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Årsberetning for Røde Kors i Slagelse 2017 

2017 har igen været et rigtig travlt år for Røde Kors både internationalt, nationalt og lokalt. 

Internationalt: 

Røde Kors/Røde Halvmåne-organisationen har fået et nyt medlem, Marshalløerne, som er blevet medlem nr. 

191. Landet er en øgruppe i det vestlige Stillehav, som ligger nord for Kiribati og øst for Mikronesien og har 

omkring 65.000 indbyggere. 

 

Det har været endnu et år med store behov for Røde Kors – både herhjemme og ude i verden. Selv om vi 

ikke mærker særlig meget til det, har 2017 igen været præget af mange konflikter og store 

flygtningestrømme. Der er nu mere end 65 millioner mennesker på flugt i verden, og mange steder er 

hverdagen en kamp for overlevelse.  

Den største katastrofe i 2017 er ubetinget stadig konflikten i Syrien, som har haft enorme menneskelige 

omkostninger, drevet millioner af mennesker på flugt og skabt store behov for nødhjælp. Over 12 mio. 

mennesker fra Syrien er på flugt – 8 mio. er internt fordrevet, og 4,5 mio. er flygtet ud af landet til Jordan, 

Libanon, Tyrkiet og andre lande.  

Orkanerne i Caribien har også været en af de store opgaver i 2017. Flygtningestrømmen fra Myanmar til 

nabolandet Bangladesh. 

 

Nationalt: 

Røde Kors i Danmark består af mere end 33.000 frivillige. Aktiviteterne udvikles, og nye aktiviteter ser 

dagens lys. Der er ikke kommet så mange flygtninge som ventet, men afdelingerne har travlt med 

integrationsarbejdet for dem, som er kommet. Butikskæden bliver større og større, og i flere afdelinger 

lægger man flere butikker sammen til storbutikker. Røde Kors i Danmark har nu i alt 237 butikker. Da jeg 

stod her sidste år, var tallet 177. Der er i 2017 kommet en ny strategi for genbrugsarbejdet, den skal her i det 

nye år stå sin prøve. 

 

Lokalt: 

2017 blev et relativt roligt år for Røde Kors i Slagelse. Der har ikke været nye store projekter eller andre 

store problemer. Året er gået med at holde de eksisterende aktiviteter i gang, og der har været god stemning i 

alle grupperne.  

Huset i Korsør, som vi overtog fra Røde Kors-afdelingen i Korsør, blev solgt til et lokalt firma for den nette 

sum af 30.000,- kr. 

Genbrug kører rigtig godt. Den nye store butik har nu fundet sit leje og kører godt. De frivillige er glade og 

tilfredse. 

Når vi ser på afdelingens lokale indsats over for Slagelses borgere, har de sociale aktiviteter atter i 2017 

været præget af travlhed. Det ses bl.a. på den stigende efterspørgsel på det frivillige arbejde, som Røde Kors 

udfører på det sociale område. At bevare og udbygge det gode samarbejde med kommune og regionen har 
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været en stor del af bestyrelsens arbejde. Mere end 1.200 lokale borgere har modtaget hjælp fra Røde Kors 

på den ene eller anden måde, og det er et udtryk for, at der i høj grad er brug for Røde Kors i det lokale 

bybillede. 

Der er registreret bookning af lokaler her i Jernbanegade 644 gange (30 gange mere end sidste år), heraf har 

Landskontoret lånt lokaler 2 gange og Frivilligcentret lånt lokaler én gange. URK har holdt 125 møder eller 

aktiviteter her. Andre foreninger har lejet/lånt lokaler her 7 gange. Slagelse Kommune har lejet lokaler her 4 

gange i løbet af 2017. Igennem året 2017 har kontoret været åbent 46 dage i tidsrummet fra kl. 15:00 til 

17:00, i alt 92 timer. Det fortæller lidt om, hvor aktiv foreningen er, og at vi virkelig bruger lokalerne. 

I årets løb er der 36 medlemmer, der af den ene eller anden grund er udmeldt, men samtidig er 23 indmeldt, 

så afdelingen består af 410 medlemmer. Der er omkring 450 medlemmer og ikke medlemmer, som 

regelmæssigt udfører frivilligt arbejde i afdelingen. At Røde Kors i Slagelse er et godt sted at bruge sin fritid, 

hersker der ikke tvivl om, for i løbet af 2017 er der uddelt hele 45 årsnåle, lige fra 2 år til 25 år. 

Bestyrelsen har afholdt 12 bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling og 1 nytårskur i 2017. 

Røde Kors repræsentanter i andre organisationer: 

Bloddonorkorpset: Lillian Nielsen er afdelingens repræsentant i Bloddonorkorpset i Slagelse. 

Rådet for socialt udsatte: Solveig Didriksen sidder som Røde Kors repræsentant i rådet. 

Frivilligcentret: I Frivilligcentrets bestyrelse har Kaj Johansen afløst Lillian Nielsen som Røde Kors 

repræsentant. 

Kommunekredsen: Kommunekredsen består af to afdelinger, Skælskør og Slagelse. Der har været afholdt 1 

møde i kommunekredsen. Mødet havde karakter af orienteringsmøde mellem de 2 afdelinger.   

Sponsorer & Fonde: Bestyrelsen er opmærksom på de muligheder, der findes, for at få aftaler om tilskud og 

sponsorater til de enkelte projekter som f.eks. julehjælp eller en social aktivitet. Det er dog en kendsgerning, 

at der er skåret betydeligt ned på §18-midlerne.  

Vi har en anonym sponsor, som giver 20.000,- kr. til julehjælpen, samt Marievangens SFO, som samler ind 

til mandelgaverne - i 2017 blev det 5.000,- kr. Ligeledes har andre mindre sponsorer været på banen i 2017. 

Ansøgning om §18-midler gav os 90.000,- kr. ud af de 140.000,- kr., som vi søgte om. 

Røde Kors-indsamlingen 2017:  

Røde Kors-indsamlingen gav på landsplan 18,4 millioner, lidt mindre end i 2016. 

Slagelse: Der var 49 registrerede indsamlere, som dækkede 52 ruter. De kom hjem med i alt 43.594,00 kr. 

Det var noget mindre end året før.  

Korsør: Der var 18 indsamlere, som kom hjem med 14.698,50 kr.  

Frivilligkoordinator: Denne funktion er ny, idet Birgit Winther er tiltrådt som frivilligkoordinator, da hun 

stoppede som aktivitetsleder i Familiegruppen. Vi er ikke helt på plads med en jobbeskrivelse til denne 

funktion. 

Julehjælp: I 2017 uddelte vi julehjælp til 115 børnefamilier, 80 hjælpepakker i Slagelse og 35 hjælpepakker i 

Korsør. Operation Julehjælp blev styret af Karen Rasmussen. Uddelingsstedet i Slagelse var igen i den nye 



 4 

butik i Rosengade, og i Korsør var det Røde Kors-butikken på Torvet 2. Vi glæder os over de mange 

sponsorer, som har støttet op om denne aktivitet, bl.a. har Marievangens SFO indsamlet 5.000,- kr. Et 

anonymt firma har giver 20.000,- kr. og en privat borger 500,- kr. 

Kvickly Slagelse leverede kolonialvarer til julekurvene samt gavechecks til indkøb af ferskvarer og 

mejeriprodukter.  

Feriebørn: I 2017 sendte Røde Kors i Slagelse 35 børn en uge på Kongelejren. Det er et rigtig godt 

samarbejde med Slagelse Kommune, hvor kommunen betaler halvdelen, og vi skaffer penge til den anden 

halvdel. Børnene findes i et samarbejde med kommunen.  

Værtinder: Der er nu 6 værtinder. Værtinderne klarer køkkenarbejdet og serverer ved f.eks. bestyrelsesmøder 

og generalforsamlingen eller andre arrangementer i lokalerne. En ikke ubetydelig hjælp i det daglige arbejde. 

Nørklegrupperne: De to nørklegrupper i hhv. Slagelse og Dalmose producerer fortsat store bunker af 

børnetøj til de nødlidende børn ude i verden. De to nørklegrupper består af 35 nørklere i Slagelse, som har 

produceret 1.151 stk. tøj, og 14 nørklere i Dalmose, som har bidraget med 870 stk. tøj. Der har således været 

en nedgang på 3 nørklere i Dalmose. Grupperne har tilsammen produceret 2.021 stk. tøj. 

Netværksgrupperne: Aktiviteten tæller nu 11 frivillige igangsættere med Helle List i spidsen, der har hjulpet 

28 sorgramte. De frivillige har deltaget i forskellige kurser. 

 

Ud over de tre sorggrupper kører netværket også: 

 

Mandagsgruppen, som er en aktiv social netværksgruppe, hvor deltagerne selv arrangerer mange forskellige 

aktiviteter. Kører rigtig godt.  

 

Demensgruppen har ikke været den store succes. 

 

Danmark spiser sammen var et stort arrangement sammen med menighedsplejerne. Den 24. april spiste 75 

mennesker en god middag sammen. Det var et flot arrangement, som man stadig taler om i Slagelse. 

Værket: Værket er en netværksgruppe for ensomme voksne. Den er startet i et samarbejde med Mary 

Fonden. Man kører nu gruppe nr. 4 i denne aktivitet. Man mødes hver mandag, dog ikke på helligdage og i 

sommerferien. Arbejdet ledes af Rita Jeppesen og hendes 3 trofaste hjælpere. 15 ensomme har været gennem 

værket.  

Den gode historie er, at en pårørende til en deltager henvendte sig og fortalte, hvordan hans mor var blevet 

hjulpet til et nyt liv! 

 

Børnesorggruppen: De to frivillige igangsættere har haft en gruppe på 4 børn ved årets start, 3 er sluttet og 

nye er kommet til - ved årets slutning var der 7 børn. Aktiviteten har fået donationer til en ekstra indsats, 

22.500,- kr. fra Rotary og 5.600,- kr. fra Innerwheel.  

Den gode historie: Lettelsen i børnenes ansigter, når det går op for dem, at de ikke er alene om at tænke/føle, 

som de gør. Når de begynder at sige: ”Det kender jeg godt, sådan har jeg det også”! 

Besøgstjenesten: Besøgstjenesten er fortsat et Røde Kors tilbud til mennesker, der savner socialt indhold i 

hverdagen. På landsplan er besøgstjenesten ubetinget den største sociale aktivitet med over 5.100 frivillige. 

På landsplan nåede vi i 2017 ud til over 8.000 ensomme. 
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Her i Slagelse er det Birgit Winkel, som leder arbejdet. Birgit har i årets løb fået en sparringspartner Dorthe 

Myre - vi hilser Dorthe velkommen i Røde Kors. 

Besøgstjenesten i Slagelse har taget lidt på, i året der gik - der er nu 50 besøgsvenner, som besøger 50 

modtagere. Der hersker ikke nogen tvivl om, at hjertet er med i deres engagement for modtagerne. 

 

Tryghedsopkald: Karin Christensen fortsætter med at skabe tryghed blandt brugerne, som benytter sig af 

denne tjeneste. Der er 17 brugere mellem 69 og 97 år. I 2017 stoppede 4, og der kom 3 nye brugere til. 

Patientstøtterne: Aktiviteten har sagt farvel til aktivitetslederen Susanne Brandt, så nu ledes aktiviteten af Pia 

Bruun Madsen og Joan Petersen. Der er nu 5 afdelinger med i projektet. Gruppen tæller 30 frivillige. De 

kommer på de 5 afdelinger mellem 2-4 gange om ugen. Der er et godt samarbejde med Region Sjællands 

frivilligkoordinator. Afdelingerne, som får besøg, melder tilbage, at personale og patienter er glade for Røde 

Kors-besøgene.  

Patientstøtter Akuthuset: En forholdsvis ny aktivitet, som så dagens lys i maj måned 2016 efter en 

henvendelse fra Region Sjælland. 25 frivillige arbejder under ledelse af Nona i venteområdet i Akuthuset på 

Slagelse Sygehus. De støtter og hjælper ventende patienter og pårørende ved Skadestuen, Akutindlæggelsen 

og Lægevagten. De tre instanser melder tilbage, at de er utrolig glade for de frivilliges tilstedeværelse i 

perioderne omkring kl. 17:00 til 20:00, hvor der typisk er spidsbelastning i Akuthuset. En ekstra travl periode 

dukkede op, da Region Sjælland implementerede "Sundhedsplatformen" i november måned. 

Vågetjenesten: Vågetjenesten i Slagelse har haft lidt udskiftning af frivillige. 7 nye er kommet til, så 

Vågetjenesten består nu af 25 frivillige, som i 2017 har været kaldt ud i alt 140 gange. De våger på alle 

kommunens plejecentre, i hjemmeplejen og på Regionssygehuset i Slagelse. Vågetjenesten ser nu frem til at 

kunne fejre 10 års jubilæum den 28. februar. 

Unge mødre: Aktiviteten kom langsomt i gang efter den turbulens, som den tidligere leder havde skabt. De to 

nye ledere, Susanne Nielsen og Bente Vorm, måtte dog se sig slået af et tilbud, som Slagelse Kommune kom 

på banen med, for her var der adgang til mange flere services, end det vi kunne tilbyde. Aktiviteten lukkede 

ned i maj måned. 

Familiegruppen: Der har gennem 2017 været 7 familier med i gruppen. Der er 9 frivillige. Birgit Winther 

valgte at stoppe som leder af gruppen, så nu er det Birthe Munk sammen med Tina Schultz, som står i 

spidsen for det hele. Der har i løbet af året været en del aktiviteter som bowling og forskellige 

hobbyaktiviteter. Der hersker ikke tvivl blandt de frivillige om, at de gør en forskel for brugerne.  

Søndagscaféen: Søndagscaféen er et tilbud for ensomme. Der holdes Søndagscafé første søndag hver måned 

undtaget midt på sommeren. Søndagscaféen har gennem året haft et skiftende tilbud af underholdning. Der 

har i årets løb været 10 søndagscaféer med et skiftende antal besøgende. 

Skoletjenesten: Der har i 2017 været 2 Røde Kors klasser på Antvorskov Skole - det er en 3. og 6. klasse.  

Aktivitetsleder Karen Rasmussen har i årets løb forsøgt at få flere skoler med i projektet, men det er ikke 

lykkedes. 

Samaritterne: Gruppen består nu af 16 frivillige. Yvonne Tømmerup er ny aktivitetsleder i gruppen og 

afløser Flemming Thomsen. Vi har været på en del vagter ud over året og lånt folk ud til vagter i andre Røde 

Kors afdelinger.  Samaritergruppen deltog i nødhjælpsberedskabet ved stormflodskatastrofen ved Jyllinge. 

Arbejdet bestod i at fylde sandsække og sikre folks huse, så de ikke blev ødelagt af vandmasserne. 

Samarbejdet med andre frivillige havde været en meget positiv oplevelse samt folks taknemlighed over den 

hjælp, man kunne tilbyde. 
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Integration: Aktiviteten består af 56 frivillige fordelt på de forskellige aktiviteter. 

- Aktiviteten har samlet 150 brugere, der fordeler sig i de forskellige aktiviteter, som gruppen tilbyder. 

- Der holdes café hver uge hele året. Der er fra 20 - 50 deltagere hver gang og enkelte gange op mod 100 

deltagere. 

- Kolonihaven er en forårs- og sommeraktivitet, som er populær blande nydanskerne. 

- Dansk ABC kører med undervisning 2 gange ugentligt. Da mange af flygtningene er begyndt på VUC, er 

der stor efterspørgsel på lektiehjælp. 

- Rådgivning åben hver uge med hjælp til udfyldelse af skemaer og ansøgninger og forståelse af breve fra det 

offentlige. 

- Der er 40 netværksrelationer mellem frivillige og nydanskere, der mødes privat med udgangspunkt 1 gang 

om ugen. Det er 10 forhold mere end sidste år. 

- Det blå værksted er desværre lukket, og det er der to grunde til - dels kunne der ikke findes frivillige til at 

drive det, og kommunen skulle selv bruge bygningen. 

Da Erik Møller Hansen nu er ene aktivitetsleder efter, at Hanne Lee er stoppet, søges der efter en 

aktivitetsleder til at være tovholder i caféen. 

 

Genbrug: Afdelingen deltog i kampagnen ”Smid Tøjet Danmark”, som gav meget arbejde for de frivillige i 

tøjbutikkerne.  

 

Genbrugsbutik Slagelse: I den nye store butik i Rosengade har der været travlt gennem hele året. Der har 

været mange justeringer i det første år. Kreativgruppen har forladt Røde Kors til fordel for en konkurrent, og 

det var ærgerligt, men skal vi se på det positive, så har det givet mere ro i hele butikken, og vi er på den 

måde kommet uden om en truende momsning af en del af butikken. Omsætningen på 2,5 million er et fint 

resultat, og salgstallene er stødt stigende, så det er ganske godt med to nye konkurrenter i nabolaget. De 86 

frivillige med Peter Jensen og Gerda Steinmüller i spidsen gør en kæmpe indsats, de sorterer ca. 1 ton tøj pr. 

uge. Der er en god og stabil chaufførgruppe, som dagligt henter og bringer møbler, foruden at de servicerer 

butikken i Korsør. 

Genbrugsbutik Korsør: Butikken i Korsør har nu fejret 3 års fødselsdag. Ledelsen består af Johnni Carlsen og 

Winnie Larsen i forening. Omsætningen er gået lidt bedre end forventet, knap en halv million kom der i 

kassen. 

I-gruppen: Afdelingen har ikke støttet venskabsprojekter i 2017, da vores økonomi er koncentreret omkring 

oprettelse af den nye genbrugsbutik. 

- Projekt ”Barnelandet” i Malawi Røde Kors støtter vi med et fast beløb på 1.560,- kr. til et barn pr. år. 

Foredragsholdere: Der har i 2017 været holdt 7 foredrag med tilsammen 235 tilhørere, så det er lidt mindre 

end sidste år. Foredragene fordeler sig på mange forskellige grupper som loger, skoler og andre foreninger. 

Af de 13 foredrag har Integrationsgruppen 
v
/ Hanne Lee afholdt 1 foredrag, og Netværksgrupperne 

v
/ Rita 

Jepsen og Helle List har holdt 1 foredrag om deres arbejde for Røde Kors. Formand Mogens Aaby har 

afholdt 5 foredrag om Røde Kors’ indsats generelt. 

I samarbejde med Frivilligcentret i Slagelse og 7 andre foreninger (Diabetesforeningen, Gigtforeningen, 

FAKS Slagelse, Flex Team Slagelse, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Arbejdsskadeforeningen 

AVS) har vi i efteråret kørt en foredragsrække under fællestitlen ”Ved Livets Afslutning”. Dette var en stor 

succes, så vi vil forsøge endnu et samarbejde om flere foredrag. 

Førstehjælp: Af afdelingens 10 instruktører er de 7 aktive og 3 passive (af forskellige grunde). De tilbyder 

alle former for førstehjælpskurser og introduktionskurser. 1 instruktør underviser i Sorø i samarbejde med 

Sorø-afdelingen. 
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Der er afholdt 25 kurser, 18 i Slagelse og 7 i Sorø. Kurserne fordeler sig som følger: 18 færdselsrelaterede 

kurser til kørekort, 3 kurser for frivillige, 1 hjertestopkursus, 1 12-timerskursus, 1 kursus for folk med ansvar 

for børn samt 1 kursus for GymDanmark. 

 

PR: Per Christensen har i det forløbne år taget hånd om pressemeddelelser og artikler. 

Nyhedsbrevet: Nyhedsbrevet blev udsendt til de frivillige 11 gange i 2017, og det er et hver måned undtaget 

juli, hvor redaktøren er på ferie. Nyhedsbrevet sendes ud til aktivitetslederne, som så spreder det i deres 

netværk af frivillige, og ligeledes er der et stigende antal medarbejdere på Landskontoret, som modtager 

nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet lægges også ind på Slagelse Røde Kors’ side på "Mit Røde Kors". 

Hjemmesiden: Den nye hjemmeside fungerer fint efter justering af småfejl, dog er det et stort problem, at 

Landskontoret ikke har fjernet den gamle hjemmeside, og at man derfor benytter forkerte telefonnumre, når 

man skal have fat i Røde Kors i Slagelse.  

Afdelingens Facebook side vedligeholdes med de vigtigste oplysninger om Røde Kors’ aktiviteter. Der er 

kommet flere brugere til i løbet af året, men vi kunne godt ønske os lidt mere debat på siden. 

- Genbrugsbutikken i Slagelse har fået deres egen Facebook side. 

- Samaritterne har også deres egen Facebook side. 

 
Ungdommens Røde Kors: Samarbejdet med den lokale gruppe af Ungdommens Røde Kors har i 2017 

udviklet sig meget. Gruppen benytter vore lokaler til mange aktiviteter, og der er fin kontakt mellem 

bestyrelse/aktivitetsledere og Ungdommens Røde Kors.  

Jeg vil slutte denne årsberetning af med at takke bestyrelse og alle afdelingens frivillige. Uden det store 

arbejde de frivillige lægger i afdelingen, og uden vore trofaste medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere 

kunne vi slet ikke præstere det resultat, vi her har fremlagt. 

Til sidst også en tak til Landskontoret og regionskonsulenten for godt samarbejde og støtte til afdelingen i 

det forgangne år. 

 

PBV. 

Mogens Aaby 

Formand 

Røde Kors Slagelse  
 


