
December 2019                                                                                 Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

Indhold: 
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Om lidt bliver her stille. Den folkekære troubadour Kim Larsen, 
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Bestyrelsesmødet 
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139 børnefamilier er det højeste antal familier, der har fået 
julehjælp fra Røde Kors i Slagelse nogensinde. 
 

Julefrokost blev til julehjælp. 
Da teknisk afdeling på Slagelse Sygehus holdt deres traditionelle 
julefrokost 
 

Integrationsgruppen fejrede jul 
Søndag den 15. december fejrede Integrationsgruppen julen. 
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De fik en årsnål 
Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 

 

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
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Om lidt bliver her stille 

Om lidt bliver her stille. Den folkekære troubadour Kim Larsen, som 

forlod os i september 2018, skrev og sang "Om lidt bliver her stille". 

Og det er lige det, som sker hvert år, når vi når frem til juleaften. 

Vi er rigtig mange, der har travlt med alt muligt i hverdagen, og vi 

alle glemmer at se os om og se efter, om alle er med. 

Ikke alle er med hele tiden - en hel del kan ikke leve op til de 

standarder, som vi andre stiller. Mange har brug for en hjælpende 

hånd, på den ene eller på den anden måde. Vi er mange, som står 

vagt om dem, som har brug for hjælp. Mange organisationer og 

foreninger hjælpes ad med at gøre livet nemmere for udsatte og 

nødlidende borgere, både herhjemme, men også ude i verden. 

I Røde Kors Slagelse er der en skare på over 400 frivillige, der står 

klar til på forskellige måder at gøre en indsats. Jeg er utrolig stolt 

over at få lov til at være leder for denne skare af frivillige, som stiller 

deres viden og arbejdskraft til rådighed for at gøre en uvurderlig 

indsats for de borgere, som rækker hånden ud mod os for at få en 

hjælpende hånd. 

Om lidt bliver her stille, når julefreden har sænket sig over land og 

by.  Jeg skal holde jul sammen med min familie, men når jeg sætter 

mig ved julemiddagen, gør jeg det med ro i sindet, fordi jeg véd, at 

vores store skare af frivillige har gjort en stor indsats for, at så 

mange som muligt skulle få en god og fredfyldt juleaften. 

Tak for indsatsen og rigtig glædelig jul til alle de frivillige, 

samarbejdspartnere og donorer. 

Mogens Aaby 
Formand 

 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 11. december blev følgende vedtaget: 
Liste med mødedatoer for bestyrelsen godkendt med én rettelse. 
Liste med kontorvagter blev godkendt med én rettelse. 
Kompetencerokaden i Integrationsgruppen blev godkendt. 
Bestyrelsen søger nu aktivt at få hjemmesiden opdateret, og der 
søges efter en web-master, som kan tage sig af dette arbejde. 
Det blev besluttet at gå i gang med at finde en tovholder til 
Genbrugsbutikkens tøjafdeling. 
Det besluttedes at rykke Landskontorets Juridiske Afdeling for et råd 
til, hvordan vi i fremtiden forholder os til de stadig stigende udgifter 
til drift af elevatoren i Jernbanegade. 
 

 

 

Hyggestund med den gamle nisse. 

Foto: Mogens Aaby 
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Sodavand og lagkage er bare 

sagen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Patientstøtter. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Røde Kors-butikken i Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

10 år med familienetværket 

Den 20. november kunne Birthe Munk og de frivillige fejre 10 års 

fødselsdag for Familienetværket. Det er nu 10 år, siden vi fik 

Familienetværket, dog under navnet Børnepaletten. 

De frivillige havde inviteret til kaffe og lagkage. Der var pyntet fint 

op i caféen med lys på bordene og kulørte lampeskærme. Kaffe, 

sodavand, hjemmebagte boller og lagkage fik hurtigt ben at gå på. 

Stemningen var fin, og snakken gik livligt ved bordene. To frivillige 

blev dekoreret med 10 års-nålen for frivillige - det var Birthe 

Lehman og Heidi Thorman, som havde været med helt fra start. 

Aktivitetens stifter Birgit Winther kom på besøg, og 

gensynsglæden med nogle af brugerne var stor. Der var fuld gang i 

både bordtennis og bordfodbold, og ballonmanden kom også på 

besøg.  

Patientstøtterne breder sig 

Patientstøtterne breder sig. På Slagelse Sygehus er 

patientstøtterne nu begyndt at arbejde i venteområdet ved 

Hukommelsesklinikken. 

I samarbejde med Region Sjælland holdt vi en infodag om frivilligt 

arbejde på sygehuset. Der var straks tre nye, som meldte sig til 

gruppen af patientstøtter. De er nu at finde i venteområdet ved 

Hukommelsesklinikken. De tre kan naturligvis ikke dække behovet 

helt og vil derfor gerne have flere kolleger, så der kan være nogen i 

dagtimerne på de tidspunkter, hvor klinikken er åben. 

 

5 år med genbrug i Korsør 

Det er nu 5 år, siden vi åbnede en butik med blandet genbrug i 

hjertet af Korsør. Den 6. december slog vi dørene op til den nye 

butik, som af mange lokale var dødsdømt på forhånd. En lokal 

kvinde skrev i avisen, at: ”Det ligner ikke noget, at Røde Kors 

kommer stormende ind i byen med en genbrugsbutik på byens 

bedste adresse, når byen har to genbrugsbutikker i forvejen.” Vi 

lyttede heldigvis ikke til den lokale bysladder. 

De frivillige i butikken har holdt fanen højt og er i dag et meget 

naturligt indslag i hovedgaden i Korsør. De lokale roser butikken 

for det alsidige sortiment af varer og den gode atmosfære i 

butikken. Vi glæder os meget over den succes, butikken har haft i 

de første 5 år. 
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Elevrådet som står for 

juleindsamlingen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julehygge 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

ZBC (HHX og HTX) jul’er igen for Røde Kors 

En tradition ved juletid kan vi næsten ikke komme udenom. 

Årstiden er jo fyldt med traditioner. ZBC (HHX og HTX) er ved 

at få sat gang i en ny tradition, for de arrangerer nemlig 

juleindsamling til fordel for Røde Kor’s Julehjælpsprogram i 

Slagelse. 

Det er elevrådet, der har taget dette smukke initiativ, som de er 

ved at gøre til en tradition. 

Indsamlingen går ud på, at der sælges gløgg og æbleskiver, 

varm cacao og hjemmelavede romkugler, sandwich og andre 

gode spise- og drikkevarer. Boden holder åben fra kl. 9.00 til kl. 

14.30. Netto i Korsgade og på Østre Allé har bidraget med 

råvarer. Overskuddet blev ikke mindre end 7.372,- kr., som 

øremærkes til julehjælp til hjemløse. 

Nissehuerne var udlånt fra vores genbrugsbutik sammen med 

en dukke. Dukken kom dog ikke med hjem til butikken igen, for 

viceskoleinspektøren købte den for 250,- kr. og døbte den 

straks Tove. Vi er sikre på, at Tove får det godt i sit nye hjem. 

Aften med julehygge 

De frivillige i genbrugsbutikken i Rosengade tog sig en friaften 

med julehygge. I denne tid har butikkens frivillige altid travlt 

med at servicere de mange kunder, der lægger vejen inden om 

butikken. 

Lørdag den 7. december tog de frivillige så en tiltrængt 

afslappende aften med julemad, og hvad der hører med til en 

hyggelig julefrokost. Midt i det hele kom glanspapiret frem, og 

der blev lavet julepynt af alle slags. Fine engle, flettede hjerter, 



December 2019                                                                                 Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

 

Uddeling af  julehjælp. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemiddag 

 

 

 

 

 

flotte stjerner og meget andet flot julepynt, som straks blev 

hængt på juletræet. 

En meget hyggelig og velfortjent aften. 

130 børnefamilier og 30 udsatte fik julehjælp 

130 børnefamilier er det højeste antal familier, der har fået 

julehjælp fra Røde Kors i Slagelse nogensinde. 

Der har været tale om, at behovet for julehjælp er faldende, 

men det er ikke tilfældet, viser antallet af familier, der søger 

om julehjælp. Vi finder frem til de trængte familier gennem et 

godt samarbejde med Kommunens Børn og Unge Center.  

I år bestod julehjælpen af en lille pose med mandelgaven samt 

lidt mandariner og en gavecheck på 800,- kr. til indkøb i 

Kvickly, SuperBrugsen eller Dagli’Brugsen.  

Julehjælpen finansieres gennem Socialministeriet, Coop´s 

landsdækkende indsamling og Slagelse Kommunes uddeling af 

ekstra midler fra §18-puljen samt andre sponsorer. 

Mandelgaven er sponsoreret af Marievangsskolens SFO, som i 

år havde samlet 8.000,- kr. ind. 

De 30 udsatte/hjemløse, der fik julehjælp, var en ekstra 

donation, vi fik fra elevrådet på HHX og HTX under ZBC i 

Slagelse. De unge mennesker havde samlet 7.372 kr. ind og 

øremærket dem til julehjælp til hjemløse. De udsatte og 

hjemløse findes i tæt samarbejde med 

gadesygeplejerskerne/Det udekørende team, som har stor 

viden om, hvor disse mennesker er at finde, og 

sygeplejerskerne hjælper med den fysiske uddeling, idet nogle 

nok ikke ville modtage os med åbne arme. 

Julefrokost blev til julehjælp. 

Da teknisk afdeling på Slagelse Sygehus holdt deres 

traditionelle julefrokost var der et lyst hoved der fik den 

storartede idé at man skulle samle penge ind blandt 

deltagerne. Det indsamlede beløb skulle så øremærkes til 

julehjælp til de trængte børnefamilier, som Røde Kors støtter 

med en hjælpende hånd, her op til jul. 

Afdelingsleder Kim Ulrik Bodekær Hansen kunne således 

aflevere en kuvert med 2420,- kr. til en glad formanden 

Mogens Aaby. Et fantastisk initiativ som vi er rigtig glade for i 

Røde Kors. 
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Dans om juletræet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsgruppen fejrede jul 

Søndag den 15. december fejrede Integrationsgruppen julen 
sammen med mange af de nye danskere, som kom til kommunen 
for 3 år siden. 
Alle kom med mad fra deres eget land/egn, og på den måde blev 
det et meget broget julebord. Der blev danset om juletræet og 
festet med højt humør. Børnene fik slikposer, så de rigtig kunne 

guffe herlighederne i sig. 
 
 
 
 

Småt nyt: 

 Den 23. november afholdt Landskontoret årsmøde for 

aktivitetsledere på Hotel Opus i Horsens. Fra Slagelse 

deltog 8 aktivitetsledere. Da dagen var omme, kørte 3 

ledere hjem, mens de 5 resterende overnattede og dagen 

efter tog temadagen med. 

 Der er oprettet en annonce på "Frivilligjob.dk" med det 

formål at finde en aktivitetsleder til aktiviteten 

"Kommunikation". 

 

 

De fik en årsnål: 

2 år: 
Kenneth Paw Seltman  Vågetjenesten 
 
5 år: 
Connie Scheibel  Vågetjenesten 
Nini Jetzmark   Vågetjenesten 
Maibrit Larsen  Vågetjenesten 
Preben Mikkelsen  Genbrug Korsør 
Winnie Larsen  Genbrug Korsør 
Jane Thunbo   Genbrug Korsør 
Stine Martenz  Genbrug Korsør 
Ellen Hansen   Genbrug Korsør 
Bente Marie Nielsen  Genbrug Korsør 
Johnni Carlsen  Genbrug Korsør 
 
       


