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Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli som en  
københavnsk forening på initiativ af Frederik M. Hagengaard. Fore
ningens formål er at uddanne samarittere på arbejdspladserne.

Arbejdernes Samariter Forening afholder sit første samariter
kursus.

Foreningen får en ny opgave. Samaritterne er til stede på 
strandene og hjælper også med at holde dem rene.

Arbejdernes Samariter Forening frasiger sig igen – første gang 
var i 1907 – at være en del af den militære forberedelse til den 
forestående krig, som frygtedes at komme.

På Helsingør Skibsværft etableres en lokalafdeling af arbejder
samaritterne, den første uden for København.

Arbejdersamaritterne får vagtopgaver i Tivoli i København.

Arbejdernes Samariter Forening bliver til Arbejdernes Samariter 
Forbund på en kongres i København den 3. december. Initia
tivtagerne er afdelingerne i København, Glostrup og Helsingør.  
Medlemstallet er 400 medlemmer.

Ungdomskursus i Odense, som bliver starten på  
oprettelsen af en ungdomsorganisation.

Ved slutningen af året registreres næsten 3.000  
medlemmer af forbundet, som nu har 53 afdelinger.

Arbejdernes Samariter Forbund udruster en  
ambulance og gør den klar til at hjælpe sårede  
og syge under borgerkrigen i Spanien.

Et forrygende år for Arbejdernes Samariter Forbund  
med etableringen af 74 nye afdelinger og et  
medlemstal på 7.034 voksne, heraf 1.382 kvinder.
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Arbejdernes Samariter For
bund  søger om tilladelse til 
at holde en offentlig indsam
lingsdag.

International konference i Ham
borg stifter International Arbeit
er Hilfswerk, IAH.

Forbundets lokalafdelinger 
råder over næsten 600 van
dresenge, som udlånes til fat
tige familier, der har svært ved 
at klare økonomien efter nye 
fødsler.

Arbejdernes Samariter For
bund  tager initiativ til at 
nedsætte en Komité for Sik
kerhedstjeneste på arbejdsp
ladserne.

Forbundets medlemstal 
topper i årets løb: 15.237 
medlemmer, fordelt på 162 
lokalafdelinger.

Arbejdernes Samariter Forbund  
sender nødhjælp til Østrig eft
er oversvømmelser fra floden 
Donau. 50 østrigske børn kom
mer til Danmark på et 3ugers 
rekreationsophold.

Fabriksloven fra 1913 bliver 
afløst af en moderne arbejder
beskyttelseslov.

Arbejdernes Samariter 
Forbund inviteres til at 
medvirke ved udsendelsen 
af Svagføres Udflugtstog, 
som arrangeres af So-
cialdemokraten.

Forbundet tager initiativ 
til en indsamling til befolk
ningen i Holland efter store 
oversvømmelser.

Ungarnshjælpen igangsættes 
efter den sovjetiske invasion, og 
året efter kommer flygtninge fra 
Ungarn på kolonier i Danmark.

Arbejdernes Samariter Forbund 
er en blandt fire danske organi
sationer, som stifter  Dansk Fly
gtningehjælp.

UDDRAG AF “ASF SANGBOG” 1948
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Den første feriekoloni for handi
cappede børn oprettes. 

Arbejdernes Samariter Forbund 
ændrer navn til ASFDansk 
Folkehjælp og kan samtidig 
registrere mere end 40.000 be
handlinger af samaritterne på 
arbejdspladserne.

Forbundets kursusarbejde 
sættes i system. Flere end 
2.000 personer afslutter samar
iterkursus med diplom.

ASFDansk Folkehjælp afhold
er 6.989 samaritervagter med 
16.960 samaritter i vagterne. 
Tilsammen har de 117.409 vagt
timer, og på de vagter behandler 
de 14.399 patienter.

På virksomhederne er der ydet 
førstehjælp til 48.222 patienter.

1.890 aktive medlemmer er 
også bloddonorer.

Afdelingerne råder over 195 
vandresenge, der har været ud
lånt to gange i gennemsnit.

Den 22. december tages de 
første spadestik til plejehjem
met ’Frederik Hagengaard’ i 
København, senere ’Arbejdersa
mariten’.

ASFDansk Folkehjælp sender 
nødhjælp i form af tøj mv. til Al
geriet.

Indsamling af penge til Island 
efter vulkanudbrud.

Første handicaptur til Middel
havet. Se Erik og Etly Randsløvs 
beretning side 21.

Plejehjemmet ’Arbejdersamarit
en’ i København indvies.

Uro i Polen efter dannelsen af 
den uafhængige fagbevægelse 
’Solidaritet’. ASFDansk Folkeh
jælp sender medicin og tøj.
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LO støtter ASFDansk Folkehjælp i at  
opprioritere det internationale arbejde.

ASFDansk Folkehjælp modtager den 
første bevilling fra Danida – den såkaldte 
’apartheidbevilling’ – til ANC og SWAPO 
i Tanzania. Hjælpen består af hospitaler, 
udstyr, førstehjælpskurser mm.

ASFDansk Folkehjælp igangsætter 
hjælpeaktion for flygtninge i Libanon eft
er massakre i flygtningelejre.

ASFDansk Folkehjælp er aktiv med 
hjælpearbejde i Polen med mad og 
medicin.

ASFDansk Folkehjælp er nu til stede i 
Afghanistan, Pakistan og Eritrea. En ind
samling i Danmark muliggør støtte i form 
af medicin, hospitalsudstyr, biler, land
brugsstøtte og sygeplejersker.

Flygtningekonsortiet for afghanske  
flygtninge, DACAAR, starter sine første 
programmer i Pakistan.

Det første nummer af medlemsmagasi
net Folkehjælpsbladet udsendes.

Samarbejde med Dansk Funktionærfor
bund om ferieophold for ældre og handi
cappede medlemmer. ASFDansk Folkeh
jælp stiller hjælpere til rådighed.

ASFDansk Folkehjælp starter hjælpeak
tion i Mozambique, hvor en skole opbyg
ges.

ASFDansk Folkehjælp indleder hjælpe
arbejde i Sovjetunionen. Nødhjælp til den 
jordskælvsramte befolkning i Armenien. 

Landsdækkende hjertestopkampagne i 
samarbejde med Hjerteforeningen.

Handicaplære – et arbejdshæfte, udgives 
af ASFDansk Folkehjælp.
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ASFDansk Folkehjælp starter hjælpeaktion i 
Rumænien.

Sovjetunionens opløsning. Nødhjælp til Georgien, 
blandt andet med genopbygning af hospital.

Ferieophold for fattige, enlige forsørgere begynder.

ASFDansk Folkehjælp afholder  første rekreationso
phold i Danmark for russiske børn efter Tjernobylk
atastrofen. 

Hjælpeaktioner i Armenien og Skt. Petersborg i 
Rusland. Læs mere side 54.

Konflikten på Balkan starter, flygtningelejre eta
bleres af organisationen.

Nødhjælpsforsendelse til Sct. Petersborg. Også 
hjælp til Bosnien, Albanien og Kroatien.

Den første medlemsuniform tages i brug. 

1.000 russiske børn fra Tjernobyl på rekreations
ophold i fire uger. Læs mere side 59.

ASFDansk Folkehjælp adopterer et hospital i  
Rusland.

Center for Folkehjælp Blagovest åbnes i Moskva med 
hjælp fra ASFDansk Folkehjælp. Læs mere side 45.

ASFDansk Folkehjælp igangsætter hjælpeaktioner 
til Litauen og Somalia, herunder minerydning.

Organisationen Samariter International, SAINT, stift
es med deltagelse af ASFDansk Folkehjælp.

En undervisningsbus kører i en førstehjælpskam
pagne 4.000 km rundt i Danmark og gør holdt 126 
steder for at gennemføre førstehjælpsuddannelser.

ASFDansk Folkehjælp er initiativtager sammen med 
3 øvrige danske organisationer til at stifte Danish 
DeMining Group.

Hjælpeaktion med renovering af boliger i  
Polen efter store oversvømmelser.

ASFDansk Folkehjælps hjælpearbejde i Nordkorea 
igangsættes. Også nødhjælp til Polen, den russiske 
Østersøenklave Kaliningrad og Armenien.

Oprettelse af flygtningelejre i Albanien. Hjælpeak
tion i Kosovo med opførelse af boliger. 

Forbundets medlemstal opgøres til cirka 4.000 per
sonlige medlemmer.

Et nyt Førstehjælpsråd erstatter Beredskabsstyrels
ens Førstehjælpsudvalg.
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ASFDansk Folkehjælp iværksætter nødhjælpsak
tion med oprettelse af teltlejr og genopbygning af 
ødelagte hospitaler og skoler i Tyrkiet efter vold
somme jordskælv. Også hjælpeaktioner i Ingusje
tien og Tjetjenien.

Hjælpeaktion for cirka 700.000 flygtninge i Serbi
en. Fortsat hjælp til Kosovo og Kaliningrad.

Præsentation af ASFDansk Folkehjælps to første 
ambassadører, Ole Løvig Simonsen og T.C. Nils
son.

Barn nr. 10.000 fra Tjernobylområdet i Ukraine 
og Rusland på rekreationsophold i Danmark.

ASFDansk Folkehjælp starter 
Skolebygningsprojekt i Afghanistan.

Nødhjælp, rehabilitering, sociale aktiviteter, 
uddannelse og vand og sanitetsarbejde i gang i 
Kosovo, Irak, Afghanistan og Sovjetunionen.

Klaus Nørlem bliver ny generalsekretær efter 
Max Simonsen.

Pilotprojektet ’Intet kørekort – uden Førstehjælp’ 
afvikles for køreskoleelever.

ASFDansk Folkehjælp etablerer en erhvervsgruppe.

ASFDansk Folkehjælp sender nødhjælp til Iran 
efter jordskælv.

Fyrværkerikatastrofe i Seest ved Kolding. ASF
Dansk Folkehjælp igangsætter indsamling til 
ofrene.

ASFDansk Folkehjælp sender nødhjælpsfolk på 
Sri Lanka. På få måneder opføres 500 nødboliger.

Aftale om ferieophold for grønlandske børn.

ASFDansk Folkehjælp sikrer, at det ved lov ved
tages, at førstehjælpsuddannelse skal gennem
føres i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Organisationen fylder 100 år og udgiver bogen 
Hjælp gennem 100 år.

Organisationen åbner den første lokalafdeling på 
Grønland.

ASFDansk Folkehjælp uddeler for første gang 
julehjælp til fattige familier, et samarbejde med 
Ekstra Bladet.

ASFDansk Folkehjælp igangsætter for første 
gang integrationsaktiviteter med fokus på at ud
danne rollemodeller.

ASFDansk Folkehjælp åbner sin første  
genbrugsbutik i Danmark i Præstø.

Klaus Nørlem (t.v.)
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Den første internationale hjælpeaktion 
iværksættes af Arbejdernes Samariter For
bund i Finland.

Afdeling nr. 100 registreres.

Arbejdernes Samariter Forbund og Dansk 
Røde Kors anerkender hinandens samariter
uddannelser.

Samaritterne uddannes om forholdsregler 
ved krigsgas.

Indsatsen for at sikre landets badestrande 
forstærkes.

Ordningen med babyudstyr og vandre
senge til fattige børnefamilier bliver lands
dækkende.

De første ferielejre for børn ser dagens lys i 
Jylland.

Forbundets medlemstal opgøres til ca. 
11.000 medlemmer.

Arbejdernes Samariter Forbund modtager 
henvendelse fra modstandsbevægelsen om 
hjælp ved ulykker.

Pjecen Krigsgas sælges fra forbundskon
toret, og den første lærebog, Førstehjælp, 
udgives.

Arbejdernes Samariter Forbund indvier i 
Skæring ved Aarhus første eget feriehjem 
for børn og unge.

Medlemmer landet over orienteres om  
behandlingen af skudsår.

Bogen Katastrofesminkning udgives af  
Arbejdernes Samariter Forbund på eget  
forlag.

Den frivillige luftbeskyttelse i København 
mobiliseres, og Arbejdernes Samariter For
bund er med.

Under et væbnet røveri på forbundets kon
tor stjæles medlemskartoteket. 

Der informeres aktivt om bombeskader.

Medlemmer af Arbejdernes Samariter For
bund bliver frivillige vagter for flygtninge i 
Horserødlejren i Nordsjælland og hjælper 
krigsfanger på Arbejdsanstalten i Aarhus. 
Læs mere side 84.

Flere af Forbundets afdelinger opfører eller 
skaffer sig feriehjem eller kolonier. Afdelin
gen i Aarhus afvikler sin første sommerlejr 
for arbejderbørn. Læs også Jørgen Dürrs 
historie side 8.

1941

1940

1942

1944

1945



DANSK FOLKEHJÆLP NETOP NU

2010

2011

2012

2013

ASFDansk Folkehjælp ændrer navn til 
Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp sender nødhjælpsfolk 
til Haiti for at bygge nødboliger efter 
jordskælvet.

Dansk Folkehjælp sender rekord mange 
på ferie via organisationens feriehjælp, 
mere end 3.000 personer sendes på uge
langt ferieophold.

Thomas E. Pedersen 
(t.h). instruerer.Ib Jensen fratræder som for

mand og går på pension. Ny 
formand for Dansk Folkehjælp 
bliver Thomas E. Pedersen.

Dansk Folkehjælp starter pro
jekt SeniorNET, et projekt som 
skal danne netværk for en
somme enlige ældre.

Organisationens hovedkontor 
flyttes fra Holeby til Nykøbing F.

Dansk Folkehjælp sender nødh
jælpsfolk til Filippinerne for at 
uddele nødhjælp og bygge nød
boliger efter tyfonen Haiyans 
hærgen.

Dansk Folkehjælp etablerer sin 
første økonomirådgivning som 
et rådgivningstilbud til fattige 
familier.

2014
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Dansk Folkehjælp i Nepal for at uddele 
nødhjælp og bygge nødboliger efter 
jordskælvet.

Dansk Folkehjælp starter projekt 
LIVSMESTER, som skal integrere foren
ings 
løse børn i lokale foreninger.

Dansk Folkehjælp uddeler for første gang 
overskudsmad til fattige familier.

Dansk Folkehjælp afholder Safari LIVE, 
en familiekoncert i samarbejde med 
Knuthenborg Safaripark.

Dansk Folkehjælp er med i ’HJÆLP NU!’ 
indsamlingen, og sender nødhjælpsfolk 
til Libanon og Irakisk Kurdistan for at 
uddele nødhjælp og bygge nødboliger til 
flygtninge.

Dansk Folkehjælp starter projekt UngeN
ET, formålet er at introducere udsatte og 
sårbare børn og unge til sunde fritidsin
teresser.

Dansk Folkehjælp igangsætter sammen 
med organisationen Stop Spild Af Mad 
et pilotprojekt med ugentlige uddeling af 
overskudsmad til fattige familier. 

Dansk Folkehjælp starter Danmark Red
der Liv, hvor frivillige via alarmcentraler 
kaldes ud til hjertestop.

Medlemstallet opgøres til 3.000 medlem
mer.

DANSK FOLKEHJÆLP NETOP NU
Libanon

Irakisk Kurdistan


