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Lørdag den 31. maj 2008

Der var engang! Sådan begynder alle eventyr, og det er helt eventyrligt, at se så mange, der er 
kommet her i dag, velkommen alle sammen.
En speciel velkomst til præsidenten for Dansk Røde Kors, Bodil Nyboe Andersen, vi er meget glade 
for, du er med til at markere denne dag sammen med os.
Der var engang, for 40 år siden, en gruppe mennesker, med Dr. Gunnar Petersen i spidsen, 
besluttede at bygge en børnehave. På det tidspunkt kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet, 
institutionerne kunne ikke dække behovet, så sort dagpleje var, for mange, løsningen.
Den 30. maj 1968 blev Dansk Røde Kors, Tølløse afdeling stiftet, og bestyrelsen tog fat på arbejdet, 
men som i alle eventyr skal man så grueligt meget igennem, før det ender lykkeligt. 

Endelig den 16. september 1970 blev Røde Kors Børnehaven, Kr. Eskilstrup indviet.
Børnehaven og dagplejen i Kr. Eskilstrup er nu blevet sammenlagt, Røde Kors Børnehuset, som det 
hedder i dag, kan i 2010 fejre 40 års jubilæum, inden da håber vi, der er kommet en ny tilbygning 
og legeplads, da pladsen er meget trang.
Røde Kors Huset´s børn har i dagens anledning en gave til os, den vil blive afsløret kl.11.00 ved 
indgangen til Røde Kors Butikken.

På et bestyrelsesmøde den 26. september 1968 ”fattede” formanden mod til at udkaste forslag om et 
”dus”-forhold blandt Røde Kors bestyrelsesmedlemmer – sagen henlagdes til næste møde. Den 
21.november 1968 står der i protokollen; ”Vi skyndte os at blive dus”.

Bestyrelsen lå ikke på den lade side, medens man ventede på indvielsen af Røde Kors Børnehaven, 
der blev bl.a. afholdt kurser i sundhedspleje og førstehjælp, lavet tombola, priklotteri og bankospil, 
og en samariterforening blev oprettet, 2009 er det Tølløse afdelingens samarittere, der kan fejre 40 
års jubilæum.

Vores webmaster, Erling Klingberg Jensen, har gennemtrevlet gamle protokoller, resultatet er 
blevet en lille folder med virkelige historier fra vores fortid samt nutid, virkelig spændende læsning, 
desuden er der en lille konkurrence på bagsiden. Folderen ligger bl.a. i forretningen og 
samaritterteltet.

Den 26. marts 1984 er vicegeneralsekretær i Dansk Røde Kors, Kristian Sørensen, inviteret til at 
tale efter generalforsamlingen, her opfordrede han Tølløse Røde Kors at overveje etablering af en 
genbrugsbutik. Den 30. juni 1995 åbnede vi genbrugsbutikken på Tølløsevej 11 A, i Tølløse, 
efterhånden blev rammerne for små, så den 24. september 1999 indviede vi Rødekorshuset, hvor vi 
er i dag.

På afdelingens generalforsamling, den 14. marts 1983, udtalte formanden Finn Mikkelsen,--- at 
ønsket er et Røde Kors Hus i Tølløse, da der er store problemer med at bruge 1901-bygningen, bl.a. 
skal alle være ude kl.22.00.---
Et gammelt ønske blev opfyldt med indvielsen af Rødekorshuset, i dag har vi 855 kvm. at boltre os 
på, og kan samle alle afdelingens aktiviteter under et tag. Her en velfungerende Røde Kors Butik, 



møde- og undervisningslokaler, og plads til samaritterne, besøgstjenesten må, i sagens natur, foregå 
ude af huset, det samme gælder venskabsprojektet.
 
I dag er det muligt at se, hvad der foregår i afdelingen og tale med de frivillige, der er lavet 
forskellige udstillinger og stande, og i mødelokalet bliver vist diasshow fra Røde Kors Børnehuset 
samt førstehjælp, og Røde Kors Butikken har i dagens anledning gode tilbud.

Dansk Røde Kors har i år, gennem 125 år, lært danskerne førstehjælp. Der er stadig mange 
mennesker, der ikke kan førstehjælp, men et stort skridt på vejen, nu er det blevet obligatorisk med 
et førstehjælpskursus i forbindelse med erhvervelse af kørekort.
Henrik Torup er uddannet læge of førstehjælpsinstruktør, og siden 1979 været aktivt medlem af 
Tølløse Røde Kors som samarit og sminkør. Henrik har været medforfatter på Røde Kors`s bog 
”Førstehjælp på din vej”, som der undervises i, når kørekortet skal i hus. Nu har han gjort det igen! 
Det er en stor glæde for os her i dag at kunne være med til en snigpremiere på ”Førstehjælp til børn 
og spædbørn”. Det er en ny bog fra Politikens Forlag i samarbejde med Dansk Røde Kors og med 
Henrik som forfatter. Bogen udkommer på mandag, men allerede i dag kan den købes her på stedet, 
Henrik vil meget gerne besvare spørgsmål og fortælle mere om førstehjælp, i kan finde ham og 
bogen i samaritternes telt.
Det første eksemplar med en personlig hilsen, vil Henrik nu overrække til Winnie Petersen, lederen 
af Røde Kors Børnehuset.

Til slut vil jeg endnu engang byde jer velkommen med håbet om, i vil nyde dagen sammen med os.

Jeg vil nu give ordet til præsidenten for Dansk Røde Kors, Bodil Nyboe Andersen.
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