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Indhold: 

Temadag om den svære samtale 

Lørdag den 19. januar var vi 30 frivillige fra fem forskellige 

aktiviteter, der satte os i bussen. 

Alt gik op i røg 

Cecilie, som er gravid og har to børn, kunne bare se på, medens 

hendes hjem i Korsør gik op i røg. 

Temamødet 

Temamødet den 14. februar tog hul på "Fællesskabsmilliarden", 

som Landskontoret har sat i bevægelse. 

Den lille ring som hjælper handicappede 

Vi kender den godt alle sammen, vi har trukket i den mange gange, 

og vi har ikke ofret den særlig megen opmærksomhed.  

 

Generalforsamling 

Onsdag den 20. februar holdt Røde Kors i Slagelse sin 92. ordinære 
generalforsamling. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 
 

Patientguiderne på Slagelse Sygehus. 

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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Temadag om ”den svære samtale” 

Lørdag den 19. januar var vi 30 frivillige fra fem forskellige 

aktiviteter, der satte os i bussen kl. 07.00. Vi skulle køre 175 km til 

Hotel Opus i Horsens. Konsulenter fra Landskontoret havde 

arrangeret en temadag med et tema, mange af os kunne bruge. 

Det blev en rigtig god dag, der gik ret hurtigt. Det var, som 

sædvanligt, arrangeret og forberedt ned til mindste detalje. Conny 

Hjelm (Center for diakoni og ledelse) kom først med et oplæg om 

samtaler og hjælperrollen. Derefter var der 3 workshops: at lære af 

det svære, kroppen som redskab i samtalen og kulturmødet i 

samtalen. Alle tre emner som er meget relevante for vores arbejde. 

Vi lærte meget og fik noget at tænke over.  Jeg tror, at essensen kan 

formuleres som følger: Nogle gange er samtalen svær, fordi livet er 

svært - eller fordi situationen er svær - eller en blanding af begge 

dele! 

Man kunne også sige, at den medmenneskelige hjælperrolle kan 

formuleres som følger (inspireret af Tor Johan Grevbo): ...at vandre 

et stykke af livsvejen med et medmenneske, for at bane vej for tro, 

håb og kærlighed. 

Da vi var tilbage i Slagelse kl.18.30, var vi fyldt op med god viden,  

god forplejning, gode samtaler med frivillige fra andre afdelinger 

og godt trætte. 

Vi tager gerne af sted en anden gang! 

BIRGIT WINTHER 

Alt gik op i røg 

Cecilie, som er gravid og har to børn, kunne bare se på, medens 

hendes hjem i Korsør gik op i røg. 

Slagelse Kommune fik Cecilie midlertidigt genhuset i en lille 

lejlighed i Slagelse. Gode venner og familie hjalp Cecilie med tøj og 

møbler, men der manglede lamper i det nye hjem. 

Røde Kors trådte til med lamper, så der kunne komme lys i de små 

stuer. Det blev også til en kasse med legetøj til børnene.  

Cecilie er naturligvis glad for hjælpen, og vi er også glade for at 

kunne hjælpe. 

 

Den svære samtale. 
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Temamødet 

Temamødet den 14. februar tog hul på "Fællesskabsmilliarden", 

som Landskontoret har sat i bevægelse. 

De 7 visioner blev kort gennemgået, og man enedes om, at det var 

en stor mundfuld, som nok skal bides over i mindre bidder. 

Vi skaffer det skriftlige materiale om projektet og distribuerer det 

til aktivitetslederne, og så tager vi hul på visionerne på næste 

temamøde den 14. maj. 

Budgetstyring og besparelser blev diskuteret. Da afdelingen er inde 

i en økonomish vanskelig periode grundet tilbagebetaling af lån fra 

National Fond til indretning af den nye butik, er det nødvendigt at 

styre økonomien i stramme tøjler. 

På mødet kom der mange forslag til besparelser, og alle viste stor 

vilje til at hjælpe afdelingen gennem den svære tid. 

 

Den lille ring som hjælper handicappede 

Vi kender den godt alle sammen, vi har trukket i den mange gange, 

og vi har ikke ofret den særlig megen opmærksomhed.  

Den lille ring er lavet, så vi kan få bugt med vores tørst. Den er lavet 

af et meget stærkt materiale, og så vejer den ingen ting. Når vi har 

fået åbnet vores øl eller sodavand, smider vi den blot væk.  

Vi burde nok give den lidt mere opmærksomhed. Den er nemlig 

meget velegnet til at hjælpe handicappede. Den er lavet af de 

samme kostbare materialer, som benproteser er lavet af. Derfor 

samler vi disse små vidundere sammen og kanaliserer dem hen til 

proteseværksteder, så de kan bruges til at skaffe en benamputeret 

ben at gå på. 

Man kan aflevere sine ringe i vore genbrugsbutikker, hvorefter 

personalet vil sørge for, at de kommer det rigtige sted hen. 

 

Generalforsamling 

Onsdag den 20. februar holdt Røde Kors i Slagelse sin 92. ordinære 

generalforsamling i aktivitetslokalerne i Jernbanegade 7. 

Der var et stort fremmøde af både medlemmer og frivillige. Som 

dirigent blev Kristian Flagstad valgt. Han styrede forsamlingen 

 

 

___________________________ 

 

 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Dirigent Kristian Von Staufeldt. 
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Formand Mogens Aaby. 

 

 

Kasserer Lillian Nielsen. 

 

Oplægsholder Nini Jetsmark. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sikkert og godt gennem dagsordenen. Dagsordenen var den 

almindelige dagsorden ifølge Røde Kors’ love. 

Formand Mogens Aaby aflagde en beretning om afdelingens virke. 

Beretningen fortalte, at afdelingen har haft travlt i det forløbne år. 

Mange borgere i Slagelse og Korsør har fået hjælp af Røde Kors 

gennem 2018. Formanden kom også ind på, at afdelingen er inde i 

en økonomisk stram periode, men til trods for det har man 

udvidet sit engagement på Slagelse Sygehus. Patientguiderne er 

kommet godt fra start og vidner om en fast vilje til at hjælpe, selv 

om vi er ude i en svær periode. 

Kasserer Lillian Nielsen aflagde beretning om den økonomiske 

side af Røde Kors’ arbejde. Det reviderede regnskab udviste et 

underskud. Underskuddet fremkommer, fordi afdelingen har 

optaget et lån i Nationel Fond til indretning af den nye 

genbrugsbutik. Lånet skal tilbagebetales med 10% af 

omsætningen, og det sammen med et lidt mindre salg end 

forventet har betydning for underskuddet. 

Formanden fabulerede over det fremtidige arbejde i afdelingen. 

Afdelingen vil arbejde på at holde fast i det gode samarbejde med 

såvel Slagelse Kommune som Region Sjælland. Man vil arbejde 

hårdt på at rette økonomien til, så underskud kan undgås. 

Bestyrelsen blev genvalgt og består fortsat af formand Mogens 

Aaby, næstformand Ove Knudsen, kasserer Lillian Nielsen, 

sekretær Dorthe Nielsen, bestyrelsesmedlemmerne Kaj Johansen, 

Karen Rasmussen, Bent Gøttrup, Birgit Winther, Peter Jensen og 

suppleanterne Hans Larsen og Johnny Pedersen. 

Der blev uddelt en hel del årsnåle (se nedenfor), og den særlige 

Slagelse-pris gik i år til butiksleder Peter Jensen for en fantastisk 

indsats i butikken i 2018. 

Efter generalforsamlingen fortalte Nini Jetsmark om hendes 

venskabsbesøg i Hviderusland’s Røde Kors. En beretning om 

hvordan vore kolleger i Hviderusland arbejder med særligt 

udsatte borgere i det sociale arbejde. Der er bl.a. uddelt godt 20 

ton nørkletøj fra Danmark. Afdelingen har tidligere støttet 

projektet i Hviderusland. 
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Småt nyt: 

 Røde Kors-butikken i Rosengade havde fokus på billeder 

og malerier i uge 5. Man havde nedsat alle billeder med 

50%. Der blev solgt 68 billeder, og der kom 3.400,- kr. i 

kassen. 

 

 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Lis Knudsen   Søndagscafé 
 
5 års nål: 
Inger Christensen  Nørkler Dalmose 
Kirsten Vilsner  Genbrug Slagelse 
Ingelizza Seibæk  Værtinder 
Kirsten Mühlbrandt  Værtinder 
Vivi Jensen   Værtinder 
Aase Solveig Nielsen  Værtinder 
Birgit Persson  Værtinder 
Dorte Sørensen  Sorggruppe Børn 
Pia Svendsen   Sorggruppe Børn 
Susanne Nielsen  Patientguider 
Rita Jeppesen   Netværksgrupper 
Else Johansen   Netværksgrupper 
Christopher Trung Paulsen  URK. 
 
10 års nål: 
Helmer Hansen  Genbrug Slagelse 
Karen Rasmussen  Skoletjenesten 
Birgit Winther  Bestyrelsen 
Birthe Bagge   Netværksgrupperne 
 
15 års nål: 
Kirsten   Nørkler Dalmose 
Lissie Christensen  Genbrug Slagelse 
Mary Hansen   Genbrug Slagelse 
 
20 års nål: 
Tuula Berlin   Genbrug Slagelse 
Egon Olsen   Genbrug Slagelse 
Marija Pasalic  Genbrug Slagelse 
 
Slagelse-prisen: 
Peter Jensen   Genbrug Slagelse 


