amterne –
og de var alt andet end demokratiske. Pastoren måtte krybe til korset og holde
stiftende generalforsamling 28. okt. 1919 – hvilket blev Røde Kors Vordingborgs
fødselsdag.
På generalforsamlingen oplyste Nissen, at
medlemstallet nu var steget til 345, og at
foreningen ville arbejde for depot, samaritterkursus og sygebil. Bestyrelsen på
18 personer (!), 8 mænd og 10 kvinder,
var næsten den samme, men lidt større
end Nissens ”private” bestyrelse og kom
(næsten) alle fra ”det pæne borgerskab”,
heraf også enkelte fra Masnedsund, Oringe
og Nyråd. Af mændene sad flere i byrådet,
Vordingborg Avis 22/10 1919
alle partier var repræsenteret, herunder
borgmester, redaktør og biografejer R.F.
Andersen (Venstre) og en senere borgmester, bageribestyrer Anders Lohff Rasmussen (Socialdemokratiet) samt sagfører og bankdirektør L.C. Nielsen (Radikale
Venstre). Blandt damerne bemærker man de mange fruer med mandens titel og
to selverhvervende frøkener, hvor den ene
var Dagmar Grymer. Flere af damerne var
aktive i andre foreninger med ”kvindelige
sysler”, bl.a. fru købmand Mowitz og fru
mejeriejer Møller, der var formand henholdsvis kasserer i Dansk Kvindesamfund,
og frk. Grymer, der var formand for Danske
Kvinders Fredskæde og kasserer i Kirkeligt
Ungdomsforum. Revisorerne var ikke
mindre end redaktørerne af to af byens 4
aviser. En imponerende bestyrelse – på
papiret!
Bestyrelsen konstituerede sig med pastor
Nissen som formand, fru Mowitz næstformand, lærer Sørensen sekretær og mejeriejer Møller kasserer.
Vordingborg Venstreblad 29/10 1919

8

RØDE KORS VORDINGBORG 100 ÅR

Mellemkrigstiden 1920 - 1940
Løfterne indfries.
Tiden var nu kommet til at indfri løfterne. Det gik hurtigst med udlånsdepotet
på apoteket, hvor læger, sygeplejersker og jordemødre fra 1920 kunne rekvirere sygeartikler til ubemidlede. Depotet blev etableret med støtte fra DRK
og indeholdt bl.a. senge med madrasser, lagner, pudevår, voksdugsunderlag,
stiklagner, skjorter, chemiser, nattrøjer, bækkener, spyttekrus, uringlas og glycerinsprøjte. Depotet blev i de næste år suppleret med barselspakker, rullestol,
sygestol, vandpuder, luftpuder, luftkranse, elvarmepude mv. Depotet fortsatte
indtil ca. 1958, hvor kommunerne og velfærdsstaten gjorde det overflødigt.
Næste mål var en sygebil/ambulance, som Røde Kors i Næstved allerede havde
anskaffet bl.a. med et kommunalt tilskud. Røde Kors Ugen i 1920 med salg af
10-øres-mærker var målrettet ambulancen, men denne gav kun 519 kr. i Vordingborg – mindre end året forud.
Fordelene ved en bil i stedet for en langsom og skramlende hestevogn var indlysende. Bestyrelsen forsøgte at få kommunalbestyrelserne i Vordingborg og i
landdistrikterne interesseret og at give et tilskud, der ville svare til 16 øre pr. indbygger. Om det skyldtes manglende tillid til Røde Kors eller nærighed skal ikke
siges, men kun 3 af 16 kommuner sagde ja, og 2 andre var afventende. Meget
tyder på, at Røde Kors Vordingborg opgav ævred.
Der var tegn på et faldende aktivitetsniveau og engagement. Der blev ikke holdt
generalforsamling i 1920, og tilsyneladende heller ikke Røde Kors dag i 1921.
Ved generalforsamlingen i 1921 meddelte Nissen, at ”afdelingen hernede havde
virket i det små”, og nærmest som en undskyldning, ”at foreningens oprettelse til
dels skyldtes hovedafdelingen i København”. Bestyrelsesvalget viste dog med al tydelighed, at mændene ikke gad mere. I den nye bestyrelse var der kun 3 mænd
ud af 16. Til gengæld var der kommet nye kvinder ind, som ikke bare var deres
mænds koner, men selverhvervende: 2 jordemødre og 3 sygeplejersker. Både
formand, næstformand, sekretær og kasserer forsvandt. Ved konstitueringen
blev den nyvalgte dr. Mørkeberg formand og Dagmar Grymer kasserer, medens
distriktsjordemoder fru Hansen blev næstformand og sygeplejerske frk. Strandskov sekretær.
Det kneb dog stadig med gejsten. Ganske vist blev der samlet ind til de sultende
russiske børn i december 1921, og frk. Grymer sendte sine husholdningselever
på gaden under Røde Kors Dagen i 1922, men ellers gik arbejdet i stå. Dagmar
Grymer sørgede ganske vist for undervisning i sygepleje og førstehjælp på
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husholdningsskolen, men det var ikke i Røde Kors regi, og dr. Mørkeberg afholdt
sit eget samaritterkursus for husmoderforeningen og senere for spejderne, men
nægtede at gøre det for Røde Kors!
Røde Kors initiativet vedrørende sygebilen overgik i april 1922 til en privat
kreds af borgere, der mobiliserede en masse damer, der igen skulle organisere
en basar. Blandt damerne var der dog flere fra både den nuværende og den
foregående bestyrelse.
Der blev nu indsamlet gaver og solgt lodsedler, og i maj blev basaren afholdt.
Den indbragte sammen med tilskud fra de 10 sygekasser med indlæggelsesret
på Vordingborg Sygehus – og 700 kr. fra Røde Kors - den formidable sum af kr.
16.251,56, hvilket i nutidspenge er mindst ½ million.

Sygebilen

I juli blev sygebilen – en
mørkeblå Buick Chasie med
sygekurv, gardiner, 2 stole,
”nedtrækkelige spejlglasruder,
varmeledning og ringeapparat” – overrakt til byrådet,
der modtog den på sygehusets vegne. Ilddåben kom 13.
august, da fru sognefoged
Thorsen i Stensved fik blindtarmsbetændelse.

Vordingborg fik sin sygebil. Ideen kom fra Røde Kors Vordingborg, men afdelingen magtede ikke at føre ideen ud i virkeligheden.

Den ihærdige overlæge.
1923 var der igen generalforsamling. Medlemstallet var faldet til 216. Formanden var fraværende, og Dagmar Grymer tog sig af både beretningen og regnskabet. Alle blev genvalgt.
Få dage efter kom overlæge Fritz Svendsen, DRK tålmodige rejsesekretær, på
besøg. Den arme mand havde travlt med at rejse rundt og hive og trække i de
lokale afdelinger for at genoprette dem, hvis de var sunket i jorden, eller få dem
i gang med at lave noget, hvis de stadig eksisterede. Et dilemma, der nærmest var
selvforskyldt, når man tror, man kan opbygge en frivillig bevægelse oppefra og
bygge den på bedsteborgere og hattedamer, der har ladet sig overtale til at gøre
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deres humanitære pligt. Når det gik godt, var det et spørgsmål om personer og
status – ikke så meget om ”sagen”.
Det var der også tale om her. Svendsen fandt frk. Grymer sympatisk; hun var
både aktiv og meget interesseret. Men de andre ”kendte ikke noget som helst DRK
vedrørende”. I oktober holdt han møde med Grymer, der meddelte, at ingen af
byens læger var interesserede eller havde tid til at afholde samaritterkurser for
Røde Kors. Da han kom retur i 1924, havde fru Mørkeberg afløst sin mand som
formand på en generalforsamling, hvor Grymer og dr. Mørkeberg var de eneste
tilstedeværende! Overlægen var vred; fruen ”har endnu ikke afholdt bestyrelsesmøde og intet foretaget – der er ingen interesse”.
Næste gang – februar 1926 – ville han komme igen, men da han erfarede, at frk.
Grymer var bortrejst, udsatte han det til marts, hvor han mødte 8 af bestyrelsens damer. Han rykkede for kurser og for at oprette kredse på landet og aftale
grænser med Røde Kors i Næstved og Præstø – men uden respons.
I 1926 blev det første kursus afholdt. Det var et kursus i spædbørns- og barnepleje med 22 deltagere – frk. Grymer havde leveret halvdelen fra sin husholdningsskole. Lærer var søster Sara, oversygeplejerske på sygehuset frk. Sara Christensen. Desuden havde overlæge Helweg, Sindssygehospitalet, holdt foredrag
om ”minusindivider” og ”uværdige liv” – et tidstypisk emne, men Røde Kors’
holdning foreligger desværre ikke. Samme år kom der nye personer i bestyrelsen,
og man støttede sygeplejeforeningerne i Vordingborg og Nyråd økonomisk.
Det imponerede dog ikke
overlægen. Han efterlyste
stadig samaritterkurser og fandt
udlånsdepotet ineffektivt. Der
var for få udlån og ingen kontrol med tilbagelevering. Der
burde udlånes vandrekurve i 6
mdr. med senge- og børnetøj
i en kurv, der kunne anvendes
som vugge. I stedet udleverede
man barselspakker, som nok
Pulmotor
var velkomne, men linned kom
ikke tilbage, og ingen gad strikke og hækle. Svendsen anbefalede også redningsposter, da der var kraftig strøm ved Vintersbølle og Ore Strand med flere
druknede. På Ore havde politiet opsat skilte med ”Badning farlig!” Det viste sig,
at pulmotoren, som man havde anskaffet i 1923, havde været i brug flere gange,
men aldrig havde genoplivet nogen.
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Her anbefalede Svendsen i stedet lektioner i kunstigt åndedræt (pulmotoren
blev brugt langt op i 40’erne, selv om klargøringstiden var al for lang, så den
druknede risikerede at dø eller få hjerneskade).

Ildsjæle: Dagmar Grymer, 1867-1959
”Ingen interesse - uvidende - fuldstændig passivitet”. Sådan lød
overlæge Svendsens dom, da han
som sekretær for Dansk Røde Kors
besøgte ”damerne” i Vordingborg
i 1920’erne. Kun frk. Grymer fandt
nåde for hans åsyn pga. hendes
interesse og ihærdighed.
Det skyldes sandsynligvis
Dagmar Grymer, at Røde Kors
Vordingborg overlevede de første
vanskelige år. Hun sørgede for
kontinuiteten og fik flere dygtige
personer ind i bestyrelsen. Hun var
med fra starten og indtil 1942, heraf 21 år som kasserer!
Dagmar kom fra en gård på Femø og ville formentlig være endt
som bondekone med mand og børn, hvis ikke hendes selvstændighedstrang havde trukket i en anden retning. Hun kom i huset,
læste på Handelsakademiet, fik kontorjob, tog eksamen fra Suhrs
Husholdningsskole, læste på Polyteknisk Læreanstalt og gik i teater,
til foredrag og gymnastik.
Til sidst faldt hun for Vordingborg og besluttede, at nu ville hun
have sit eget. Det blev en lille husmoderskole i 1904, og i 1907
byggede hun en stor, flot skole på Færgegårdsvej.
Dagmar Grymer var en dame med egne meninger, kendt og
respekteret af alle. Hver formiddag gik hun tur på Algade med sin
store schäfer, og undervejs ”kommanderede” hun med borgmester,
politimester og personer, der tillod sig at smide affald på gaden. Hun
havde en stor omgangskreds, især af seminarielærere, læger og
embedsmænd, de fleste som hun fra Det radikale Venstre. Hun var
også forkvinde i Danske Kvinders Fredskæde og kasserer i Kirkeligt
Ungdomsforum. Hvert år rejste hun i Europa og Mellemøsten. På sin
70-års fødselsdag turede hun rundt i USA!
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Det kunne godt se ud, som om Vordingborg var led og ked af overlægens
kritik, for i 3 ½ år lykkedes det bestyrelsen at ”gemme sig”. Men i 1931 ”efter
flere forgæves forsøg de foregående år lykkedes det endelig at få et møde med 6 af
bestyrelsens damer”. På det tidspunkt var bestyrelsen reduceret til et fornuftigt
antal, men stadig med to mænd, og begge glimrede ved deres fravær, hver
gang Svendsen var i byen. Han opfordrede til at danne kredse i Mern og Lundby,
og damerne svarede, at det kunne han selv gøre!
Endelig i 1931 skete der noget nyt: Foreningen
satte redningsposter op på Ore og Vintersbølle
Strand samt i Nordhavnen – og samtidig startede
hærværk og tyverier, som man skulle leve med
de næste 70 år! Svendsen blev så glad, at han
kørte ned for at se dem – altså redningsposterne,
ikke damerne!
Efter flere forsøg lykkedes det overlægen at
møde damerne igen i 1933 – men intet havde
ændret sig; Svendsen noterede: ”Fuldstændig
passivitet”. Damerne fastholdt, at Røde Kors
kurser og kredse på landet var ”overflødige”.
Der var ikke behov for hverken samaritter- eller
hjemmesygeplejekurser. Der var nemlig sygeplejersker i alle sogne, der tilså patienterne.
Man fornemmer bestyrelsesflertallet, der består
af sygeplejersker og jordemødre – ingen konkurrence her! Der var heller ikke behov for kunstigt
åndedræt; børnene lærte at svømme i skolen,
og man skulle ikke blande sig i sejl- og roklubbens sager…
Gad vide hvad den arme rejsesekretær har tænkt på sin hjemtur til København?

Så lysner det!
Frk. Grymer holdt fast som kasserer i hele denne periode, hvor der nærmest blev
trådt vande, og medlemstallet faldt fra 345 til 210. Hun fik tilført et par bestyrelsesmedlemmer fra sin vennekreds, og det var hendes piger, der hvert år solgte
mærker og viste flaget. Hun var den eneste, der fandt nåde hos overlægen. Så
vidt vides var det også hende, der via sin vennekreds fik overtalt trafikkontrollør
From-Petersen til at blive formand i 1935. Han var dedikeret Røde Kors mand,
samaritter, tilflytter og i karriere ved Statsbanerne.
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Allerede i vinteren 1935/36 afholdtes det første samaritterkursus under ledelse
af dr. Kringelbach ved sygehuset. 20 bestod, og alle indmeldte sig i Vordingborg
Samaritterforening (VSF), der blev stiftet 8. februar 1936 med trafikassistent
Due som formand. Som næstformand valgtes en tidligere uddannet samaritter,
maskinmester Holger Haarby Hansen, der var spejdertropsfører og arbejdede
på bygningen af Storstrømsbroen. I VSF tog man fat på rekruttering af bloddonorer til sygehuset – et meget nyt fænomen. Ved generalforsamlingen i 1936
blev både Due og Kringelbach sammen med et par andre samaritter indvalgt i
afdelingens bestyrelse. Hermed var der kommet en nyt folkeligt og aktivt islæt i
Røde Kors som modvægt mod ”det pæne borgerskab” og ”damerne”.
Udlånsdepotet blev nu flyttet fra apoteket til kommunebygningen på Kirketorvet, hvor også samaritterne fik depot. Det viste sig nu, at der kun havde været
få udlån – man havde nærmest gemt sagerne – og samtidigt havde man givet
kontante tilskud til de to sygeplejersker i bestyrelsen, der stod for udlånet. Det
ophørte nu, hvilket medførte, at den tidligere formand fru Mørkeberg og jordemoder Hansen gik i vrede.
Da overlæge Svendsen i 1936 aflagde visit for at holde foredrag, var man i gang
med at planlægge et nyt samaritterkursus, kurser i spædbarns- og hjemmesygepleje, ophængning af forbindsskabe i skolerne og etablering af en Røde
Kors kreds med udlånsdepot og samaritterkursus i Kalvehaveområdet. Desuden
skulle mærkesalget udbredes til alle stationer langs Kalvehavebanen.
Det var omsider en tilfreds Røde Kors sekretær, der kunne drage hjemad i bevidstheden om, at der ikke var brug for flere ”kontrolbesøg” i Vordingborg.

Urolige tider.
Medens nazisterne marcherede i Tyskland, og Europa oprustede, udbyggede
Røde Kors sine aktiviteter i Vordingborg og Kalvehave. Hver vinter blev der
afholdt foredrag og oprettet kursus i spædbørns- og hjemmesygepleje,
chaufførkursus (”nødhjælp for vejfarende”) og samaritterkursus. De fleste samaritter meldte sig ind i den voksende VSF, der fik lokale på Kirketorvets Skole.
I 1937 afholdt man den første livredningsdemonstration med Holger Nielsen
metoden ved badeanstalten på Ore med 500 tilskuere. Disse demonstrationer
skulle blive en fast årlig begivenhed i mange år. Efterfølgende holdt man
kursus med påfølgende livredningsprøve. Ved Storstrømsbroens indvielse 26.
sept. 1937 etablerede man den første samarittervagt sammen med arbejdersamaritterne (ASF). Ca. 100 besvimede før kongens tale, så der må have været
trængsel.
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På Røde Kors Dagen i 1937 slog mærkesalget alle rekorder med 4006 mærker.
I 1934 under den gamle bestyrelse blev der kun solgt 1827 mærker, men nu
havde husholdningseleverne også fået assistance fra samaritter m.fl. i Kalvehave,
Stensved, Nyråd, Ørslev og Kastrup.

DRK hæderstegn til
Dagmar Grymer

I juni 1937 kom belønningen til Dagmar Grymer. Hovedbestyrelsen havde indstillet hende til Dansk Røde Kors’ hæderstegn
for hendes trofaste arbejde – og mon ikke overlæge Svendsen havde en finger med i spillet? Medaljen blev overrakt
ved en lille festlighed i Kirkeskovspavillonen, og den synligt
bevægede hædersgæst, der netop var vendt hjem fra en
sviptur til USA for at fejre sin 70-års fødselsdag, kvitterede
for den uventede hædersbevisning ved at fortælle om sine
oplevelser ”over there”.

Luftværnsloven af 1938 pålagde kommunerne og politiet at lave planer for
beskyttelse af bybefolkningen mod luftangreb. Disse planer omfattede bl.a.
sygehus, lazaret, tilflugtsrum og kommandocentral samt sanitets-, brand-, rydnings-, meldings- og gasbeskyttelsestjeneste. Men da krigen startede 1. september 1939, var kun få planer færdige, og der var hverken personel eller materiel
til at putte i planerne. Men det blev der rådet bod på i vinteren 1939/40. Hovedparten af mandskabet skulle være frivillige, resten værnepligtige og kommunalt
ansatte.
De første Røde Kors frivillige meldte sig til luftværnskursus sommeren 1938, og samtidigt fik
samaritterne telt og materiel med støtte fra kommunen. På den måde fik man vagttelt til mange
års samarittervagter ved sportskampe, stævner
o.l. I september startede Røde Kors uddannelse
af et kvindeligt hjælpekorps med 40 deltagere,
og samaritterne fik undervisning i gasmasken.
De første opgaver for Røde Kors og arbejdersamaritterne var hjælp på det udvidede sygehus
og lazarettet i den gamle Borgerskoles gymnastiksal bag politistationen, Algade 89. Lazarettet
omfattede også sorteringsstation for sårede og
afvaskningsstation for gasramte – gaskrigen under 1. Verdenskrig var i frisk erindring. Begge steder var der behov for samaritter, i første omgang
Plan lazaret i gymnastilsal
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16 på sygehuset og 18 på lazarettet, og opgaven blev løst af Røde Kors og
arbejdersamaritterne.
I 1939 afgik From-Petersen som formand, da han blev forfremmet til stationsforstander i Nykøbing F. From-Petersen var blevet medlem af DRK’s hovedbestyrelse, og i december afgik han med Røde Kors ambulancen (lazaret) til den finske
vinterkrig. Med ham fulgte 2 sygeplejersker fra Vordingborg.
I 1939 blev der under Vordingborg oprettet en kreds i Kalvehave, der også omfattede Langebæk, Viemose og Stensved.
Næsten alle foreninger samlede ind til Finland i starten af 1940. Røde Kors sad i
Finlandskomitéen, der arrangerede en stor Finlandsfest i kasernens gymnastiksal
med ca. 1000 deltagere med musik, sang og Niels Bukh gymnastik. Sammen med
det konservative Frie Nord arrangerede Røde Kors indsamling til de krigsfrivillige
til indkøb af støvler og vintertøj – nok lidt på kant med neutralitetsprincippet.

Besættelse og befrielse 1940-45

Krigsopgaver.
I Vordingborg var den tyske overrumpling total og ikke just gentleman-krigsførelse: Man tog færgen til Gedser, susede afsted mod Storstrømsbroen og faldt
ned fra himlen på Masnedø, før folk havde fået søvnen ud af øjnene. I VSFmødeprotokollen skrev sekretæren: ”Grundet på indtrufne omstændigheder er
møderne foreløbig aflyst”.
Det varede dog ikke længe, for nu kom der for alvor gang i luftværnsplanerne.
Nok var Danmark stadig neutral ifølge den dansk-tyske aftale, men med tyske
tropper i landet blev risikoen for krigshandlinger mangedoblet. De manglende
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planer blev gjort færdige, og gennem hele besættelsen blev nye planer udarbejdet, nyt materiel anskaffet, og nyt personel uddannet. Behovet for frivillige steg
konstant. Også på landet steg behovet for frivillige og samaritter, da luftværnsarbejdet i 1943 bredte sig til landkommunerne.
Hvert år under besættelsen blev der uddannet samaritter, og i 1945 var antallet
af aktive samaritter steget til 85 i Vordingborg og 37 i Kalvehave, hvor det første
kursus blev afholdt i 1940. Året efter blev Kalvehave Samaritterforening oprettet
med dr. Vagn Aabo som instruktør. Også i Mern blev der uddannet samaritter,
men disse var under Præstø Røde Kors.
I 1940 var Røde Kors med til at stifte Danske Kvinders Beredskab (DKB) sammen
med flere kvindeforeninger. Også her indgik der samaritter og andre Røde Kors
medlemmer, der hovedsageligt blev anvendt på sygehuset og i forplejningstjenesten.
Udover sygehuset,
lazarettet og afvaskningsstationen skulle
der også bruges samaritter på kommandocentralen under politistationen og i sanitetstjenesten, herunder
improviserede ambulancer. Fra 1943 skulle
der med kort varsel
DRK forplejningshold fra 1942, inden de fik uniformer.
kunne oprettes et reFlere Røde Kors medlemmer, bl.a. bestyrelsesmedlem
servelazaret med 50
fru Knudsen Larsen bagest til venstre. (Vdb. Lokalarkiv)
senge i Kirkeligt Ungdomshjem (i dag restaurant Huaxin). Andre Røde Kors medlemmer indgik i de
forskellige luftværnsgrene under kommunen eller i fabriksværn på deres arbejdspladser og ca. 40 som sygehus- eller beredskabsdonorer. Efterhånden fik
samaritterne og DKB uniformer, og antallet af øvelser voksede og steg i omfang
til ca. 400 deltagere. Alle skulle møde ved luftalarm – ofte om natten. Det var en
hård belastning for den enkelte, idet Vordingborg var nr. 1 på den sjællandske
øgruppe, når det gjaldt overflyvninger og luftalarmer!
Samtidig steg antallet af udlån fra depoterne i Vordingborg og Kalvehave af
vandrekurve, babytøj og sygeartikler. Disse aktiviteter blev støttet økonomisk
af kommunen, damerne i Røde Kors og VSF strikkede babytøj, og samaritterne
skaffede penge med basar, lodsedler, tombola og amerikansk lotteri.
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Efterhånden blev der placeret
forbindskasser i alle skoler og et
par børnehaver i byen og omegnen, og hver sommer blev der
afholdt livredningsdemonstration
og undervisning i Holger Nielsen
metoden.

Gasrensning

I 1942 tog man en værdig afsked
med Dagmar Grymer. Hun fortsatte
som medlem, indtil hun døde i
1958, knap 92 år gammel.

Samme år oprettede Røde Kors tøjindsamling og -udlevering samt omsyning
af tøj for ubemidlede. Denne aktivitet blev udvidet året efter med en tøjreparationscentral og husmoderhjælp sammen med bl.a. DKB og Dansk Kvindesamfund. På tøjcentralen kunne arbejdsløse syersker beskæftiges, og staten betalte
100 % af lønudgifterne + 20 % af materialerne. Her kunne ubemidlede aflevere
tøj til reparation uden vederlag, og mere bemidlede mod vederlag.
I maj 1943 deltog man med samarittervagt ved Mønsbroens indvielse.
Samme år fremstillede Røde Kors
og DKB børneidentitetsmærker,
som kommunen købte, og i 1944
blev der udleveret 1085 mærker. IDmærket skulle bæres om halsen i en
pose ved evakuering o.l. I efteråret
Børne-identitetsmærke
blev der oprettet en socialtjeneste
for bomberamte, og i 1944 skulle
der laves evakueringsplaner. Begge steder skulle der bruges samaritter og personel til bl.a. børnepasning og sygepleje, og igen måtte Røde Kors finde frivillige.
I efteråret 1944 steg frygten for allieret invasion og krigshandlinger, og samaritterne oprustede, økonomisk støttet af kommunen. Der blev fremstillet 200
ekstra Røde Kors armbind, store Røde Kors flag og kasser med forbindinger til
nye mobile nødforbindingsstationer på Kirketorvet og Primulavej og i Ørslev,
Bakkebølle, Ore og Næs. Alarmeringsplaner blev gennemgået og afprøvet,
og alle samaritter skulle medføre armbindet parat til at træde i funktion uden
varsel. Samtidigt blev det kraftigt indskærpet ikke at misbruge armbindet og det
tilhørende legitimationskort. Dette havde modstandsbevægelsen nemlig gjort
flere steder i landet.
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I 1944 fik Røde Kors sin
ungdomsafdeling (Ungdommens Røde Kors, URK),
hvor alle mellem 8 og 21
år kunne optages. Det
startede med et førstehjælpskursus, hvor 31
bestod prøven, hvorefter
afdelingen blev oprettet
11. februar med gymnasielærer Herluf Nielsen
som formand. I bestyrelsen
indgik en senere kendt
Tegning fra URK mødeprotokollen
vordingborgenser, seminarieelev Viggo Zuschlag. Yderligere to ungdomssamaritterkurser blev afholdt,
men i slutningen af året blev aktiviteterne reduceret, fordi pigerne ikke fik lov til
at gå ud om aftenen på grund af de urolige forhold. Derfor faldt medlemstallet i
1945 til 26.
”De urolige forhold” kom tæt på bestyrelsen i de sidste par måneder af besættelsen. Ved generalforsamlingen i marts manglede man revisoren, H.C. Petersen,
redaktør på den konservative Vordingborg Avis. Han var eftersøgt af tysk politi
for efterretningsvirksomhed og var gået under jorden. Ved den store razzia
natten til 10. april 1945 blev Røde Kors lægen Svend Aage Kristensen arresteret
og indsat i Vestre Fængsel. Også formandens mand, oberstløjtnant Augsburg,
skulle hentes, men han var gået ”i skjul”.
De sidste ugers arrestationer genoplivede en gammel Røde Kors opgave, idet
afdelingen måtte eftersøge fangerne og skabe forbindelse til familien og hjælpe
med pakkeforsendelser.
Den 28. april var to Vordingborg-samaritter, Thorolf Guldberg og Børge Andersen, samt overlæge Clausen, Vintersbølle Børnesanatorium, med Sydtoget fra
Næstved, da det kørte af sporet ved Stenstrupviadukten. Her havde der været
skinnereparationer efter sabotage, men kun det ene spor var repareret, og toget
var kommet ind på det forkerte spor. Midterste vogn blev smadret, men Vordingborgfolkene var i den bageste og kunne straks begynde at give førstehjælp,
sortere og klargøre de sårede til transport. Dette havde livsvigtig betydning, da
læger og ambulancer var over ½ time forsinket. 3 blev dræbt på stedet, heraf
én fra Vordingborg, og 34 kvæstet, de fleste alvorligt, heraf 7 fra Vordingborg.
Samaritterne fik megen ros og viste, at deres uddannelse var værdifuld.
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Ildsjæle: Astrid og Thorolf Guldberg
Astrid og Thorolf blev
medlemmer af Samaritterforeningen i 1939, men
Astrid var allerede samaritter i 1931 og Thorolf i 1936.
De opnåede at være aktive
samaritter i 45 henholdsvis
40 år!
Begge havde tillidshverv
i perioder i samaritterbestyrelsen og Røde Kors
afdelingen fra 1940 til 1976.
Th. Guldberg blev udnævnt til korpsinstruktør i 1950. Begge
virkede som instruktører i Røde Kors og koldkrigens totalforsvar,
herunder som ledere af større øvelser og katastrofeøvelser.
I 1973 startede Astrid Besøgstjenesten for ensomme ældre, syge
eller handicappede, og 1974 startede hun Telefonkæden, hvor hun
hver morgen foretog et tryghedsopkald til de tilmeldte enlige ældre.
I 1975 var det Astrid, der sendte de første børn på ferielejr ved URK.
Målgruppen var dengang fysisk og psykisk handicappede børn og
unge.
Astrid var hjemmegående og døde i 1977. Thorolf var maskinarbejder og senere bogholder og døde i 1986.

Røde Kors var også repræsenteret i modstandsbevægelsen. Dr. Svend Aage Kristensen var aktiv i Luftværnet og leder af
modstandsbevægelsens sanitetstjeneste.
Han fik tilsagn fra samaritter og sygeplejersker samt praktiserende læger om at
bemande 4 nødlazaretter og 13 forbindepladser mellem Kalvehave og Vordingborg
samt 2 ambulancer. Der blev udlagt depoter
med forbindsstoffer og hospitalsudstyr,
og modstandsbevægelsen ”organiserede”
senge, lagner og tæpper. Man nåede at
etablere et lazaret på Rosenfeldt 1. maj, hvor
både godsejerinden fru minister Oxholm og
selskabsdamen frk. Sponne var samaritter.
Men ellers blev der ikke brug for sanitetstje- Dr. Sv. Aa. Kristensen til venstre og dr. Reinar
Clausen, maj 1945. (Vdb. Lokalarkiv)
nesten. Kristensen sørgede også for at vaccinere modstandsfolk mod tyfus, paratyfus
og difteritis før befrielsen, og her blev han assisteret af kredslæge Poul Rasmussen, formand for Røde Kors 1943-45.
En anden kendt modstandsmand var elinstallatør og samaritter Carl Borella Hansen.
Han var ansvarlig for ledningsnettet på Storstrømsbroen, og under inspektioner holdt
han jævnligt øje med tyskernes klargøring
af broens sprængning. Desuden var han
pengeindsamler for modstandsbevægelsen
hos de forretningsdrivende og gav husrum til et nødlazaret i sit sommerhus samt
udlånte sin bil til seminariets sabotagegruppe. Endelig skal nævnes broderiforhandler
og samaritter Ingeborg Christensen, der i
1944 blev leder af den illegale bladgruppe
Frit Danmark samt medlem af bykomitéen,
der udarbejdede interneringslister og godkendte likvideringer.
Identitetskort for Carl Borella Hansen

Jernbaneulykken 28/4 1945 (Næstved Arkiverne)
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Under besættelsen steg medlemstallet fra
172 i 1939 til 445 i 1945, formentlig pga. den anerkendelsesværdige indsats.
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Befrielse og flere nye opgaver.
Første opgave indløb 4. maj 1945 og bestod i samarittervagter på sygehuset,
Kristeligt Ungdomshjem, modstandsbevægelsens kommandocentral og ved de
internerede, og disse vagter fortsatte måneden ud.
6. maj fik formanden, den samaritteruddannede
oberstinde Aase
Augsburg en lidet
misundelsesværdig
opgave: At bespise
5000 mennesker i
Vordingborg! Det
drejede sig om de
to tyske lazaretter
Tysk lazaretskib i Masnedsund, maj 1945 (Vdb. Lokalarkiv)
på Sindssygehospitalet Oringe (1521
sårede og 465 sanitetsfolk) og kasernen (1543 sårede og 229 sanitetsfolk) samt
177 på 4 lazaretskibe i Sydhavnen og 880 flygtninge + ”det løse” i form af tysk
politi. I de følgende dage ankom der flere sårede, samtidigt med at nogle afgik.
Løsningen blev, at Røde Kors overtog kasernens kostforplejning, hvorfra maden
blev fordelt. Råvarer blev indkøbt på rekvisitioner fra Statens Civile Luftværn, og
lazaretterne afleverede deres danske pengebeholdning som modydelse.
Et ønske om ekstraforplejning skabte dog uro i bestyrelsen. Den tyske cheflæge
på kasernen bad om at få 200 kager, hvilket formanden bevilgede. Dette mødte
modstand hos fru Borella (gift med frihedskæmper) og dr. Kristensen, der jo selv
var i modstandsbevægelsen. Men tilsyneladende fik tyskerne deres kager.
En noget større opgave var at udskille såkaldt ”allierede” blandt soldater og
flygtninge. De russiske soldater – tidligere krigsfanger - i de tyske enheder fik
en rød/hvid/blå kokarde og tilladelse til at gå frit omkring. Næste skridt var at
samle alle russere, civile og militære, på Boulevardhotellet, der blev omdannet til lazaret under dr. Rønde og med 2 faste sygeplejersker og samarittervagt.
Efterhånden som de kom sig, var de på udflugter og optrådte med dans og
musik på Slotstorvet. Desuden blev de inviteret ud i foreninger og fortalte
om ”det kommunistiske paradis” – som de ikke havde set i flere år. Da de blev
hjemsendt i august, var der i alt 56, heraf 3 kvinder og 3 børn. Inden afrejsen
blev der udvekslet adresser, men der kom aldrig breve fra Sovjetunionen. Formentlig havnede russerne i Stalins fangelejre som alle andre, der havde set for
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meget til vestlige forhold. Og opholdet i Danmark blev næppe regnet på plussiden. De allierede var i øvrigt blevet enige om, at kun tyskere og russere skulle
tvangshjemsendes. Men DRK, der stod for hjemsendelserne, optrådte ikke
ligefrem upartisk, da den på statens vegne forsøgte at presse østeuropæere til at
rejse hjem…
På lazaretterne og i skibene fandt man i alt 29 ikke-tyskere, der blev anbragt
på sygehuset. I Skælskør blev oprettet en lejr for baltere, og her blev der
overført 80 personer fra Estland, Letland og Litauen. Ca. 30 polakker, franskmænd, luxembourgere, rumænere og tjekkere blev straks overført til en lejr
ved Nysted, og i sommerens løb blev der jævnligt sendt folk herned, efterhånden som de blev raske. En enkelt engelsk soldat, der havde været krigsfange
siden 1940, blev afleveret til englænderne, og en del tyske soldater fra AlsaceLorraine blev sendt til København og derfra repatrieret. Samaritterne hjalp til
ved alle transporter.
En mere kedelig opgave var ligtransport fra lazaretterne til de to kirkegårde i
Vordingborg og begravelsespladsen i Kastrup. Det skete med to lastbiler to
gange om ugen.
I Norge truede hungersnøden, og 19. maj blev der indsamlet 4 tons fødevarer
af Røde Kors og alle kvindeorganisationer, bistået af modstandsbevægelsen og
spejderne. Måneden efter kom Norgesindsamling nr. 2 med 9 tons fødevarer,
og Røde Kors kunne indsende 9053 kr., heraf fra modstandsbevægelsen 2077
og fra børnene på Vintersbøllesanatoriet 951. Desuden gav kommunen 3000
kr. I alt svarende til ca. 360.000 i nutidskroner – mere end man i dag får ind ved
landsindsamling. Ved samaritternes hjælp blev der arrangeret asfaltbal med
boder på Slotstorvet. 3 danse kostede 25 øre, og de to danserestauranter ved
torvet stillede deres orkestre gratis til rådighed. En engelsk torpedobåd var på
besøg, og den fuldskæggede skipper og oberstinde Augsburg åbnede ballet,
hvor 3000 deltog!
I juli var der igen asfaltbal. Denne gang var det fødevarer og penge til det
sultende Holland. Røde Kors deltog også i planlægningen af norske, hollandske
og franske børns ferieophold sammen med Foreningen Norden, Det Frie Nord
og DKB. 65 norske børn ankom allerede i juli og 30 franske i september, medens
de hollandske børn først kom i 46.
Også ved indsamlingen til de bornholmske bomberamte deltog Røde Kors,
ligesom man var med til at sende gavepakker til britiske soldaterfamilier, den
såkaldte Dewinggave. Sidst på året holdt man tombola over et parti kaffe, man
havde modtaget fra USA via DRK.
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Ved udgangen af juli var alle tyske soldater væk, og forplejningsopgaven løst.
Tilbage var flygtningene, men dem havde Røde Kors ikke noget at gøre med.
Men på det tidspunkt var Aase Augsburgs mand forflyttet, og hun blev afløst
som formand af fru seminarieforstander Elisabeth Jul. Det skyldes sandsynligvis
Aase Augsburgs organisatoriske evner, at Røde Kors fik så mange vigtige opgaver efter befrielsen, og hun blev da også indstillet til hæderstegnet trods den
korte funktionsperiode.

Roen sænker sig 1946-1971
Flere medlemmer 1946-47
1946 var fortsat præget af efterkrigsproblemer. Fødevaresituationen i Europa var
katastrofal, og Danmark var et af de få lande, der kunne undvære. I foråret blev
der sammen med ungdomsorganisationerne indsamlet penge og smør- og sukkerrationeringsmærker overalt i landet. Det gav i Vordingborg-Kalvehave 9188
kr. og 3636 smørmærker samt 2490 sukkermærker. Disse mærker gjorde, at der
kunne frigøres varer fra hjemmemarkedet til hjælp i udlandet. Øvrige fødevaremærker var ikke i spil, da der i forvejen var tilstrækkeligt i overskud. I efteråret
blev der igen indsamlet mærker, og her kom sæbemærker med. Desuden fik
afdelingen fra DRK tildelt stærkt rationerede varer som chokolade og te, der
kunne vindes i tombola.

Ildsjæle: Holger Haarby Hansen, 1906-1976
Haarby var i 1936 medstifter af
Samaritterforeningen (SF) og med
i de travle krigsår, hvor samaritterne indgik i kommunens civilbeskyttelse (Luftværnet). Han sad
i SF-bestyrelsen indtil 1954, heraf
10 år som formand i koldkrigsperioden, hvor SF i 1950 skiftede navn
og organisation til Samariterkorpset (SK) med Haarby som
korpschef og bagefter i 1954 til
Røde Kors Samaritterne (RKS). Han fortsatte som instruktør og i Røde
Kors-bestyrelsen 1942-73, heraf som formand 1966-72.
I 1962 stod han for samaritternes indtræden i Civilforsvaret (CF),
hvor han i 10 år var leder af CF-forbundet for Sjælland-Bornholm. I
1953 var han med til at stifte bloddonorkorpset i Vordingborg. Som
spejderleder var han under besættelsen leder af Spejdernes Hjælpekorps, der deltog i luftværnsarbejdet som ordonnanser ved de forskellige tjenestegrene samt som hjælpere ved evakuering.
Holger Haarby var født i Vordingborg, hvor han også blev uddannet til kleinsmed. Mens han arbejdede på Nakskov Skibsværft, læste
han til maskinmester. I 1928 stod han til søs indtil 1933, hvor han
fik arbejde hos Christiani og Nielsen, der byggede Storstrømsbroen.
Først som støbemester og bagefter som maskinmester på de slæbebåde, der bugserede kæmpekranen Stærkodder ud til pillerne med
brofagene. En kort periode var han støbemester på Maas-tunnelen
i Holland. Under krigen arbejdede han på Lindholm og bagefter på
Nordisk Kamfabrik (Panther).

DRK – støttet af staten - deltog også fysisk i efterkrigshjælpearbejdet i Europa,
bl.a. i Polen. Her arbejdede DRK i det ødelagte Gdansk (Danzig) sammen med
Red Barnet, således at DRK tog sig af sygdomsbekæmpelse og Red Barnet af
børnebespisningen. En del af arbejdet bestod i at sende børn til Danmark væk
fra ruiner og sult, og her blev der trukket på samaritterne. Således blev Holger Haarby med kort varsel sendt til Polen i påsken 1946 for at hente børn til
rekreation. Hurtigt blev der skaffet visum og uniform, og Skærtorsdag sejlede
damperen fra København med 430 polske flygtninge, 10 samaritter, 2 fra Red
Barnet og lasten fyldt med medicin, mad og levende grise. Allerede Påskedag
gik turen tilbage med 110 børn, der fik 3 måneders ophold i Karsemoselejren
ved Asserbo. I alt 2000 børn kom til Danmark, og mange blev indkvarteret hos
plejefamilier i Sydsjælland.

depot og agitation og et forretningsudvalg på 5 personer til at klare den daglige
ledelse. Navnet ”Afdelingen for Vordingborg og omegn” blev nu almindeligt.

Bestyrelsen, der siden 30’erne havde været på ca. 12 personer med et mindre forretningsudvalg, blev nu udvidet til mindst 15 personer inkl. Kalvehavekredsen, to
samaritterforeninger og URK, og der blev nedsat udvalg for ungdom, samaritter,

Et af de mere kedelige efterkrigsproblemer var eksklusion af ”unationale”, som
skete i alle foreninger. I Røde Kors ramte det ikke de få nazister, men kun dem,
der blev dømt på den ene eller anden måde. Det ramte 3 samaritter, der som
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telefonistinder ved KTAS blev fradømt deres stillinger ved den ekstraordinære undersøgelseskommission, de to uden varsel og pension og den tredje,
forstanderinden, med almindeligt varsel. Deres brøde var omgang med
tyske soldater, bl.a. på telefoncentralen. En af dem var søster til chefen for
Schalburgkorpset og forlovet med en tysk soldat, med hvem hun havde fået
et barn – hvilket dengang blev vurderet som ”meget unationalt”. En anden
samaritter, der havde fået 2 års fængsel for tysk krigstjeneste, blev også
smidt ud, men forsøgte senere – i 1956 - at blive genoptaget, hvilket blev
nægtet, da det kunne skade Røde Kors’ anseelse. Andre, der blev inddraget i
retsopgøret, forsvandt klogeligt fra byen, så man ikke behøvede at tage stilling. Et tidligere aktivt bestyrelsesmedlem i afdelingen stak af med en tysk
officer og tog arbejde i Berlin, men her var ingen sag, da hun ophørte med
at betalte kontingent.
Men ellers blev der arrangeret foredrag med kendte personer i både Vordingborg og Kalvehave og husagitation for at følge op på medlemstilgangen fra
besættelsestiden – og det virkede, formentlig fordi folk anerkendte indsatsen
under besættelsen og hjælpearbejdet efter befrielsen. Medlemstallet steg i
1947 til 1183 – det højeste antal i afdelingens 100 år.
Opgaverne var nu blevet færre og mere rutineprægede, og en vis mathed –
krigstræthed – begyndte at vise sig. Der var fortsat tombola, basar og udlån af
vandrekurve, men mangel på materialer og problemer med at få kurvene hjem
igen. I 1946 holdt man den første landsindsamling. En nyskabelse var opstilling
af katastrofeposter på vejene til Kalvehave og Næstved i 1947 – en pendant til
redningsposterne ved strandene. Samme år var der indsamling til julepakker til
grønlandske børn.
URK havde i 1946 en opblomstring under fru Augsburgs og senere Haarby Hansens ledelse med mange øvelser, weekendtur i spejderhytte og uddeling af 80
gavepakker til børn fra ubemidlede hjem og 20 julegaver til børnehjem. Medlemstallet steg til 61, heraf dog kun 8 drenge, men trods de mange aktiviteter
faldt interessen brat i 47, og 20/3 lukkede URK.
Samaritterforeningen med Haarby som formand havde et pænt aktivitetsniveau med kurser, demonstration af kunstigt åndedræt og pejling, vagter
ved idrætsbegivenheder, stævner mv., vedligeholdende uddannelse samt
masser af øvelser, herunder katastrofeøvelser. Som noget nyt var der øvelsessamarbejde med Næstved, Nykøbing, Ringsted, Sorø, Karise, Lundby
og Møn, og der var nu kommet nye samarbejdspartnere i form af politi, lotter og Hjemmeværnet (HJV). I 1947 grundlagde man et fond til oprettelse
af egne lokaler.
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Trods de mange aktiviteter kunne man godt mærke afmatningen. Der blev uddannet færre samaritter, antallet af aktive toppede i 1946 med 97 samaritter i
Vordingborg og 41 i Kalvehave, hvorefter det faldt. Mødeprocenten var vigende,
og nogle øvelser måtte aflyses.

Nedgang og stilstand 1948-1971.
I 1948 var medlemstallet faldet til 1096, og tendensen fortsatte i 1949 med 994
medlemmer og bundede med 45 i 1971! Årsagerne kan søges i den almindelige afmatning, andre fritidsinteresser og afdelingens faldende aktivitetsniveau.
Også koldkrigens nye tilbud i form af Hjemmeværnet, Lottekorpset og Civilforsvaret, hvor nogle medlemmer søgte hen, kan forklare frafaldet. Enkelte medlemmer erklærede, at de ikke ville være med til at betale til ”tyskerne” (nødhjælp
og/eller flygtninge), og mange flyttede fra byen og blev ikke erstattet pga.
manglende medlemshvervning. Men en anden årsag kan også søges i koldkrigen, idet medlemsflugten overalt fra Vordingborg til Kalvehave (især) – både for
gamle og nye medlemmer - for alvor sætter ind omkring 1950, hvor Danmark
er blevet medlem af NATO, oprustningen starter, og totalforsvaret organiseres,
medens Koreakrigen raser. Det er i hvert fald tankevækkende, at flere gamle og
aktive medlemmer, kendt for deres radikale og pacifistiske indstilling, melder sig
ud. Men i øvrigt bliver medlemsskaren mere repræsentativ; dog er der stadig en
overrepræsentation af de højere sociale lag.
Perioden frem til 1971 er for afdelingen kendetegnet ved faldende aktivitetsniveau, Tordenskjolds soldater i bestyrelsen og til sidst ingen indførsler i mødeprotokollen. Det er samaritterforeningen, der fortsætter arbejdet og viser flaget
– også mens afdelingen til sidst ligger for døden - og det er samaritterne, der
genopliver Røde Kors Afdelingen for Vordingborg og Omegn i 1972.

Medlemstal 1919-2018
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Afdelingen havde nogle store højdepunkter indtil 1956, hvor tornerosesøvnen
satte ind. Især i perioden 1950-53 var man meget aktiv under formanden Lauritz
Madsen, der blev afløst af sygehusinspektør Fagerlund 1953-56.
I 1949 deltog man i Grønlandsindsamlingen af legetøj, blade og bøger. I 1950 blev
Røde Kors Ugen genindført, og i 1951 holdt man landsindsamling, suppleret med
en stor og velbesøgt midnatscabaret i Bio. Formålet var at skaffe penge til et stort
og landsomfattende bloddonorkorps og regionale blodbanker i samarbejde med
Civilforsvaret. Der blev ikke lagt skjul på, at det (bl.a.) var til brug ved krigstilstand,
ligesom det blev oplyst, at DRK skulle uddanne 30.000 frivillige hospitalshjælpere
og 12.000 samaritter til rådighed for totalforsvaret. Der blev vist ”en lille rørende film”
og et par ”morsomme tegnefilm”, derefter oplæsning, en balletsolo, akrobatik og
”20 spørgsmål til professoren”, hvor 4 af byens læger skulle besvare spørgsmålene.
Herefter forfriskninger og danseopvisning med tango, quickstep og jitterbug, oplæsning af digte af P. Sørensen-Fugholm, fløjtespil og ”et par muntre viser”. Alt sammen med lokale kræfter og billetter til 2,50 kr. og med flotte avisanmeldelser.
Samme år var der katastrofeindsamling af tøj til Italien, hvor Po-floden oversvømmede den flade Podal. 5 tons blev indsamlet sammen med det lokale
lottekorps og kørt gratis til København. Ude på landet blev tøjet kørt gratis til
Vordingborg af ”rutebilerne”.
I 1952 holdt man filmaften i Kino, og Charles Andersen fortalte om sine oplevelser på hospitalsskibet Jutlandia. Året bød også på frimærkeindsamling og
landsindsamling til fordel for et børnehjem i Godthåb.
1953 blev et travlt indsamlingsår. Det startede med landsindsamling af tøj og
penge til ofrene for stormflodskatastrofen i Holland samt filmaften om Røde Kors’
indsats i Korea, kampen mod børnelammelse på Røde Kors’ kuranstalt i Hald,
katastrofen i Holland og Røde Kors’ astmasanatorium i Norge. Senere var der
indsamling af brugt tøj og penge til Europas flygtninge – især tyske - med støtte
fra lotter og DKB. I skolerne var der opråbsplakater, og hos lærerne i oplandet
kunne man aflevere sine tøjpakker. I Røde Kors Ugen var der lotteri og salg af
bilmærkater samt færdselspropaganda, optog med Prins Jørgens Garde, samaritter og høstvogne med ”unge smukke damer” afsluttende med høstbal på
Borggården (Kong Valdemar) med orkester, rulleskøjtedans, moderne dans og
solistoptræden samt salg af pølser og æbleskiver.
1954 bød på endnu en frimærkeindsamling til børnehjælpen i Grønland. I Røde
Kors Ugen var der tombola sammen med DKB og lotterne og noget helt nyt: Et
friluftsspil på ruinterrænnet om Gøngehøvdingen med amatørskuespillere fra
Midtsjælland. Det endte i øsende regnvejr og blev en total fiasko.
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Måske det var friluftsspillet, der fik bestyrelsen til at opgive ævred, eller medlemstallet, der i 1955 var nede på 674. Der er kun få referater i mødeprotokollen,
og ingen omtale af årets aktiviteter. Dette fortsætter i 1956, hvor kassereren
forlader jobbet, og bestyrelsen – noget kryptisk - meddeler DRK, at man ikke
kan støtte pengehjælpen til Grækenland, ”idet hovedafdelingen i forvejen havde
disponeret over afdelingens penge”. Man aner en konflikt mellem Vordingborg og
landskontoret.
Det ser ud til, at Kalvehavekredsen med udlånsdepot og Kalvehave Samaritterforening nedlægges i 50’erne, og udlånsdepotet i Vordingborg, der i 1952 var
flyttet til bibliotekets loft, nævnes sidste gang i 1958. Fru togfører Frederiksen,
der siden slutningen af 30’erne havde repræsenteret Kalvehavekredsen, udgik
af bestyrelsen i 1960.
I maj 1956 vedtog formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer ”at tilsende DRK
bestyrelsens resolution, om at såfremt der ikke ved generalforsamlingen fandtes
nye emner til bestyrelsen, fortsætter den nuværende, dog således at bestyrelsen ikke
agter at påtage sig arrangementer af nogen art udover foranstaltning af kursus”.
Der er intet referat af årets generalforsamling, men bestyrelsen konstituerer sig
i september med stationsleder Røpke som formand, Fagerlund som næstformand, Poul Mortensen som kasserer og Lauritz Madsen som sekretær + 6 bestyrelsesmedlemmer.
Herefter er der ikke mere i mødeprotokollen før 1962 bortset fra en beretning
for året 1956/57, der røber, at der har været en indsamling af tøj og fødevarer til
Ungarn i forbindelse med opstanden i 1956 og hjælp til engelske børn, der har
været på kurophold på Vintersbølle Børnesanatorium.
Det fremgår dog af beretningsskemaerne til landskontoret, at der fortsat indberettes om bestyrelsens sammensætning, dato for generalforsamling, kurser,
samaritteraktiviteter, depot og regnskabstal. Heraf fremgår, at det stort set er
de samme bestyrelsesmedlemmer med enkelte nye og lidt omrokeringer, f.eks.
afløses Røpke på formandsposten af Haarby i 66, hvor Carl Uffe Pedersen ryger
ind som næstformand, men uden at det ændrer noget. Det bemærkes også, at
de to erfarne læger i bestyrelsen forlader den i 1958. Det fremgår også, at der
er år, hvor der ikke er Røde Kors Uge eller indsamling, og at de indkomne beløb
som regel er ret beskedne. De indberettede generalforsamlinger har formentlig
været opdigtede eller ”dagligstuemøder”, hvilket en bemærkning i samaritternes
protokol i 1961 antyder: ”Generalforsamling på foranledning af hovedkontoret, da
man her var af den opfattelse, at RK-arbejdet var ved at gå i stå”. Denne generalforsamling røber et dårligt samarbejdsklima, idet formand Røpke kritiserede samaritterne for at svigte afdelingen, hvilket fik samaritterformanden C.U. Pedersen til at
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opremse alt det, de havde lavet, og han afsluttede med at ”samaritterne så godt
som hver eneste weekend viser byens borgere og fremmede sportsfolk, at der findes
Røde Kors her i byen!”
Men denne generalforsamling medfører dog, at der kommer nogle få indførsler
i protokollen fra 1962 til 1967. Disse røber, at man i 1962 forsøgte at hverve nye
medlemmer ved at husstandsomdele en avis med indlagt girokort. Lidt fantasiforladt, og det virkede da heller ikke – medlemstallet faldt igen. I 1963-65 er der
ingen aktiviteter og i 1966 står der: ”Den af fjernsynet foranstaltede tøjindsamling
i udsendelsen ”Trekamp” og Arne Fremms (direktør DRK) arrogante afvisning af tøjet
har medført en udtalt negativ holdning til Røde Kors i Vordingborg, hvorfor bestyrelsen har besluttet ikke at afholde nogen form for Røde Kors-uge i Vordingborg i år”.
Vordingborg-afdelingens forhold til DRK var i forvejen lidt køligt, hvilket fremgår
af en bemærkning fra formand Røpke, efter at han i 65 har haft besøg af en
repræsentant fra landskontoret: ”Ønsker ikke besøg af den herre mere!”
I perioden 1968-71 er siderne i mødeprotokollen tomme, medens medlemstallet
tager den sidste nedtur fra 298 til 45.

Samaritterne viser flaget.
Samaritterne fortsatte det høje aktivitetsniveau og var samtidig afdelingens
uundværlige ”praktiske grise”, når der skulle arrangeres noget. Samtidig fortsatte
udviklingen med flere samarbejdspartnere ved mindre og større øvelser, hvilket
blev begunstiget af samaritternes inddragelse i totalforsvaret. Faktisk fandt der
en mindre ”militarisering” sted.
Det startede med stiftelsen af Vordingborg Samaritterkorps (SK) i 1950 med fine
titler til Holger Haarby (korpschef ), Th. Guldberg (vicekorpschef ) og dr. Kristensen (korpslæge). Et korps skulle naturligvis have en fane, og den indviede man
på Frederik d. 9.’s fødselsdag på militærisk vis med taler og sømslagning og
lykønskningstelegram til majestæten. Korpset var for dem, der skulle samarbejde med Civilforsvaret (CF), nærmere betegnet det lokale Civilforsvarsforbund
(CFF), der organiserede de frivillige. Samaritterforeningen omfattede stadig alle,
både aktive og passive, og i januar 1954 skiftede foreningen navn til Røde Kors
Samaritter (RKS). Samtidigt nedlagdes SK.
I SK kom der nye discipliner på programmet: Militær anstand, uniformsreglement,
gradstegn, kortlære, ABC-maske, afstandsbedømmelse, bevægelsesøvelser,
melde- og ordonnanstjeneste, orienteringsøvelser, alarmeringsøvelser, eftersøgninger, radioteknik, signaltjeneste, venteplads, redningstjeneste, CF-materiel,
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krigsskader, båreføreruddannelse og øvelser med CFF og i ruinbyen i Næstved
samt instruktør- og lederkurser på CF-Skolen i København og i ruinbyen i Tinglev.
Antallet af samaritter, der stillede sig til rådighed for CF, varierede mellem 15 og
21, og de fik mulighed for at danne egne grupper med egne befalingsmænd.
Fra 1961 blev man iklædt CF-uniformer.
Samtidig blev øvelsessamarbejdet udbygget
med andre samaritterforeninger og med DKB,
lotter og HJV og andre
organisationer. Dette var
en stor fordel, da der ofte
var for få deltagere ved de
lokale øvelser. I 1949 afholdtes f.eks. en weekendøvelse med redningskorps,
brandvæsen, HJV, lotter,
arbejdersamaritter, politi- CF-kursus i 50’erne. Holger Haarby i Røde Kors uniform i midterste
række nr. 4 fra venstre. I midten damer i DKB-uniform, i højre side
hundeforening og RK-saCF-uniformer og bagerst brandmandsuniformer.
maritter fra Lolland-Falster,
Møn og Sjælland, i alt 150 samaritter. Mange øvelser blev holdt med det lokale
HJV-kompagni 8101 og især lotternes sanitetsgrupper. En af de mere morsomme øvelser var med lotterne i Rosenfeldt-parken, hvor kronprinsesse Margrethe
pludselig dukkede op. ”I skal bare lade som ingenting!” lød parolen, medens en
mærkbar nervøsitet bredte sig overalt. Ingen vidste dengang, at Margrethe ofte
var på Rosenfeldt for at mødes med en vis franskmand.
Hvert år blev der afholdt mindst én katastrofeøvelse i byen eller omegnen, hvor
man brugte større bygninger og arealer, f.eks. garveriet, Tuborgdepotet, Lundby Mejeri eller kornmagasinerne på Sydhavnen, eller også deltog man i andres
katastrofeøvelser i nabobyerne. Hertil kom uddannelse og øvelser med bedriftværn, især på Buko, hvor C.U. Pedersen arbejdede, og deltagelse i distriktsøvelser overalt på Sjælland og Lolland-Falster.
Et af højdepunkterne var Øvelse August i 1960, hvor marine- og hær-HJV, CF i
Næstved og brand- og redningskorps deltog sammen med RK-samaritter fra
Sjælland og København. Der skulle øves både kamp og sanitetstjeneste. Den
omhandlede bl.a. en episode på Ore, hvor en HJV-enhed var i kamp og skulle
evakueres fra søen sammen med en masse sårede. Her måtte en samaritter-deling
møve sig frem i jordhøjde for at komme frem til de sårede og derefter få dem op
på HJV-kutteren. De blev sejlet til Marienberg skole, hvor andre samaritter
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havde oprettet lazaret. Samtidig var der kamphandlinger i Sydhavnen, hvor
brand- og redningskorps og samaritter måtte hente de sårede frem fra ruinerne.
Et andet højdepunkt var en weekendøvelse, Øvelse Majbom, i 1964, hvor ofre fra
kasernen, Buko, spejderne og FDF blev sminket og udlagt på Sydhavnen. Øvelsestagerne var RK-samaritter, CFF, HJV sanitetsgrupper, marine-HJV, redningskorps
og politi, der overnattede på Rosenfelt, hvor øvelsen startede kl. 5 og sluttede
kl. 10. Ca. 200 deltog. En anden stor øvelse var MAY END i 1969, hvor øvelsestagerne, HJV fra Vordingborg og Næstved samt CF, ambulancer og samaritter
fra nær og fjern, blev spredt på de lokale herregårde. Dette var en regulær militærøvelse med kamphandlinger.

Øvelse August (tegning af
Carl Uffe Pedersen)

Disse militærøvelser med indsættelse af
civile samaritter - flere af dem uden militær uddannelse - var næppe realistiske,
da samaritter ikke skulle støtte militære
enheder, men kun indgå i hjælp til civilbefolkningen i CF-regi. Men de gav gode
muligheder for at øve håndværket i nye
spændende scenarier. Vordingborg havde
nogle fantastisk dygtige og erfarne instruktører og organisatorer i Haarby, ægteparret Guldberg, dr. Kristensen, Carl Uffe
Pedersen, Erling Christensen og i starten
Børge Lund Sørensen, uden hvilke disse
øvelser ikke kunne lade sig gøre. Men man
kan da overveje, om disse militærøvelser
var gavnlige for medlemshvervning og
Røde Kors image i almindelighed.

det meste af tiden. For ikke at nævne de mange samarittervagter, hvor Carl Uffe
især var aktiv; i 10 år var han fast vagt på stadion, hvilket blev belønnet med en
tur til venskabsbyen Falun sammen med VIF fodboldhold. Der blev også tid til at
festligholde 20-årsdagen i 56 og 25-års jubilæet i 61 med indbudte samarbejdspartnere.
I det meste af perioden blev
samaritterne ledet af makkerparret Carl Uffe Pedersen (formand) og Erling Christensen
(næstformand). Trods de mange aktiviteter var medlemstallet vigende, medens antallet
af aktive lå mellem 40 og 50
og faldt til 35 i 1971. Møder
blev holdt i depotet, indtil
man i slutningen af 50’erne fik
et lokale i sygehusets kælder.
I 1965 var der mulighed for at
Carl Uffe Pedersen som førstehjælpsinstruktør
købe det gamle VIF-klubhus,
men kommunen ville ikke tillade, at det blev stående – så det blev nedrevet.
Den 18. august 1968 indtraf en tragisk ulykke. Erling Christensen kæntrede med
sin båd og druknede. Under ledelse af stationsleder Røpke ledte samaritterne
efter ham fra Nordhavnen til Langøbroen. Da det ikke gav resultat, startede
samaritterne i Nykøbing eftersøgning fra Stubbekøbing til Storstrømsbroen,
medens samaritter fra Vordingborg, Faxe og Næstved undersøgte kysten på
Masnedø, Oringe, Bogø og mellem Nordhavnen og Kalvehave, samtidig med
at HJV-kutteren tog sig af Storstrømmen-Grønsund. Kort efter blev han fundet
på Trællegrunden ud for Oringe.

Ofte brugte man spejdere som figuranter, og som modydelse underviste man
spejderne i førstehjælp og i forbindelse med diverse spejderløb.
Livredningsdemonstrationer sammen med Zonen eller Falck blev årligt holdt
ved redningsposterne, i begyndelsen med Holger Nielsen metoden, men i 1961
fik man et fantom og gik over til indblæsningsmetoden, også kaldet mund til
mund/næse metoden. Undervisning i denne metode startede i 1962.
Ved siden af alle disse hæsblæsende aktiviteter blev der afholdt årlige samaritterkurser, og nye kurser som elementær førstehjælp for civilbefolkningen og
førstehjælp for ungdommen blev indført. Og så var der naturligvis Røde Kors
uger og indsamlinger, der så vidt muligt blev afholdt, selvom afdelingen lå brak
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Genrejsning 1972-1982
Fremad på ny!
Den 29. juni 1972 mødtes 13 samaritter og en DRK-konsulent på Kong Valdemar
og nedsatte et forretningsudvalg på 7 personer til genrejsning af Røde Kors i
Vordingborg. Udvalget bestod af Holger Haarby Hansen (formand), Kurt Rokatis
(kasserer), Else Holdensen (sekretær), Carl Uffe Pedersen, Astrid Guldberg, Chr.
Bertelsen og Hans Erik Olsen.
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Genoplivningsprojektet bestod af to dele, der var indbyrdes afhængige: Aktiviteter og medlemmer, og man tog fat i begge dele i 1972. Medlemshvervningen
blev et langt sejt træk og kun en betinget succes. Man sendte 482 breve ud
til medlemmer, der ikke havde betalt de sidste år, og i 1973 startede man en
hvervekampagne. Samtidigt blev der tilført 144 medlemmer fra den nedlagte
Lundby Afdeling – men de har formodentlig reageret mod fusionen ved ikke at
betale. Resultatet var nedslående: 163 medlemmer i 1973 og 132 i 1974. Det
højeste medlemstal blev nået i 1979 med 312, og herefter gik det jævnt ned ad
bakke. Tilmed var der mange korte uddannelser og ufaglærte blandt medlemmerne, hvor de lange og mellemlange uddannelser tidligere var overrepræsenterede. De kendte og såkaldt toneangivende var der ikke mere.
Klare ændringer i forhold til de første 50 år - og noget, der måske kunne få indflydelse på bestyrelsesarbejdet? Havde Røde Kors Vordingborg fået et dårligt
image efter afdelingens lange passive periode?

Priklotteri

På aktivitetssiden kunne det kun gå fremad. Allerede i 72 var der gang i Røde Kors Ugen med roelygter, optog med Prins Jørgens Garde, folkedansere,
judokampe og dans og æbleskiver på Rådhuspladsen og dagene efter kondimarch og orienteringskørsel – og selvfølgelig priklotteri. Dette lotteri var
en fast del af Røde Kors ugerne i 70’erne og 80’erne.
Det fungerede således, at man ”prikkede” et lod ud
på tavlen med 100 lodder med én gevinst pr. tavle,
og prisen afhang af lodnummeret. Gevinsterne var
som regel indsamlet fra butikkerne, men kunne
også købes via DRK. Priklotteriet gav ofte mere end
andre indsamlinger tilsammen og var dermed en
væsentlig del af overskuddet.

Opfindsomheden blomstrede de næste år. Gamle successer som priklotteri,
mærkesalg og tombola blev gentaget, medens nye som papirindsamling og
cykelløb blev afprøvet – men det var tiden åbenbart ikke moden til. Bedre gik
det med pengeyngel og diamant-/guldgravning, der blev en fast bestanddel
af festugen, der dengang mere var en byfest end en musikfestival. Et andet initiativ var indsamling ved valgstederne - også i Langebæk og Præstø kommuner
– ved folketings- og kommunalvalg. I 1985 styrede DRK aktiviteterne ved åbningen af Farøbroerne, hvor bromarchen indbragte 1,5 mill. og beskæftigede 340
frivillige, bl.a. fra Vordingborg. I 1987 deltog afdelingen i jubilæumsfestlighederne på Storstrømsbroen, hvor der også blev arrangeret bromarch. Og i 1988
var der tunnelmarch ved indvielsen af Guldborgsundbroen.
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Pengeyngel 1984: Gunnar “Nu” Hansen
holder auktion over Morten Olsens fodboldstøvler. (Foto: Tine Løhr, Vdb. Lokalarkiv)

Diamantgravning ved Festugen 1985
(Foto: John Hansen, Vdb. Lokalarkiv)

Bromarch Storstrømsbroen 1987
(Foto Erik Hinrichsen)
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I 1973 tog den 17-årige samaritter og skoleelev Arne Holdensen initiativ til at
genstarte URK efter 26 år. Ved stiftelsesmødet 11. januar meldte de første 15 sig.
Aldersgruppen var 8-24 år (med samaritterledere), og Arne Holdensen blev formand og Erik Romme næstformand. Samme år kom Arne i afdelingsbestyrelsen
som den hidtil yngste!
De unge fik førstehjælpskurser, sundhedslære, kostlære, kort og kompaslære,
orienteringsløb, baderegler, færdselslære, bårefræs, genoplivning, ildslukning,
løfteteknik, kørestolsteknik, eftersøgning osv. Andre – på det tidspunkt nymodens temaer - var forurening og genbrug. Desuden deltog de i samaritterøvelser og CF-øvelser, ofte som ”ofre”, lavede plakater til indsamlinger og udstillinger og hjalp til ved Røde Kors uger. Ved Fagenes Fest deltog de i konkurrencen om den pænest pyntede vogn i optoget. Men der blev også tid til fest med
musik og dans og hyggeaftener. Således blev fastelavnsfesten og julefesten
sammen med weekendophold i hytten i Vålse til faste ”traditioner”. En anden
tilbagevendende begivenhed var besøg på Vintersbølle Hospital, der i 70’erne
var plejehjem for Københavns Kommune. Her kørte URK’erne de handicappede
patienter på ture i kørestol. Indimellem var der udflugter, besøg på Falckstationen og brandstationen og gensidige besøg ved andre URK-foreninger.
Højdepunktet var tysk/dansk udvekslingsbesøg. Første besøg var allerede i 73
hos Jugend Rote Kreuz (JKR) i Bad Schwartau ved Lübeck, i 74 JKR Hamburg og i
75 Glienitz ved Hamburg. Her havde man fået uniformer, så man kunne matche
tyskerne.

URK besøg ved JRK Glienitz

Tysk besøg ved URK 1975, Møns Klint
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Et frisk initiativ blev taget i 80’erne, hvor URK kørte ud med blomster og juledekorationer til Telefonkædens ældre og senere inviterede dem på generationslejr i Frøslev, hvor man hyggede sig på tværs af generationskløften.
Aldersforskellen gjorde, at man
en del af tiden opdelte i mini- og
juniorgruppen, hvor aktiviteterne
og læringen kunne tilpasses alderstrinet. Når man var ”udlært”
som mini, kunne man fortsætte
som junior. URK kom snart på
kommunebudgettet, da der blev
ydet tilskud til alle under 19 og
til lokaleudgifter, hvilket endte
med, at URK først fik egen økoPyntet URK vogn ved Fagenes Fest
nomi og derefter 1/1 1988 blev
uafhængig af afdelingen. URKlandsorganisation løsrev sig fra DRK og blev en selvstændig ungdomsorganisation. URK er især kendt for sine ferielejre for børn og unge mellem 7 og 18, der
af en eller anden grund – som regel økonomisk - ikke kan komme på ferie.
Medlemstallet nåede op på
ca. 30, men deltagerantallet
og aktiviteterne faldt i 80’erne.
Efter alt at dømme lukkede
URK i 1996, men findes i dag
i en helt anden skikkelse som
Opland (startet 2014), der tager sig af psykisk sårbare unge
ved Ritas Corner og fortsat er
uafhængig af DRK.
Andre initiativer var BesøgsURK ferielejr 1981 (Foto: Arne Holdensen)
tjenesten for ældre og ensomme, som Astrid Guldberg
tog hul på i 1973 og derefter Telefonkæden. Begge fik kommunal støtte og var
aktive året efter med 13 tilknyttet Telefonkæden, og 9, der fik besøg af hver sin
besøgsven. I 1975 stod hun for at sende de to første børn på URK ferielejr. Da
Astrid døde, blev Telefonkæden videreført, medens Besøgstjenesten faldt sammen. Den blev genoplivet af Marianne Røpke i 1980, men i 1981 flyttet udenfor
Røde Kors og med kommunal støtte og eget lokale! Først i 1990 blev Besøgstjenesten genoprettet i Røde Kors regi.
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Der var ikke så mange samaritterkurser som tidligere, men en del nye kurser
som vejsamaritterkursus, elementær sundheds- og sygepleje (ESS), befolkningskursus og udvendig hjertemassage (UHM). UHM startede i 1986, efter at samaritterne var uddannet. Selvom der stadig var øvelser med HJV og lotter, var det
ikke de store manøvrer som i Carl Uffes tid. Til gengæld var det stort set samaritterne, der styrede Røde Kors Vordingborg med URK, Telefonkæde mv., samtidig
med at der stadig skulle bruges kræfter på redningsdemonstrationer, CF og
samarittervagter.
I 1988 stiftede ægteparret Helga og Walther Feierfelt en pris til ”årets samarit”.
Den bestod af diplom og bæger med inskription, og den første modtager var
den 18-årige Mia Pedersen.
Samaritterne fik i 1977 en campingvogn og samme år penge fra DRK til at købe
2 campingvogne til strandvagter, i 1978 genoplivningsudstyr til Ore Strand og i
1982 vagttelt. Hver sommer var der to strandvagter på Ore ved de to redningsposter og en på Svinø Strand med hjælp fra arbejdersamaritterne og URK. Antallet af samaritter faldt til ca. 30, men reelt var der flere, idet URK også stillede med
samaritter

Redningsdemonstration Ore Strand, 1989
Carl Uffe Pedersen til venstre
(Foto: Erik Hinrichsen)

I det meste af perioden var det
C.U. Pedersen, der var formand
for afdelingen, men i 1983 trådte
han tilbage og blev suppleant og
overlod posten til yngre kræfter
i form af Arne Holdensen. Det
viste sig snart, at det ikke var den
stærkeste bestyrelse, og Carl Uffe
måtte snart rykke op og overtage
sekretærposten, og kort efter
måtte han (igen) overtage RKS.
Møder blev holdt i et lokale på
brandstationen, som kommunen
istandsatte, og som også blev
brugt af samaritter og URK.

Ved genoprettelsen af afdelingen blev der fra DRK i 1973 indført udvalg til
at styre de enkelte aktiviteter. Det var SAM (samaritter), SOC (socialmedicin:
Besøgsvenner, telefonkontakt), SUS (sundheds- og sygepleje) og UNG (ungdom:
URK). Her sad formændene, der blev valgt ved årsmøder i de 4 aktiviteter, og de
var fødte medlemmer af UBU (uddannelses- og beredskabsudvalget) og indgik i
bestyrelsen.
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Fnidder-fnadder og kassebedrøver.
Nok var samaritterne gode til at organisere aktiviteter, men mindre gode til bestyrelsesarbejde, især i slutningen af perioden. Man ser det på de sjuskede og
uklare referater, der bliver mere og mere ulæselige og mere og mere koncentrerer sig om interne stridigheder. Bestyrelsesmedlemmer, der trækker sig eller
udvandrer, inhabilitetsproblemer fordi to bestyrelsesmedlemmer er gift, manglende medlemsadministration og kontingenter, beskyldninger om censur i
medlemsbladet og hyppige stridigheder mellem SAM og SOC om økonomien.
Det sidste bredte sig til landskontoret og resulterede i, at leder/SOC ”meddelte,
at hun pga. den kritik, der rejstes mod hende og det arbejde, hun udførte – ikke så
sig i stand til at deltage i bestyrelsens møder fremover”. Og i 1981 blev Besøgstjenesten trukket ud af Røde Kors ”pga. afdelingens negative holdning”. Et bestyrelsesmedlem ”foreslog flere møder for at drøfte sagerne igennem” – hvorefter han
forlod mødet og kun dukkede op lejlighedsvis. Et større beløb, der var lovet til
”Afrika sulter”, blev tilbageholdt af et flertal, men Carl Uffe fik et nyt flertal til at
frigøre pengene. Der blev talt ”om en særlig ånd i afdelingen, som ikke er af det
gode. Vi gamle bemærker den måske ikke – men nye mærker den straks” og ”fra
flere sider blev det oplyst, at vi i afdelingen har det med at gå omveje, når der skal
hentes oplysninger, og det er med til at give den dårlige atmosfære”.
En leder forlod URK med sparebøssen og uden at afregne, men det værste var
endnu tilbage. Den meget aktive og kompetente kasserer blev i 1985 afsløret i
at have genbrugt bilag gennem 4 år og dermed taget 10.076,30 kr. fra kassen,
uden at revisorerne havde opdaget det. ”Kassereren var tosset”, står der i referatet. Kassereren nedlagde sit mandat og ”opfordrede resten af bestyrelsen til at
gøre det samme, idet en sådan bestyrelse ikke er kompetente til denne opgave!”
Der blev lavet en afdragsordning, men da DRK gik bilagene igennem, steg
beløbet til 31.914,84 kr.! Det viste sig, at kassereren også havde svindlet på sin
arbejdsplads, og da ingen var interesseret i at blive forsidestof, gav arbejdsgiveren 15.000 kr. for at lukke sagen.
Det var en tabersag for alle, men man var blevet klogere. Man søgte professionel hjælp, idet Vordingborg Bank overtog medlemsadministrationen og bogføringen. Medlemstallet, der var toppet med 312 i 1979, faldt nu til under 200,
og nedgangen fortsatte.
Der er intet usædvanligt i denne sag – de fleste foreninger, der bliver 100 år, har
(mindst) en kassebedrøver – og hvis de ikke har, er det fordi, de ikke er opdaget!
Det usædvanlige og pinlige er, at det skulle ramme Røde Kors.

RØDE KORS VORDINGBORG 100 ÅR 39

Nye ideer og genbrug 1989-2000
Ildsjæle: Carl Uffe Pedersen, 1920-2009

Nye initiativer

Carl Uffe – også kaldet Hr. Røde
Kors – opnåede at blive den mest
kendte person i Vordingborg Røde
Kors og indehaver af en række
rekorder i tillidshverv. Han var også
en værdig repræsentant for de
mange samaritter, der i mere end
en menneskealder bestred tillidshverv og viste flaget ved indsamlinger, Røde Kors uger, samarittervagter, øvelser, kurser mv.
Karrieren startede, da Carl Uffe
i 1936 blev opfordret til at blive
samarit i Arbejdernes Samaritter Forbund (ASF) af sin arbejdsgiver, bageribestyrer og socialdeFoto: Per Rasmussen
mokratisk borgmester Lohff
Rasmussen. I 1940 skiftede han til
Røde Kors, som han først forlod i 2008 efter 72 aktive år som frivillig.
Carl Uffe havde tusindvis af elever som førstehjælpsinstruktør
1954-96 ved Røde Kors, CF, HJV og Lottekorpset. Han sad i samaritternes bestyrelse 1957-90, de fleste år som formand, og var samtidig
i afdelingens bestyrelse. 1972-83 stod han som formand i spidsen for
at genopbygge Røde Kors. I 1997/98 måtte han igen træde til pga.
uro i bestyrelsen. Han sluttede sin karriere som en højt skattet leder
af Telefonkontakten.
Carl Uffe er eksemplet på den dygtige elev, der aldrig fik en uddannelse pga. skæbnens ugunst. Da han forlod skolen, var der
arbejdsløshed og ingen læreplads. Under krigen var han i vaskeriet
på Børnesanatoriet og senere på Nordisk Kamfabrik. Efter krigen
blev det løsarbejde, indtil han i 1965 fik job på Buko. I 1980 gik han
på efterløn.

1989 var tilsyneladende året, hvor afdelingen, der nu kaldte sig Vordingborg/
Langebæk, forlod de støvede protokoller og gik over til computer, printer og
løsark – og ofte glemte man at gemme til eftertiden. Men 1989 var også Berlinmurens fald og den påfølgende opløsning af Sovjetunionen i 1991. Det blev
også starten på en almindelig nedrustning. Den nye beredskabslov fra 1992
betød en kraftig reduktion af det kommunale civilforsvar, der nu hed beredskab,
og stort set alt materiel i depot blev solgt eller foræret væk. Det betød også, at
der ikke var behov for Røde Kors, medens CFF – nu Beredskabsforbundet (BF) –
fortsat organiserede frivillige. Reelt betød det ophør af øvelsessamarbejdet med
militær og civilforsvar/beredskab, og der var da også kun én øvelse i perioden,
der fandt sted i Masnedsund i 1998 og omfattede RKS, ASF, HJV og BF. En anden
følge af koldkrigens ophør var borgerkrigen i Jugoslavien, der sendte flygtninge
til Danmark, herunder Ørslev og Køng i 1993. Men det var en opgave for DRK og
involverede ikke de lokale Røde Kors afdelinger.
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1989 startede med fejringen af afdelingens 70-års fødselsdag på en særlig måde
– og igen på den forkerte årstid. Det var april-udstillingen ”Sikker Bilferie” på
Rådhusparkeringen med 3000 besøgende. Mange udstillere og et godt emne
på en tid, hvor sikkerhedskrav til biler og udstyr var beskedne.
Af mere varig betydning
var Inge Lindegaards opstart 19/8 89 af Nørklergruppen i Ørslev og 25/1
1991 Nørklergruppen på
Orevej, Vordingborg, med
Grethe Abrahamsen som
leder. Deres indsats var at
strikke, sy og hækle babyog børnetøj og tæpper
til det, der dengang hed
”Den tredje Verden” eller
”u-landene”. Det skete via
Vordingborg-nørklere i Røde Kors Huset 2019
et katastrofelager i Frøslev
(Foto: Niels Kristensen)
(senere Kliplev) eller direkte
til et udviklingsprojekt, primært i Afrika. Senere gik der også tøj til Østeuropa og
de fhv. sovjetrepublikker samt ”Mother Teresa”. I 1993 havde de ca. 30 frivillige
damer afleveret over 3000 stykker!
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I 1990 søsatte formanden, plejer Erik Hinrichsen, et projekt, der nok var forud
for sin tid. Det gik ud på at skabe et samarbejde mellem de sociale og humanitære foreninger, således at man kunne samle og koordinere ressourcer og
opgaver, både når det gjaldt indsamlinger, frivillige og tilbud. Formålet var at
forbedre indsatsen til borgerne døgnet rundt, og således at de kun skulle
henvende sig ét sted. Ideen var at gå sammen om aktiviteter i det nye medborgerhus (Kirkeskovspavillonen) med f.eks. varmestue, kaffestue, rum til hobbyarbejder og genbrugsbutik, der kunne give beskæftigelse og socialt samvær og
penge til alle foreninger – og måske et krisecenter. Endvidere skulle der laves
registre over relevante foreninger lokalt og på landsplan. Projektet var afhængigt af økonomisk støtte og en fast projektleder.
Nu har foreninger i Vordingborg ry for at markere deres ”territorium” og dermed
svært ved at samarbejde - og det var ikke bedre dengang. Når tilmed Røde
Kors skulle optræde som projektleder og ”storebror”, kan man forstå, at kun få
foreninger gav positive tilbagemeldinger. Den idealistiske formand udviklede
sine ideer, men nok på en lidt ustruktureret måde, hvilket fik Storstrøms Amt
til at kalde det ”et meget løst projekt”. Hverken kommune, amt eller DRK ville
give tilskud, men kommunen bakkede moralsk op, og Medborgerhuset stillede
lokaler til rådighed. Under overskriften ”Positiv Fritid – Positiv Problemløsning”
søgte man i 1992 Socialministeriet om 500.000 kr. i 93 og 440.000 de næste 2 år
– og fik afslag. Når man ser den lidt ubehjælpsomme projektbeskrivelse, forstår
man afslaget. Afdelingen arbejdede med dette projekt i 3 år og brugte megen
energi og penge. Havde man søgt professionel hjælp til at konkretisere projektet, havde man nok fået både forståelse og penge. Nogle af ideerne blev senere
gennemført af Røde Kors og andre.
Eksemplet er næppe enestående – mange foreninger med frivillige har en tendens til selv at ville klare alt, selv om de har råd til professionel hjælp.
I mellemtiden var Besøgsvennerne med Marianne Røpke vendt tilbage til Røde
Kors i 1990, og i 1993 var man oppe på 36 besøgsvenner. I 1993 bredte Besøgstjenesten sig til Langebæk Kommune. Også Telefonkontakten, som Carl Uffe
havde overtaget i 1980, havde fremgang. Hver morgen ringede han til ca. 30
ældre og ensomme mennesker, og hvis de ikke svarede, alarmerede han døgnplejen. Hvert år inviterede han på kaffe, kage og hyggesnak, så der blev sat ansigter på ”telefonvennerne”. Vedr. børns ferieophold blev det i 1993 økonomisk
muligt at udvide antallet af børn og unge på en uges ferielejr fra 1-2 om året til
10, i 98 kom man op på 20 og i 2000 på 39, takket være fonde og kommuner.
Samarbejdet med Boe Andersen om diamantgravning under Festugen fortsatte
og havde 10-års jubilæum i 92 med et overskud på 40.000 kr.! Til gengæld nåede
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landsindsamlingen, som DRK havde genoptaget i 1991 efter 15 års pause, et lavpunkt i 1992. I 1995 slog pengeynglerne rekord. 4 kendte personer fik hver 1000
kr., hvilket efter ½ år gav i alt 43.265. kr. med byens apoteker som den dygtigste
købmand (15.040 kr.) og Niels Fog som den dårligste (2000).

Festuge 1992: Diamantgravning ved guldsmed Boe Andersen,
Algade 72 (Foto: Arne Holdensen)

Den største nyskabelse med bæring ind i det 21.
århundrede var åbningen af den første genbrugsbutik for tøj 4/4 1992. Det skete på Algade 70A
med Marianne Røpke som overordnet leder og ca.
15 frivillige. Fra starten af var der bekymring fra
Folkekirkens Nødhjælp, der havde solgt genbrugstøj i Algade siden 1983, men bekymringen viste
sig at være grundløs. I stedet kan man undre sig
over, at man ikke kunne etablere et samarbejde
om genbrug – dengang som i dag. Butikken fik
en udvidelse i 1993 med Algade 70 B. 28/10 1996
åbnede borgmesteren og DRK-generalsekretæren
en ungdomsgenbrugsbutik i gården til Algade 36.
Det gav polemik både lokalt og på landsplan med
Den første tøjbutik,
tale om ufin konkurrence og butiksdød. FormanAlgade 70, (avisklip)
den for Handelsforeningen blev væk, da Røde Kors
– dengang - ikke ville være medlem af Handelsforeningen. 15/1 1999 åbnede
borgmesteren en butik på 260 m2 på Rådhustorvet 3, og samtidigt lukkede de to
andre butikker. I dag kan genbrugsbutikker på hovedgaden stadig give debat,
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men det overvejende synspunkt er dog, at de er et godt supplement til handelslivet, de giver liv og er bedre end tomme butikker.
Med genbrug fulgte en ny plage: Tyveri og indbrud. Det første tyveri skete i 96,
hvor 3.456 kr. og en telefonsvarer forsvandt, og samme år var der indbrud for
kr. 10.944.
En ny aktivitet, Her & Nu Kontakten med Lisbeth Sommer som leder startede i
1994 med at sende de frivillige på kursus i krisehjælp, der omfattede både fysisk
og psykisk førstehjælp. Ideen var, at mennesker der havde behov for krisehjælp
i forbindelse med ulykker, dødsfald, røverier o.l. kunne få øjeblikkelig hjælp
via politiet, der kontaktede brandvæsenet, der derefter kontaktede gruppen.
Ultimo 1995 havde der været 4 udkald, men senest i 1999 ser det ud til, at gruppen blev lukket eller ændret til offerstøttegruppe.

Hjertemassage (akvarel af Carl Uffe Pedersen)

Samarittergruppen under Arne Nielsen lå
efterhånden på ca. 25 aktive, der fik lokale
i Foreningernes Hus i den gamle Kirketorvets Skole og fra midten af 90’erne flyttede til kælderen under Iselingen-skolen.
Der blev stillet større krav til samaritterne;
man måtte kun undervise i Røde Kors regi,
instruktører skulle have voksenpædagogisk kursus, og samaritter skulle have et
særligt kursus for at bestride vagter. Der
var mange kurser i førstehjælp og hjertemassage, men med små hold. Der blev
også afholdt befolkningskurser i samarbejde med BF og kurser for værnepligtige,
der efter at have trukket frinummer havde
meldt sig til det kommunale beredskab.
1994 var året, hvor samaritterne fik deres
første – sponsorerede – mobiltelefon.

Snart slap man af med redningsposterne. Tilbage var én ved Svinø Strand
og to på Ore, hvor den ene ved Badevej var tilpasset surferne. Desuden var
havnene ved Sandvig og Gl. Kalvehave samt Florke Strand tilgodeset, og
spejderne havde fået én til Dehnshytten, som de selv passede på. Selv om
redningsposterne blev inddraget om vinteren, blev de udsat for tyveri og
hærværk næsten hvert år, hvilket kommunen som regel betalte. Både Røde
Kors og kommune var glade, da Tryg Fonden overtog dem formentlig i slutningen af 90’erne.

44 RØDE KORS VORDINGBORG 100 ÅR

1994 var også året, hvor man fejrede afdelingens 75-års fødselsdag – og igen
på den forkerte årstid og dato. Ved den lejlighed blev to mangeårige og aktive
medlemmer, Erik Romme og Arne Nielsen, dekoreret med DRK fortjensttegn.
Man var nu nede på 179 betalende medlemmer og oppe på 120 frivillige, hvoraf
nogle var medlemmer.
Det var en lidt bitter Erik Hinrichsen, der efter næsten 25 aktive år lod sig afløse
ved generalforsamlingen i 1996. Der var kommet et godt samarbejde i bestyrelsen og god gang i nye aktiviteter plus overskud i tøjbutikken, som alle kunne
være stolt af. Men DRK havde stillet sig i vejen for, at afdelingen kunne investere
i egne lokaler, hvor aktiviteterne kunne samles, hvilket på sigt ville være billigere. Men penge måtte ikke bindes i mursten. Også på andre områder var der
kommet en kurre på tråden mellem Vordingborg og hovedkontoret.
Det var den nye formand Heidi Gøtz, der i juni stillede 72 par sko op på gågaden
i forbindelse med den verdensomspændende aktion ”Stop landminerne”. Det
svarede til antallet af sko, der blev ”ledige” pga. af minerne, især i det tidligere
Jugoslavien. Her var udstilling af miner og en sandkasse, hvor man kunne lede
efter miner. Året efter kom Ottawa-konventionen med forbud mv. mod personelminer, som Danmark også underskrev.

Bøvl og ballade.
Erik Hinrichsen kastede sig over arbejdet med ferielejre. Men måske skulle han –
i bagklogskabens klare lys – have fortsat som formand.
De næste år blev nemlig urolige: Heidi afgik efter et halvt år, og i 1997 blev
hele bestyrelsen udskiftet. Reserven bestående af Carl Uffe, Arne Holdensen og
Marianne Røpke måtte mobiliseres. Formanden Karin Christensen overlod snart
posten til Carl Uffe, der i 1998 blev afløst af Mia. I 1999 blev der valgt en næsten
100 % kvindelig bestyrelse - sekretæren var undtagelsen - med ”gensidige og
stærke uoverensstemmelser med stor mistillid til hinanden” - ifølge sekretæren. I
2000 valgtes der en helt ny bestyrelse under Mia Pedersen, men uden at der
blev overdraget fra den gamle. Det medførte, at Mia samme år gik i utide, og
der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i december 2000 med
44 deltagere, hvilket var usædvanligt mange. Her blev Inge Bidsted valgt som
formand sammen med en ny bestyrelse af relativt ukendte - bortset fra Arne Holdensen. Referatet fra generalforsamlingen røbede ”gemytternes uoverensstemmelse”, idet regnskabet skulle rekonstrueres, besøgslederen for Vordingborg
nedlagde jobbet, samaritterne afkrævede bestyrelsens holdning til samaritterne,
og en anden leder anbefalede, at der kom flere ”fremmede” ind i arbejdet.
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Det sidste tydede på, at antallet af egnede bestyrelsesmedlemmer havde nået
en kritisk masse i forbindelse med det lille og faldende medlemstal. Selvom
der ikke var noget regnskab, blev det snart tydeligt, at der manglede 8.063 kr. i
tøjbutikken pga. forsvundne boksposer med dagens omsætning, og at der var
rod i samaritternes dokumentation for udgifter.
Endnu en gang var al energien gået på interne stridigheder. Hvad der ellers var
sket i perioden 1996-1999, aflejrede sig ikke i arkivalierne. Men af beretningen
for år 2000 fremgik, at medlemstallet var nede på 152, heraf 81 aktive, at der
stadig var to nørklegrupper, og at besøgstjenesten i Langebæk var den eneste,
der fungerede. Til gengæld var samarittergruppen kommet op på 35 aktive,
heraf 20 vagtsamaritter. Telefonkontakten havde 36 personer tilknyttet, medens
Her & Nu Kontakten åbenbart var blevet nedlagt. Eller snarere erstattet af Offerrådgivning/Offerstøtte med Inge Bidsted som leder og 11 frivillige, der skulle
støtte ofre og vidner til forbrydelser og andre voldsomme hændelser på Sydsjælland-Møn. Kontakten skete gennem politi, Falck, læge, præst og skadestue, og
der havde været 14 udkald. Tøjbutikken på Rådhustorvet var overtaget af Leif
Petersen, kasserer i bestyrelsen, og havde 17 frivillige og en pæn omsætning.
Arbejdet på gulvet var videreført stort set upåvirket af balladen i bestyrelsen!

Stigende overskud og flere frivillige 2001-2019
Konsolidering 2001-2012
Generalforsamlingen i marts 2001 indeholdt en kedelig overraskelse: 14 samaritter meldte, at de ville udmelde sig,
hvorefter de afleverede deres uniformer
og udvandrede. Formentlig var det en
udløber – nærmest en hævnakt – af den
”personfnidder”, der herskede i den
gamle detroniserede bestyrelse.
Generalforsamlingens glædelige overraskelse var, at man havde lejet den
Åbning af Røde Kors Huset, Algade 43D
tidligere rockerborg Algade 43D på 150
(avisklip)
m2 til aktivitetshus og café, og at man ville
udsende et medlemsblad for at styrke samhørigheden og kommunikationen.
Opgaven var nu konsolidering, og at få fremtiden til at stemme med kassererens
”handlingsplan”.
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Udfordringerne kom snart til at stå i kø. Cafeen i det nye Røde Kors Hus gav
et pænt underskud, bl.a. pga. manglende frivillige og måtte snart lukke. Det
værste var dog omsætningsnedgangen i tøjbutikken, der bl.a. skyldtes, at man
havde overført ressourcer til en møbelbutik, der åbnede 12/10 2002 i bygninger
ved Netto på Marienbergvej, Masnedsund. Samtidig havde man et fjernlager
på Gammelsøvej 26, Neder Vindinge. Møbelbutikken gav underskud og måtte
lukke i 2003. Så startede man 19/9 med en billigere leje i Algade 9 – men stadig
med underskud. Afdelingens driftsunderskud gjorde det nødvendigt at åbne en
kassekredit på 50.000 – for første og eneste gang i afdelingens historie. Men i
2004 vendte billedet, og herefter gav begge butikker stigende overskud. Et nyt
fjernlager på Togårdsvej afløste i 2006 Gammelsøvej. I 2007 blev møbelbutikken flyttet til Bryggervangen 8, og lejemålene på Togårdsvej og Algade 9 blev
opsagt. 13/10 åbnede den nye møbelbutik med 470 m2. Men årets vigtigste
begivenhed var, at afdelingen kunne betale sin gæld til landskontoret og lukke
kassekreditten. Afdelingen var gældfri!
Måske havde de mange
flytninger skabt uro og splid
i møbelbutikken, hvor der
åbenbart var delte meninger
om, hvordan butikken skulle
ledes. 2007 var øjenvidne til
3 skift af aktivitetsledere, og
den nye leder afgik næste år
og tog hele familien med sig.
Hans afløser holdt ikke året ud.
I 2010 flyttede man til Hovedakslen 12. Efter endnu et
Møbelbutikken Hovedakslen 12
lederskift, blev Per Frederiksen
(Foto: Niels Kristensen)
aktivitetsleder i 2011. Trods
uro og flytning steg omsætningen og overskuddet, og det samme gjaldt indbrud, hvilket blev imødegået med video-overvågning i 2011. Også Tøjbutikken
havde fremgang – og vel at mærke uden uro og lederskift.
I mellemtiden havde begivenheder uden for Danmark skabt en ny aktivitet: Flygtningenetværket med kommunal støtte. Det startede i 2001 med især irakiske og
afghanske flygtninge, der mødtes i Røde Kors Huset, hvor flere frivillige hjalp til.
Der blev arrangeret informationsaftener om danske forhold og udflugter til nær
og fjern samt lektiehjælp, og flere flygtninge blev aktiveret i møbelbutikken. Da
Røde Kors i 2002 overtog Besøgstjenesten for flygtninge fra BF, skulle der også
skaffes besøgsvenner. Det blev Jørgen Tetzlaff, der overtog jobbet som aktivitetsleder og indførte et tema for hvert møde. I 2007 aftog interessen, efterhånden
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som folk kom i arbejde og uddannelse og fik familiesammenføring, og besøgsvenner kom på venteliste. Til sidst var der flere frivillige til stede end flygtninge,
og netværket blev sat på vågeblus, bortset fra lektiecafeen.
Den sidste rest af Besøgstjenesten blev hurtigt afviklet og overtaget af Ældresagen. Også Offerrådgivning måtte til sidst lukke ved udgangen af 2006 – ikke
pga. manglende ”kunder”, men pga. manglende frivillige. Nørklerne og Telefonkontakten levede videre i bedste velgående, men Carl Uffe måtte erkende,
at kommunikationen med hjemme- og døgnplejen var blevet vanskeligere efter
dannelsen af storkommunen. I 2008 overlod han roret til Kurt Hansen og lod sig
hylde efter 68 aktive år i Røde Kors. Også Hinrichsen oplevede problemer med
ferielejrene i forbindelse med kommunesammenlægningen, og det var altid et
puslespil at få pladser og økonomi til at stemme. Det årlige antal børn og unge,
der kom på ferielejr, varierede mellem 8 og 39 med en rekord på 47 i 2012!
Samaritterne fortsatte med færre aktive, men masser af vagter og stort kursusudbud. Men det var dyrt at uddanne samaritter og især at udskifte det gamle
materiel – de dage, hvor en forbindingstaske var nok, var for længst forbi. Og
det gav røde tal på bundlinjen. På kursusfronten var man de første, der lancerede førstehjælpskursus til førerbevis i 2006. Kurser og instruktører blev i 2009
samlet og dækkede den nye Vordingborg Kommune, og nye kurser blev udviklet
til knallertkørekort, dagplejere, skoler og ældreplejen – og i 2011 førstehjælp til
heste!
Der kom også nye aktiviteter.
I 2007 blev der i samarbejde
med Sundhedsplejen etableret
en legestue i Røde Kors Huset
for børn 0-6 år med hjemmegående mor og/eller far. På den
faste ugedag kom der i snit 6-8
børn og forældre, noget mere
når der var udflugter. Et andet
initiativ var lektiehjælpen, der
åbnede i 2011 på Iselingenskolen, men lukkede igen i 2013,
Legestuen i Røde Kors Huset
da skolen overtog opgaven som
(Foto: Niels Kristensen)
en del af den nye folkeskolelov.
I 2012 gik Røde Kors i gang med at dele julepakker ud til ubemidlede i hele
kommunen.
I 2008 skiftede afdelingen navn fra ”Vordingborg/Langebæk” til ”Vordingborg”,
og i 2009 markerede man 90-års fødselsdagen - på den forkerte dato.
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Ildsjæle: Inge Bidsted, 1942-2014
Den pensionerede kontorfuldmægtig Inge Bidsted blev valgt
som formand ved en ekstraordinær generalforsamling i december 2000. Det var modigt af
hende at stille op, da der i 4 år
havde været uro i bestyrelsen,
regnskabsproblemer, mumlen i
krogene og fortsat medlemstilbagegang.
De første år var da også op ad
bakke bl.a. med underskud pga.
genbrugsbutikkerne. Men i 2004 vendte billedet, og fra 2005 kom
der overskud med flere rekorder de næste år, så afdelingen i 2007
blev gældfri. Der kom flere frivillige, men uroen blandt de frivillige i
møbelbutikken ophørte aldrig trods de fine resultater. Til gengæld
var der stor aktivitet og arbejdsglæde i bestyrelsen og dens arbejdsgrupper.
Inge var formand indtil 2012, hvor hun trak sig pga. alvorlig sygdom, men fik en etårig bestyrelsespost, så afløsningen kunne ske
i god ro og orden. I løbet af 2013 tabte Inge Bidsted kampen mod
kræften, og 1. marts 2014 døde hun.
Inge Bidsted fik sat styr på butikken Røde Kors – både hvad angår
bestyrelsesarbejde og økonomi. I hendes tid blev bunden lagt til det
Røde Kors, vi har i dag.

Formandsjagt, samaritter-svanesang og nye opgaver 2012-2019
Inge Bidsted var alvorligt syg og genopstillede ikke som formand i 2012, men
bestyrelsen oprettede en særlig 1-års bestyrelsespost for at kunne udnytte hendes viden – eller måske en speciel måde at hædre hende på? Det var dog kun
ganske få gange, hun var i stand til at møde op.
Det var en stor opgave at skulle løfte arven efter Inge. Belært af de bitre erfaringer fra før, Inge blev formand, havde man opstillet krav og forventninger og ledt
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med lys og lygte efter en formand i og udenfor Røde Kors - men forgæves. Den
tidligere sekretær indvilligede i at overtage formandsjobbet frem til 2013. På
det tidspunkt efterlyste man i en annonce nye bestyrelsesmedlemmer – også
forgæves. To relativt ukendte blev formand henholdsvis næstformand. Den
første blev syg efter kort tid og afløst af den næste, der gav op efter 3 måneder.
Bestyrelsesarbejdet fungerede ikke, og bestyrelsen supplerede sig med en
tidligere formand plus Per Frederiksen, der overtog formandskasketten – i alt 3
formænd på 5 måneder! I 2014 blev Per valgt som formand for 2 år. Forud for
generalforsamlingen i 2016 eftersøgte man atter en formand, men uden resultat,
så Per måtte fortsætte. Kort efter ”indsupplerede” man Hans Erik Hansen, der
blev sat ”i lære” og valgt som ny formand for et år og i 2018 for to år. Endelig i
2019 ophørte manglen på habile bestyrelsesmedlemmer.
Også i 2012 var der underskud på samaritteraktiviter, og bestyrelsen krævede
balance i 2013. Det afstedkom en strid mellem formand og kursusleder om
placering af kursusudgifter, idet disse var i Vordingborg og indtægterne i Mønafdelingen, selvom virksomheden reelt var et fælles anliggende for alle tre
afdelinger i kommunen. Samtidig krævede DRK, at samaritterne skulle flyttes
fra social til indtægtsgivende virksomhed med overskud senest i 2018, hvilket
undervejs blev strammet til 2017. Der blev holdt flere møder sammen med
DRK samaritterkonsulent, og samaritterne solgte deres campingvogn og bil.
Bestyrelsen nægtede at godkende samaritternes budget 2015, og forhandlingerne gik i hårdknude. I marts 2015 kom bruddet: Aktivitetslederen blev
fyret. Bestyrelsen forsøgte at genoprette samarittergruppen. Så standsede
formanden, fordi han ikke mente, at han fik opbakning, men bestyrelsen bad
ham komme tilbage – hvilket skete! En ny aktivitetsleder blev fundet, og det
så ud til, at man ville få overskud i 2019. Midt i det hele faldt korthuset sammen, da DRK gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen uddannet teamleder, hvorfor man ikke kunne bestride samarittervagter. Det var det sidste
søm til ligkisten. 12. juli 2016 lukkede den nye aktivitetsleder og gamle og nye
samaritter gruppen og meldte sig ud af Røde Kors! Snart afgik kursuslederen
også.

indsats. På det tidspunkt havde han været i gang i 40 år, og ildsjælen er nu i
gang med et forsøg på at overhale Carl Uffe – veteranen par excellence.

Arne Holdensen som instruktør i hjertemassage
(Foto: Allan Huglstad)

Også de to genbrugsvirksomheder fortsatte med pæne overskud trods flere
indbrud med dyre reparationer. 2013 blev Møbelbutikken udvidet, og 1/3 2016
flyttede Grethe Koch Tøjbutikken til Algade 51, hvor antallet af m2 blev mere end
4-doblet.

Man kan undre sig over, at der ikke var mere smidighed fra begge sider, inkl.
DRK. Med ét slag havde man smidt ”kronregalierne” ud og lukket en aktivitet,
der havde vist flaget siden 1936 og ved flere lejligheder havde tilført energi til
afdelingen og endda havde reddet afdelingen fra lukning i 1972.
Men den sørgelige udgang af ”samarittersagen” havde ikke indflydelse på de
øvrige aktiviteter. Arne Holdensen overtog førstehjælpskurser, og regnskabet
for 2016 vedr. samaritter og kurser viste overskud. Samme Arne fik i øvrigt i 2013
Hendes Majestæt Dronningens emblem for særlig langvarig og betydningsfuld
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Borgmester Henrik Holmer åbner Tøjbutikken i Algade 51
(Foto: Niels Kristensen)
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Også integrationsnetværket med besøgsvenner og lektiecafe voksede under
Kirsten Rasmussens ledelse, især pga. det arabiske forår og borgerkrigen i Syrien
2011. Dette kunne mærkes fra 2012 af, hvor der blev behov for flere frivillige,
bl.a. til at tage sig af de unge uledsagede flygtninge. En særlig kvindegruppe
blev dannet for at få kvinderne væk fra hjemmets isolation, og kvinderne lærte
– under megen morskab - at cykle! Især i 2014 og 2015 kom der mange flygtninge, især syrere og somalier; alene i 2015 kom der ca. 250, selvom der kun var
bebudet 105! Dette år toppede antallet af frivillige med 72! I 2017 standsede
tilstrømningen, men netværket har fortsat tilknyttet ca. 500 flygtninge og har
en del af æren for den vellykkede integration i kommunen.

overdraget til Tryghedstelefonen ved Ældresagen i 2017. Og så skal landsindsamlingen, som Niels Kristensen havde stået for siden 2011, ikke glemmes.
Her blev klimaks nået i 2015 med 120 indsamlere og 124.500 kr.

Røde Kors Caféen Algade 43 (Foto: Niels Kristensen)

Status

Lene giver lektiehjælp i Røde Kors Huset, Integrationsnetværket
(Foto: Allan Huglstad)

I 2013 startede Familienetværket, der var rettet mod socialt udsatte børnefamilier, og hvor formålet var at forbedre både børns og forældres trivsel og livsvilkår.
Tilbuddet, der blev oprettet i snævert samarbejde med kommunen, omfattede
bl.a. socialt samvær, fællesspisning, udflugter, og leg med børnene. I 2017 blev
Værket for voksne, der føler sig ensomme og savner netværk, startet med tilskud fra Mary Fonden. Også her blev der arrangeret hyggelige fælles aktiviteter,
der skulle styrke evnen til at danne og bevare relationer. Desværre måtte det
lukke i slutningen af 2018.
Man havde længe overvejet at åbne en café på Algade, og det blev aktuelt med
gourmet-frikadeller og Karin Laursen som leder, da forhuset til Røde Kors Huset
blev ledigt i 2015. Ferieophold for børn og unge, der blev drevet fælles med
Præstø og Møn, satte flere rekorder og toppede med 63 i 2014-15. Øvrige aktiviteter fortsatte som hidtil, herunder Røde Kors Huset, der blev brugt flittigt af
de enkelte aktiviteter og også indbragte lejeindtægter. Telefonkontakten blev
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Ingen ville i 1919 kunne forestille sig, hvad Røde Kors endte med i 2019!
Ingen barselspakker og hattedamer – men netværk og masser af genbrug! Ikke
mange medlemmer - men mange frivillige! Ingen hvide piger med Røde Korsmærker eller basar – men store butikker og millioner i omløb.
De indtægtsgivende virksomheder bestående af butikker, kurser og kontingenter indbragte i 2018 2.724.485 kr.! Overskuddet blev 1.044.858 kr., der blev
fordelt med 645.206 kr. til DRK og hjælpeaktioner og 377.617 kr. til lokale opgaver, hvoraf flere også støttes af kommunen.
Disse opgaver løses af de sociale aktiviteter i form af nørklere, integrationsnetværk, familienetværk, legestue, julehjælp, ferielejre og Røde Kors huset.
Røde Kors Vordingborg har i løbet af 100 år bevæget sig fra en organisation,
der i starten koncentrerede sig om mottoet ”I krig og fred barmhjertighed” til
en organisation, der i højere grad lægger vægt på ”business”, der skaffer store
summer til det nationale og internationale arbejde, samtidig med at det lokale
humanitære arbejde støttes.
Røde Kors står stærkt rustet til nye opgaver i fremtiden!
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Formænd M/K i 100 år

Jean Henri Dunant, 1828-1910

1919 - 1921
1921 - 1924
1924 - 1935
1935 - 1939
1939 - 1941
1941 		
1941 - 1943
1943 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1950
1950 - 1953
1953 - 1956
1956 - 1966
1966 - 1972
1972
1973 - 1983
1983 - 1986
1986 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1996
1996		
1996 - 1997
1997 		
1997 - 1998
1998 - 2000
2000		
2000 - 2012
2012 - 2013
2013		
2013 		
2013 - 2014
2014 - 2017
2017 - 2019

Slaget ved Solferino i Norditalien mellem Østrig og
Frankrig 24. juni 1859 ville for længst være glemt sammen med tusindvis af andre slag, hvis det ikke havde
været for den svejtsiske forretningsmand, idealist og
humanist Henri Dunant. Ved hjælp af lokale frivillige
organiserede han hjælpearbejdet for de tusindvis af
sårede og døende soldater, hvilket den yderst mangelfulde militære sanitetstjeneste ikke magtede.

Pastor (sognepræst) S. H. Nissen
Doktor Chr. Vilhelm Sofus Mørkeberg
Fru doktor Mørkeberg
Trafikkontrollør, sen. stationsforstander Willy From-Petersen
Massøse frk. Ingeborg Larsen
Fru oberstinde Emma Have
Fru seminarielærer Emmy Mikkelsen
Kredslæge Poul Hilmar Rasmussen
Fru oberstinde Aase Augsburg
Fru seminarieforstander Elisabeth Jul
Tømrermester Lauritz Madsen
Hospitalsforvalter Melby (Oringe)
Tømrermester Lauritz Madsen
Sygehusinspektør M. Fagerlund
Stationsleder (Zonen, sen. Falck) Kaj Børge Røpke
Maskinmester Holger Haarby Hansen
Maskinmester Holger Haarby Hansen (forretningsudvalg)
Carl Uffe Pedersen
Arne Holdensen
Erik Erlandsen (konst. ved Arne Holdensens tjenestefravær)
Erik Erlandsen
Erik Hinrichsen
Heidi Inger Gøtz
Karin Christensen (konst. ved Heidi Gøtz afgang)
Karin Christensen (bestyrelsen udskiftes)
Carl Uffe Pedersen (konst. ved Karin Christensens afgang)
Mia Pedersen
John Mathiesen (konst.)
Inge Bidsted (ny bestyrelse ekstraord. gen.fors. dec. 2000)
Anne-Grete Nielsen
Peter Riis Jensen
Torben Plougstrup (konst. ved Peter Riis Jensens sygdom)
Per Frederiksen (konst. ved Torben Plougstrups afgang)
Per Frederiksen
Hans Erik Hansen

NB. Bemærk at titler blev brugt indtil 70’erne.
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I bogen ”Minder fra Solferino” fra 1862 beskrev han
sine oplevelser og sine ideer om et i fredstid organiseret hjælpearbejde, der i krigstid under et fælles
mærke kunne opsamle og behandle de sårede uden hensyn til ven eller fjende.
Disse ideer blev inspiration for en svejtsisk komité, der på et møde den 17.
februar 1863 stiftede forløberen for det, der ved den svejtsiske regerings hjælp
senere blev til Røde Kors.
Dunants rolle i organisationsarbejdet var beskeden – ja, han blev nærmest holdt
udenfor. Fra 1867 førte han en omflakkende tilværelse i flere lande, hvor han
forsøgte at sprede sine mange ideer, samtidig med at han forsømte sit arbejde.
På trods af flere hædersbevisninger, bl.a. Nobelprisen i 1901, døde han syg, fattig og forgældet på et plejehjem 82 år gammel.
Hans fødselsdag 8. maj bliver fejret som Verdens Røde Kors og Røde Halvmåne
Dag.

Røde Kors Vordingborg 1919-2019
Hovedkilder:
Røde Kors Vordingborgs arkiv.
Rigsarkivet 10 001 lb.nr. 119 DRK lokalafdelinger, Div. vedr. lokalafd. 1915-77
og lb.nr. 1120 Beretninger mv. Storstrøms Amt 1946-82.
Vordingborg Lokalarkiv foreningsarkiv Røde Kors A 1063.
Lokalaviser og Fr. Svendsen: ”Johanniterne og Røde Kors”, Gyldendal 1937.
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De 7 Røde Kors principper.

Røde Kors’ arbejde er baseret på følgende principper:

Medmenneskelighed: At hjælpe mennesker i nød for at forhindre
og lindre menneskelig lidelse.
Upartiskhed: At hjælpe alle uanset nationalitet, køn, tro, religion
og politisk tilknytning.
Neutralitet: Aldrig at tage parti under væbnede konflikter eller
uoverensstemmelser af hvad art, de end måtte være.

Uafhængighed: Røde Kors og de nationale selskaber skal bevare
deres selvstændighed, så de kan handle i overensstemmelse med RKprincipperne.
Frivillighed: Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der ikke er
tilskyndet af ønske om økonomisk vinding.

Enhed: Der kan kun være ét Røde Kors selskab i hvert land, og selskabet skal være åbent for alle og kunne udføre sit arbejde i alle dele
af landet.
Almengyldighed: Alle nationale Røde Kors selskaber er lige – med
samme status, ansvar og pligt til at hjælpe hinanden

RØDE KORS
VORDINGBORG

