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I Nyhedsbrevet laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig social forening i Hillerød/Nordsjælland.
Formålet er at fortælle om foreningens arbejde gennem de mennesker, der står bag foreningernes virke.

Da Bent Kauffmann på Frivillig Fredag i september 
modtog frivilligprisen 2013 sagde borgmester Kirsten 
Jensen i sin begrundelse blandt andet:

”Indstillingerne siger kort sagt, at du går forrest, er 
utrættelig i din indsats.” 

Utrætteligheden begyndte, da Bent var 9 år. Han skulle 
ved en øvelse i København simulere offer og blev 
sminket til næsten ukendelighed. Men det sjove var i 
virkeligheden bagefter, hvor han sammen med brand-
folk, ambulancefolk og Falck-reddere blev belønnet for 
sin indsats med en sodavand og et æble. De voksne 
deltagere fortalte ham om Ungdommens Røde Kors.

”Det var spændende at møde nogen, der gad hjælpe 
andre”, erindrer han og meldte sig derfor ind i Ungdom-
mens Røde Kors.

Siden er det gået slag i slag, Han tog lederuddannel-
ser inden for Røde Kors og var en længere årrække 
med i Røde Kors hovedbestyrelse. Desuden var Bent 
formand for Røde Kors i Frederiksborg Amt fra 1979 til 
nedlæggelsen af amtet. Han kom til lokalafdelingen i 
Hillerød i 1972 som ungdomsrepræsentant i bestyrel-
sen og blev kort tid efter sekretær. 

I omkring 20 år var Bent leder af en årlig sommerlejr for 
handicappede og socialt dårligt stillede børn, og han 
tog uddannelsen som underviser i førstehjælp. Siden 
1996 har Bent været formand for lokalafdelingen, der 
i 2003 var den første afdeling, som oprettede patient-
støttearbejdet på Hillerød Hospital, en ide der har bredt 
sig til 25 hospitaler landet over.

”Ud over at være hyggeligt og rart betyder det frivillige 
arbejde, at man får nogle gode bekendtskaber og etab-
lerer netværk. Man møder andre, der uanset om de er 
fra højre eller venstre, rig eller fattig arbejder sammen 
om at hjælpe andre,” siger Bent. 

Lokalafdelingen af Røde Kors har i øjeblikket lidt over 
250 aktive medlemmer og en bred bestyrelse på 16 
medlemmer. Flere frivillige genererer fl ere aktiviteter, 

og de mange aktive skaber stor synlighed og glæde. 
Det mærker man ikke mindst som besøgsven, eller 
når kioskvognen besøger plejehjemmene. Trods det 
store antal medlemmer, har Røde Kors brug for en hel 
del fl ere for at kunne opfylde ønskerne til de mange 
aktiviteter.  

Ud over at være formand for lokalafdelingen af Røde 
Kors, er Bent formand i Grænseforeningen. Det arbej-
de opfatter han som en forlængelse af arbejdet i Røde 
Kors. 

Efter første verdenskrig stemte befolkningerne i græn-
selandet i både Danmark og Tyskland om, hvor de ville 
høre til. Det skete ved demokratiske afstemninger, og 
efter anden verdenskrig indgik regeringerne i Danmark 
og Vesttyskland en aftale, hvor de anerkendte og ac-
cepterede hinandens nationale mindretal. En aftale 
andre lande kunne lære meget af.

For 35 år siden fandt Bent i Tyskland et eksemplar af 
avisen Flensburg Avis, der udgives af det danske min-
dretal i Tyskland.

”Der stod noget om et projektarbejde om grænsedan-
nelsen, og jeg kunne se, at man ved at give befolknin-
gen mulighed for at vælge grænsedragningen også 
kunne hjælpe hinanden i stedet for at strides, og det 
passede fi nt ind i intentionerne i Røde Kors-arbejdet. 
Så kan vi håbe, at den ide spreder sig”, siger han.

Borgmester Kirsten Jensen uddeler dette års frivilligpris til Bent 
Kauffmann.

Frivillighed skaber gode bekendtskaber og netværk
Bent Kauffmann fra Røde Kors og Grænseforeningen modtog Hillerød Kommunes Frivilligpris. 


