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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Lederskifte i Genbrug 

Røde Kors’ genbrugsbutik i Slagelse har pr. 1. marts fået ny leder. 

Inspirationsmesse på Gerlev 

Slagelse Kommunes ”Center for sundhed og ældre” afholdt lørdag 
den 29. februar en inspirationsmesse. 
 

Første dag på arbejde i PAM 

Tirsdag den 3. marts gik de første to frivillige patientstøtter ind 

gennem døren til venterummet på Slagelse Psykiatriske Akut 

Modtagelse (PAM). 

Corona har sendt Røde Kors frivillige hjem 

Nu var vi lige kommet godt i gang på det nye projekt ”Patientstøtter 
på PAM”. 
 

Nørklerne klæder Hvideruslands børn på 

Her i Slagelse-afdelingen har vi omkring 38 nørklere fordelt på to 
grupper. 
 

Røde Kors Slagelse støtter de hjemløse 

Gadesygeplejerskerne og Det udekørende team er i færd med at 

oprette et nødhospital for hjemløse. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 

 

 

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 

Den 11. marts holdt bestyrelsen et kort møde med ét punkt: 

"Hvordan håndterer vi situationen med Covid 19-virusangrebet på 

Danmark". 

Bestyrelsen besluttede, at man ville give rygdækning og støtte op 

om beslutningerne om at aflyse aktiviteter, hvis aktivitetslederne 

var utrygge ved at køre aktiviteterne. 

Den 26. marts holdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen ønskede at få en status på situationen i forbindelse 

med coronavirusangrebet.  

Alle vore aktiviteter er lukket ned. Netværksgrupperne holder 

kontakt til brugerne via telefon osv. Patientguiderne er kaldt på 

arbejde for at hjælpe sygehuset med at sikre, at besøgende til 

sygehuset ikke færdes over hele sygehuset. 

Genbrug er lukket ned. Der tømmes tøjcontainere, og der er rigtig 

meget tøj i containerne. Tøjet sorteres af enkelte frivillige fra 

bestyrelsen. 

Den økonomiske situation er ikke særlig god, for der er ingen 

indtægter. Huslejerne skal betales, men det vil afdelingen ikke 

kunne klare i fremtiden. Hvis genbrug kommer i gang meget snart, 

vil det kunne lade sig gøre at fortsætte afdelingens aktiviteter, dog 

med et tilpasset budget. 

Lederskifte i Genbrug 

Røde Kors’ genbrugsbutik i Slagelse har pr. 1. marts fået ny leder. 

Butikkens leder Peter Jensen har ønsket at trække sig tilbage for at 

få mere tid til sin familie. Peter har været frivillig i Røde Kors siden 

2013. Da butikken i Rosengade blev en realitet, blev Peter 

aktivitetsleder for møbelafdelingen. Da Gerda Steinmüller gik på 

pension, overtog Peter ledelsen af hele butikken. Peter har drevet 

butikken meget professionelt og ført den op til en meget høj 

standard. 

Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde en afløser for Peter, så 

derfor er valget faldet på formand Mogens Aaby, som vil være den 

daglige leder, indtil der findes 1-2 ledere, som kan køre butikken 

videre. 
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Genbrugsbutikken i Slagelse 

Foto: Mogens Aaby 
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Genbrugsbutikken i Slagelse. 

Foto: Mogens Aaby 
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Formanden på inspirationsmesse. 

Foto: Rita Jeppesen 

 

 

 

 

Patientstøtter ved PAM. 

Foto: Maschal Nasim 

 

 

 

 

 

 

Inspirationsmesse på Gerlev 

Slagelse Kommunes ”Center for sundhed og ældre” afholdt lørdag 

den 29. februar en inspirationsmesse for kommende efterlønnere og 

pensionister. 

Der var inviteret 150 borgere fra Slagelse Kommune, som er tæt på 

at gå på efterløn eller pension. Kommunens frivilligforeninger blev 

inviteret til at komme med en stand på messen. Her kunne man så 

sælge sit tilbud til de kommende aktive frivillige. 

Vi var naturligvis til stede, som vi er i hele verden. Vi fik snakket med 

rigtig mange, som viste interesse for Røde Kors, og de tilbud vi har til 

kommunens borgere. Det er svært at sige, om det var frugtbart at 

investere de 3-4 timer i arrangementet, for det viser sig først i det 

kommende år, men standen var meget besøgt, så vi er meget 

fortrøstningsfulde.  

Første dag på arbejde i PAM 

Tirsdag den 3. marts gik de første to frivillige patientstøtter ind 

gennem døren til venterummet på Slagelse Psykiatriske Akut 

Modtagelse (PAM). 

Projektet er et pilotprojekt, der i første omgang skal vare 1 år og  

løbende evalueres på erfaringerne. PAM henvendte sig til Røde Kors 

for at få projektet op at stå, vi greb bolden og er kommet dertil, hvor 

projektet er en realitet. Det var i første omgang meningen, at vi 

skulle være til stede tirsdag og torsdag om eftermiddagen, men 

interessen var så stor, at vi starter ud med tre dage om ugen. 

En frivillig fortæller, at det var en god oplevelse at være på arbejde i 

PAM. Hun fik talt med en ung kvinde, som ventede på at blive kaldt 

ind til en samtale med lægen. Borgeren takkede den frivillige for 

snakken, venligheden og tilstedeværelsen. 

Corona har sendt Røde Kors frivillige hjem 

Nu var vi lige kommet godt i gang på det nye projekt ”Patientstøtter 

på PAM”, og så sker det, som ikke skulle ske! 

Vi bliver sendt hjem på pause. Psykiatrihospitalet har besluttet, at de 

for at minimere smittefaren med coronavirus har været nødt til at 

sende os på pause fra 10. marts og foreløbig i 14 dage. Det er 

patienternes, personalets og vores sikkerhed, som er vigtigst, og 

derfor er det den rigtige beslutning. 
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Genbrugsbutikken i Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Patientguiderne. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 11. marts var en dag, hvor vi gik i et vakuum og holdt vejret, 

medens vi håbede, at situationen ikke udviklede sig. Flere 

aktivitetsledere gav udtryk for, at man var lidt nervøs for at 

gennemføre de planlagte aktiviteter. Bestyrelsen holdt et kort møde 

om aftenen og gav aktivitetslederne rygdækning til at aflyse, hvis 

man ikke var trygge ved situationen. 

Den 12. marts kom så beskeden fra Røde Kors’ præsident Sven Bak-

Jensen, at det var blevet besluttet, at alle Røde Kors aktiviteter 

skulle lukke ned. Man fik travlt med at få aflyst alle aktiviteterne. 

Netværksgrupperne har tilbudt brugerne, at man kan ringe og få en 

snak, hvis det er nødvendigt. 

Genbrugsbutikkerne lukkede, da dagen var omme. De frivillige er 

sendt hjem. Et par chauffører vil tømme tøjcontainerne på normal 

vis. En lille håndfuld frivillige møder ind og sorterer tøj, således at 

der ikke ophober sig usorteret tøj i butikken. Vi afhenter ikke 

møbler i denne periode. 

Vore frivillige er blevet opfordret til at melde sig til Røde Kors’ 

hjælpenetværk, så man kan hjælpe coronaramte borgere, som ikke 

selv kan komme ud for at handle. 

Den 13. marts var så første dag i total stilhed. Vi havde nok 

forventet, at der ville komme en del opringninger fra borgere, som 

gerne ville have hjælp til forskellige opgaver såsom at hente 

medicin, købe nødvendige madvarer ind eller andre opgaver. Der 

har været helt stille på telefonlinierne. 

Den 20. marts blev vi spurgt, om patientguiderne kunne komme 

tilbage for at hjælpe med at sikre sygehuset. Sygehuset ville blive  

sikret således, at der kun skulle være tre åbne indgangsdøre til 

sygehuset, og personer, som skulle ind, ville blive screenet, om de 

har lovlig adgang. Indenfor skulle guiderne så guide folk i den 

rigtige retning således, at man ikke fik folk til at vandre rundt på 

hele sygehuset. Guiderne fik hjælp af en frivillig fra 

samaritergruppen, som meldte sig. 

Den 23. marts forlænger regeringen isolationsperioden af Danmark 

til efter Påske. Vi kommer derfor ikke tilbage til normaltilstande før 

tidligst 14. april, hvis noget overhovedet igen bliver normanlt. 
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Børnefamilier i Hviderusland 

modtager nørkletøj fra Danmark. 

Foto: Sergei Boltrushevich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørkletæppe. 

 

 

 

 

 

 

Nørklerne klæder Hvideruslands børn på 

Her i Slagelse-afdelingen har vi omkring 38 nørklere fordelt på to 

grupper. Den største gruppe er i Slagelse på omkring 26 ældre 

damer og en mindre gruppe på omkring 10-12 damer i 

Dalmose/Flakkebjerg. I 2019 producerede de to grupper 

tilsammen 2.440 stk. børnetøj beregnet på at blive sendt ud til 

forskellige steder på jorden, hvor der er brug for at hjælpe med tøj 

til børn. 

Landskontoret fortæller, at der i januar blev sendt tre lastbiler af 

sted med tøj til Røde Kors i Hviderusland. Der er mange sårbare 

familier, som får en hjælpende hånd af Røde Kors. 

 

 

 

 

 

Udsatte familier, hvor faren måske arbejder langt fra hjemmet og 

derfor ikke er til stede, familier hvor der er et sygt barn, så mor 

ikke kan gå på arbejde, eller familier hvor der kun er en indtægt - 

mange familier har lidt med penge, så der hvor vi kan hjælpe med 

nørkle- eller genbrugstøj, bliver der frigivet penge til indkøb af 

mad og andre vigtige fornødenheder. 

Der kommer meget positive tilbagemeldinger fra Røde Kors i 

Hviderusland og fra modtagerne af tøjet. 

Røde Kors Slagelse støtter de hjemløse 

Gadesygeplejersken og Det udekørende team er i færd med at 

oprette et nødhospital for hjemløse. 

Det er mange ting, man skal have til at falde på plads, når landet 

nærmest er i undtagelsestilstand. Vi blev spurgt og sagde ja til at 

donere nogle tæpper. Det blev foreløbig til 10 tæpper, som vi fandt 

ved sorteringsarbejdet i den store mængde tøj, der er kommet ind 

i vore containere. Vi vil fortsætte med at sortere tæpper fra, så 

længe der er et behov. 

 

Modtagere af nørkle- og genbrugstøj januar 2020: 
Grodno, Hviderusland: 7,5 ton nørkletøj, herunder 1,5 ton 
tæpper og 4,2 ton genbrugstøj. Totalt 11, 7 ton 
Gomel (1), Hviderusland: 6,7 ton nørkletøj og 4,8 ton 
genbrugstøj. Totalt 11,5 ton 
Gomel (2), Hviderusland: 10 ton nørkletøj og 900 kg 
genbrugstøj. Total 10,9 ton 
I alt: 24,2 ton nørkletøj og 9,9 ton genbrugstøj. 
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Småt nyt: 

 Formandskonferencen den 25. april er aflyst grundet 

coronavirussmittefare. 

 Butiksledernes dag den 29. og 30. april er aflyst 

grundet coronavirussmittefare. Dagene skulle have 

været afholdt i vore lokaler i Jernbanegade. 

 Slagelse Arrest har bedt om hjælp til at klæde en 

indsat på, idet vedkommende har en allergi over for 

syntetisk tøj. Afdelingen hjælper med bomuldstøj, så 

den indsatte kan få lidt tøj på. 

 

 

 

 

 

 

 
       


