
 

 

 

Beretning: Nørklerne for 2017 

 

Vi er 20 nørklere hvoraf de 4 arbejder hjemme. Vi mødes hver mandag eftermiddag i to timer. 

Vi har i 2017 fremstillet 829 stykker syet, hæklet eller strikket tøj, herunder også bamser og dukker. 

Endvidere har vi strikket til projekter Den store Strikkefest, hvor virksomheden Innocens gav 2 kr. for hver 

strikket hue de fik. Huerne blev sat på deres smoothieflasker og solgt i oktober måned. Vi bidrog med 329 

huer. De fik 116.916 huer ialt. Innocens rundede beløbet op til 300.000 kr. som de donerede til Røde Korses 

hjælpearbejde til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. 

Røde Kors har i 2017 udsendt 31,4 t nørkletøj til Tajikistan og Hviderusland.  

Røde Kors vil gå mere ind i problematikken vedr. demente. Nogle demente er meget rastløse, og en 

muffedisse med snore og huller de kan pille ved, kan give dem ro. Muffedissen kan selvfølgelig strikkes og 

er derfor et oplagt emne for nørklerne. Der er også kommet en opskrift på spiralsokker – sokker uden, den 

for nogle, svære hæl. 

Nørklerne har deltaget i følgende arrangementer: 

5. april – Nørkleeftermiddag i Kibæk. 9 deltog. 

19. april – Nålefest i Rådhushallen. 12 deltog. 

29. maj – Sommerafslutning og afskedsfest for den tidligere nørkleleder Anne Brodersen på Vedersø 

Klithotel. 17 deltog. 

18. november deltog nørklelederen i årsmødet for nørkleaktiviteten, som blev holdt i Horsens 

24. november – Julefrokost i Røde Kors Huset. 15 deltog. 

 

Endelig har nørklerne fået ny leder. Det er mig, Charlotte Søborg. Jeg er bachelor i Tekstildesign, Håndværk 

og Formidling fra VIA Design og har speciale i vævning og strikning. 

Mine visioner går i retning af  

 Rekruttering af yngre mennesker, kvinder så vel som mænd og rekrutring blandt andre grupper end 

pensionister. Det kunne være arbejdsløse, bistandsmodtagere, indvandrere 



 Øget synlighed gennem anvendelse af fx Facebook og Instagram 

 Afholdelse af events: ”Lær at strikke og strik for Røde Kors” og/ eller samarbejde med fx 

Medborgerhuset eller G-House 

Samarbejdet med den nye leder af Røde Kors Cafeen, Ulla Bjerg Thomsen er rigtig godt. Vi er virkelig glade 

for hende og hun hygger om os, når vi er der. Tak for det! Og bliv endelig ved! 

Vi vil gerne sige tak til alle, som har doneret stof og garn. Jeg vil gerne sige tak til de flittige nørklere for 

deres utrættelige indsats. 

Med venlig hilsen 

Charlotte Søborg 


