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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

Hvad skete der på bestyrelsesmødet? 
Kort resumé over hvilke beslutninger der blev vedtaget. 
 

”Smid tøjet” for 5. gang! 

Den store genbrugskampagne "Smid tøjet" kører for 5. gang. Den 

har fået navnet "Smid tøjet for en god sag".  

Boblberg 
 
Boblberg er en online platform, der hjælper med at skabe sociale 
fællesskaber mellem mennesker. 
 

Temadag for alle 

Den årlige temadag for frivillige er i år planlagt til at løbe af stablen 
den 7. april. 
 

En ny tilværelse med nye livsbetingelser 

Johnny Sort giver et livsbekræftende indblik i, hvordan vi som 
mennesker kan overleve nye livsbetingelser. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

Mozambik drukner 

Send en SMS til 1290 med teksten OFRE og støt 

vores katastrofearbejde med 100 kr.   

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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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 19. marts besluttedes det at sende det aftalte 

antal børn på ferielejr trods den lidt kraftige prisstigning pr. barn. Vi 

sender i samarbejde med Slagelse Kommune 30 børn på lejr - Slagelse 

Kommune betaler for halvdelen, og vi betaler for resten samt 

transporten. 

Netværksgrupperne har søgt om tilladelse til at servere et let måltid for 

de frivillige til deres personalemøder. Dette blev godkendt på betingelse 

af, at det kan holdes inden for det budget, som er meldt ud. 

Det blev besluttet, at der skal indkøbes en ny opvaskemaskine til 

genbrugsbutikken i Rosengade, da den gamle er brændt sammen, og det 

bliver for dyrt at reparere den gamle. 

Besøgstjenesten har stillet spørgsmålet: "Hvad er reglerne for  

straffeattester i Røde Kors?". Ingen i bestyrelsen har nogen viden om, 

hvordan det forholder sig med straffeattester i Røde Kors. Det er et 

spørgsmål, som vi må sende videre til Landskontoret. 

En aktivitet har efterlyst et større bord til mødelokale 2. Der er ikke lige 

nu en løsning, da genbrug ikke har et passende bord. Bestyrelsen har det i 

hukommelse. 

Bestyrelsen diskuterede problematikken om, hvordan vi får flere nye 

frivillige til aktiviteterne. Der er hårdt brug for flere hænder alle steder i 

aktiviteterne. 

 

”Smid tøjet” for 5. gang! 

Den store genbrugskampagne "Smid tøjet" kører for 5. gang. Den har fået 

navnet "Smid tøjet for en god sag".  

Kampagnen kører i uge 14 og 15, men allerede nu er man i fuld gang med 

at forberede sig til det store arbejde, vi véd, der følger med kampagnen. 

Under kampagnen får butikkerne 2-3 gange mere tøj ind, end de normalt 

får. Det er danskernes trang til at hjælpe, og når det er 

genbrugskampagnen, så er det gratis at deltage.  

Det gælder om, at vi samler så meget tøj ind som muligt, men også får 

fortalt danskerne, hvad deres tøj betyder for Røde Kors’ lokale arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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Fra ”Smid tøjet” 2015. 
Foto: Mogens Aaby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange udsatte borgere får hvert år hjælp og støtte fra Røde Kors, og 

det er kun muligt, hvis vi får en god omsætning i vore butikker. Det 

gør vi, når danskerne smider tøjet. 

Røde Kors klasserne på Marievangsskolens SFO smider tøjet. De tre 0. 

klasser samler tøj ind til Røde Kors. Det er ikke bare deres eget tøj, de 

donerer, men familie, venner og bekendtes klædeskabe får også 

besøg af de unge entusiastiske tøjindsamlere. Den 3. april overgiver 

de resultatet af deres indsamling til Røde Kors. 

 
 
 

Boblberg 
 
Boblberg er en online platform, der hjælper med at skabe sociale 

fællesskaber mellem mennesker. Platformen har 135.000 

medlemmer, og der kommer hele tiden flere til. 

Som medlem kan man oprette en ’bobl’ - et opslag, hvor man søger 

efter andre, som deler ens interesse eller står i samme livssituation. 

Det kan være om alt fra nye venner, madklub, gåture eller 

reservebedsteforældre. Flere søger også fællesskaber omkring 

psykiske lidelser som f.eks. angst eller leder efter en forening at 

engagere sig i. 

 

Formålet med partnerskabet med Boblberg er at gøre det lettere at 

skabe fællesskaber mellem mennesker og dermed bekæmpe 

ensomhed. Røde Kors og Boblberg har et fælles mål om at få 500.000 

med i fællesskabet inden udgangen af 2022. Det giver partnerskabet 

med den digitale platform Boblberg mulighed for. 

Derudover har vi med vedtagelsen af ’Røde Kors Manifestet’ en klar 

ambition om, at Røde Kors vil bidrage til at skabe et samfund, hvor 

medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen. Derfor gør vi 

det nu lettere for alle i Danmark at skabe fællesskaber - også selv om 

det ikke nødvendigvis sker i en Røde Kors aktivitet. 

 

Røde Kors Slagelse er oprettet som bruger, og man kan lægge 

relevante bobler op i vores gruppe. Adgang fås med brugernavn: 

rodekorsslagelse@gmail.com og password: frivillig. 

Man skal blot huske, 

 at alle meddelelser til os kommer i afdelingens indbakke: 

rodekorsslagelse@gmail.com 
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Temadagen 2019 i Holbæk. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temadag for alle  

Den årlige temadag for frivillige er i år planlagt til at løbe af 

stablen den 7. april på Absalon-skolen i Holbæk, og i år er den 

for alle, både frivillige, aktivitetsledere og medlemmer af Røde 

Kors. 

Temadagen er en dag, hvor alle frivillige har mulighed for at 

møde frivillige fra andre afdelinger i Vestsjælland. Temadagen 

har flere forskellige punkter på programmet, så der er noget 

for enhver, og man har mulighed for at stifte bekendtskab med 

nogle af de mange aktiviteter, som Røde Kors arbejder med. 

1. punkt er: Asylarbejdet i Danmark. Chef for Røde Kors’ 

asylarbejde Anne la Cour Vågen  fortæller om Røde Kors’ 

asylarbejde lige nu. 

2. punkt er: Slum, sæbe og sammenhold: Frivillig i Nykøbing-

Rørvig afdeling Birgitte Haag Jespersen fortæller om hendes 

oplevelser på en studietur til Kenya og om arbejdet i 

slumkvartererne i Nairobi og Mombasa. 

Efter brunch kan man deltage i forskellige emnegrupper: 

 Førstehjælp og hjertestarter 

 Hvordan øger vi indtægten i vore butikker 

 Røde Kors’ eftersøgningstjeneste 

 Nye aktiviteter i Røde Kors for psykisk sundhed 

 Regler og bestemmelser for det lokale 

flygtningearbejde 

 Fængselsbesøgstjenesten 

 Sundhedsklinikken 

Man kan tilmelde sig to emnegupper til eftermiddagens 

program. 

Har du lyst til at deltage, så send en mail til formand Mogens 

Aaby på mog.aaby@gmail.com med oplysning om, hvilken 

aktivitet du kommer fra, og hvilke to emnegrupper du vil 

deltage i. Tilmeldingen skal være hos formanden senest den 30. 

marks kl. 12:00. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny tilværelse med nye livsbetingelser 

Johnny Sort giver et livsbekræftende indblik i, hvordan vi som 

mennesker kan overleve, når vi pludselig er tvunget til at forholde 

os til et liv med nye betingelser, og hvordan det er muligt igen 

at finde mening og glæde i hverdagen trods fysisk handicap, 

smerter og psykiske begrænsninger. 

 

Du bliver mødt med alvor og humor, når han åbent og ærligt 

fortæller om de skelsættende vendepunkter i hans liv og de 

udfordringer og prøvelser, som han gennemlever. Johnny Sort 

bruger sine oplevelser og erfaringer til at illustrere, hvordan det er 

muligt at fokusere på det positive og mulighederne i livet – selv når 

det ser sortest ud. 

 

Foredraget afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 

Slagelse (i den store sal) tirsdag d. 23. april fra kl. 19. Dørene åbnes 

allerede fra kl. 18.30. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet til foredraget. 

Du tilmelder dig ved at følge linket her: https://frivillig-

slagelse.nemtilmeld.dk/1/ 

 

 

 

 

 

 Småt nyt: 

 Netværket for Røde Kors’ formænd i Vestsjælland holdt 

halvårligt møde den 11. marts i Røde Kors-butikken i 

Hørve. Her blev bl.a. aftalt programmet for temadagen  for 

frivillige i Vestsjælland. 

 Frivilligcentret i Slagelse har holdt planlægningsmøde for 

en foredragsrække i vinteren 2019 og foråret 2020. Røde 

Kors er en del af samarbejdet.  

 Samaritergruppen har fremgang. Vi har overtaget 

rekvirenterne fra Køge-afdelingen, da de ikke kan holde 

samariterafdelingen i gang, og man har etableret et 

samarbejde med andre samariterafdelinger på 

Midtsjælland. 

Arrangører: FAKS Slagelse, Diabetesforeningen Slagelse, 

Arbejdsskadeforeningen AVS, Gigtforeningen Vestsjælland, 

Hjerteforeningen Slagelse, Lungeforeningen Lokalafdeling 

SlagelseKommune, Kræftens Bekæmpelse Slagelse, Røde Kors Slagelse 

og SIND Slagelse i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse. 

 


