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Indhold: 

35 børn kom på "Kongelejr" 

35 børn fra Slagelse kom på sommerlejr i Kongelejren. 
 

Sko til indsatte 

Røde Kors Slagelse har doneret 2 kasser med herresko til Arresten i 

Slagelse. 

Jens Jørgensen og H. C. Andersen 

Ifølge Jens Jørgensen’s teori er H. C. Andersen ikke søn af en 
vaskekone og en skomager i Odense. 
 

På besøg hos en 100-årig 

Røde Kors i Næstved-Fuglebjerg fejrede sin 100 års fødselsdag 

mandag den 1. juli. 

 

Kaffegæster 

Vi havde den 12. august besøg af 58 frivillige fra Nykøbing F Røde Kors. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 

 
 

 

Husk 6. oktober! 
 
 

Meld dig som indsamler på  
tlf. 31353471 

 
Husk at din indsats kan gøre en forskel på liv og død for nogle af 

verdens mest udsatte. 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Røde Kors 

Slagelse. 

Nyhedsbrevet udkommer omkring 

den 20. hver måned undtaget juli.  

Det vil indeholde informationer 

om, hvad der sker i Røde Kors 

Slagelse’s mange aktiviteter. Der 

vil være gennemgående punkter 

fra gang til gang.  

Nyhedsbrevet sendes elektronisk 

til alle bestyrelsesmedlemmer og 

aktivitetsledere. Aktivitetslederne 

skal så videresende nyhedsbrevet 

til de frivillige i den aktivitet, de 

har ansvaret for. Frivillige kan få 

tilsendt nyhedsbrevet elektronisk 

direkte, hvis de sender en mail til 

Mogens Aaby 

(mog.aaby@gmail.com) med 

anmodning om dette. 

Nyhedsbrevet kan også læses på 

hjemmesiden. 

Det er ikke kun bestyrelsen, som 

har mulighed for at bringe 

budskaber gennem dette 

nyhedsbrev. 

Alle frivillige, som har noget at 

dele med andre frivillige i 

afdelingen, kan komme med 

indlæg til nyhedsbrevet.   

Det er vort håb, at alle frivillige vil 

benytte denne mulighed til at 

fortælle andre frivillige om, hvad 

der sker i deres aktivitet. 

Indlæg til nyhedsbrevet sendes på 

mail til Mogens Aaby: 

mog.aaby@gmail.com. Man kan 

også sende indlæg med posten,  

hvis man ikke er helt fortrolig med 

det elektroniske medie.  

Korrektur: Lone Rosenius 

mailto:mog.aaby@gmail.com
mailto:mog.aaby@gmail.com


August 2019                                                                                 Røde Kors Slagelse  
                                                 

35 børn kom på "Kongelejr" 

35 børn fra Slagelse kom på sommerlejr fra den 7. til den 13. juli i 

Kongelejren.  

De 35 børn var sat stævne på Slagelse Rutebilterminal, og kl. 12.38 

stævnede bussen med de 35 forventningsfulde børn og 8 frivillige 

ledsagere ud med kurs mod Kongelejren. Ad snoede veje gik det 

mod nord, og lidt over to ankom vi til Kongelejren. 

Kongelejren ligger på Baunehøj Efterskole i Hornsherred. Det er et 

naturskønt område øverst oppe i Hornsherred, næsten helt oppe i 

Kulhuse. Da vi ankom til lejren, var en større velkomstkomité klar, 

iklædt farverige og fantasifulde kostumer.  Det var svært ikke at 

føle sig ventet og velkommen med de jubeludbrud, som skyllede 

ind over bussen. Børnene trængte til at komme ud af bussen, og  

ikke så snart ungerne havde sat foden på jorden, var der en person, 

som greb fat i dem og fik deres bagage ud af bilen - og straks var 

man i gang med fodbold og mange andre aktiviteter. Til ledsagerne 

var der kaffe og hjemmebag, og børnene fik saftevand og 

hjemmebag. Efter ca. en time returnerede bussen med de frivillige. 

Lørdag den 13. juni kom bussen og de frivillige tilbage for at hente 

feriebørnene hjem til deres familier i Slagelse. Da bussen ankom, 

var lejren allerede i gang med den lange proces, det er at tage 

afsked. De nye venner skulle have et kram og lige nå at skrive i 

vennebogen. Nogle af børnene havde også knyttet bånd til de 

frivillige, som havde lagt et kæmpe arbejde i at få lejren til at blive 

en rigtig god oplevelse. Ved afskeden trillede en lille tåre hist og 

her, og en enkelt kunne ikke holde det tilbage, for han brød ud i 

højlydt gråd. 

Hjemme i Slagelse ventede forældrene spændte på at høre, hvordan 

lejren var gået. Ingen af børnene havde deres mobiltelefoner. Under 

opholdet var telefonerne deponeret, og der var såleden ingen, som 

havde haft mulighed for at fortælle dem der hjemme  om, hvordan 

det var at være på Kongelejren. Man havde lavet alle mulige 

kreative ting, og en enkelt dag var sat af til besøg i "Sommerland 

Sjælland". 

Alle var glade og meget interesserede i at få at vide, om der blev 

Kongelejr igen til næste år. Det var de frivillige ledsagere enige om, 

at der nok skulle blive. Selv om det er mange penge, der bruges på 

at afholde Kongelejren, så er de givet rigtig godt ud. Det er det hele 

værd at se forandringen på de børn, vi afleverede i lejren, og dem vi 

kom hjem med en uge senere. Tak til alle som har hjulpet. 

 
 
Afgang fra Slagelse. 
Foto: Mogens Aaby 
 
 

 

Ankomst til Kongelejren. 
Foto: Ove Knudsen 

 

 

Ankomst til Kongelejren. 
Foto: Mogens Aaby 
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Sko til Arresten i Slagelse. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

Jens Jørgensen. 
Foto: Ove Knudsen 
 

 

 

 

 

 

 

Sko til indsatte 

Røde Kors Slagelse har doneret 2 kasser med herresko til Arresten i 

Slagelse. 

Det sker, at politiet anbringer personer i arresten, som ved 

ankomsten ikke har sko på. Det kan der være mange grunde til. 

RødeKors har derfor givet arresten et udvalg (22 par) af sko, så de 

indsatte kan få noget på fødderne, når de skal på gårdtur for at 

trække frisk luft, eller når de skal løslades. 

Selv om der måske er en god grund til, at man havner i arresten, 

synes vi, at man bør have et par sko, for det er næsten den mest 

nødvendige beklædningsgenstand, vi har brug for. 

 

Jens Jørgensen og H. C. Andersen 

Ifølge Jens Jørgensen’s teori er H. C. Andersen ikke søn af en 

vaskekone og en skomager i Odense, men derimod af komtesse 

Elise Ahlefeldt-Laurvig (billedet) og prins Christian Frederik, senere 

Christian d. VIII. 

Det er en påstand, som Jens Jørgensen (tidligere borgmester i 

Slagelse) er fremkommet med. Den 30. juni kom Jens Jørgensen på 

besøg i Søndagscaféen og fortalte om sin påstand. 

Beviser for min teori kan man ikke tale om, men stærke indicier, 

siger Jens Jørgensen. 

Disse indicier handler ikke mindst om, at den unge Andersen 

blev indlogeret hos en familie i et af palæerne på Amalienborg, 

da han som ganske ung rejste fra Odense til København, ligesom 

han blev modtaget på mange af landets godser og i udlandet, 

længe før han blev en berømt eventyrforfatter. 

Fik gæsterne i Søndagscaféen ikke beviser for, at H. C. Andersen 

er af kongelig slægt, så blev de godt underholdt af den 

fantastiske fortæller, Jens Jørgensen. 
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Næstved-Fuglebjerg 100 år. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På besøg hos en 100-årig 

Røde Kors i Næstved-Fuglebjerg fejrede sin 100 års fødselsdag 

mandag den 1. juli. 

Det er altid festligt, når man bliver inviteret med til at fejre en 

begivenhed i Røde Kors. Vi, det vil sige formand, næstformand og 

butikschefen fra Slagelse, tog mod invitationen til at komme og 

være med til at fejre Næstved-Fuglebjerg Røde Kors på deres 100 

års dag. Der var taler af borgmester Carsten Rasmussen og 

generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors samt formanden 

Michael Pedersen. Mousserende vin og kransekage til ganen og "De 

Grønne’s Tambourkorps" trak op for fuld musik.  

Om eftermiddagen var der åbningsceremoni af den nye butik, hvor 

talerne kom i omvendt rekkefølge.  

 

Kaffegæster 

Vi havde den 12. august besøg af 58 frivillige fra Nykøbing F Røde Kors. 

De besøgte først Ostebørsen i Vemmelev og spiste frokost der. 

Derefter var de i vores butik i en times tid, hvor der blev handlet godt. 

De roste butikken meget. Jeg hentede dem deroppe og fulgte dem til 

lokalerne, hvor værtinderne havde lavet kaffe. De medbragte selv kage 

og forærede os en lille kurv med nogle poser dejlig kaffe. Jeg fortalte 

kort om vore aktiviteter, og  hvad vore lokaler bliver brugt til. De synes 

selvfølgelig, at det er et fantastisk sted. Hans hjalp værtinderne med 

det praktiske. 

 

 

Husk 6. oktober! 
 
 

Meld dig som indsamler på  
tlf. 31353471 

 
Husk at din indsats kan gøre en forskel på liv og død for nogle af 

verdens mest udsatte. 
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Småt nyt: 

 Røde Kors i Slagelse går så småt i gang med at undersøge, om 

der kan skabes et samarbejde med Region Sjælland om 

patientstøtter i psykiatrien. Det skal understreges, at det er 

på undersøgelsesstadiet, og vi skal vurdere, om behovet er til 

stede. 

 Røde Kors Slagelse søger frivillige som vil bruge en time eller 

to på Kulturnatten til at bemande infostanden ved Røde Kors 

butikken fredag 27. september. 

 

 
       


