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Indhold: 

Fællesskabsmilliarden 

Tirsdag den 14. maj holdt vi temamøde for bestyrelse og 
aktivitetsledere. 
 

Det er i faldet, at du finder dine vinger 

Det er i faldet, at du finder dine vinger. Det er et af Johnny Sort´s 

mottoer. 

Børnebasen 

Afdelingen er nu oprettet i Børnebasen. 
 

Spiste sammen og fik en snak om døden 

Den 25. april spiste 40 mennesker sammen og fik en snak om 

døden. 

Søndagscafé 

Søndagscaféen i april havde inviteret et par frivillige fra en helt ny 
aktivitet i Slagelse. 
 

Besøg fra Togo Røde Kors 

Torsdag den 9. maj havde Slagelse Røde Kors besøg af Eugene Etse 
fra Togo Røde Kors. 
 

Temadage for Genbrug 

Mandag den 13. og onsdag den 15. maj blev der afholdt regionalt 

genbrugsmøde i vore lokaler i Slagelse. 

INVITATION 
Slagelse Røde Kors inviterer til fyraftensmøde. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

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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Fællesskabsmilliarden 

Tirsdag den 14. maj holdt vi temamøde for bestyrelse og 

aktivitetsledere. Temaet var Røde Kors’ politiske udspil i kampen 

mod ensomhed. 

Fagkonsulent Alexandra Dessoy  fra Landskontoret holdt et oplæg 

om "Fællesskabsmilliarden" med de syv visioner. Vi har en afdeling 

med rigtig mange tilbud til borgere, som føler sig ensomme, men 

ved gennemgangen fik vi øje på områder, hvor vi kunne gøre en 

indsats. 

Vore frivillige gør allerede nu en kæmpe indsats, men vi kunne med 

flere midler og flere frivillige gøre en del mere for vore udsatte 

borgere. På mange punkter lever vi op til visionerne, men man kan 

jo altid gøre mere,  det kræver dog, at vi har de rigtige kompetencer, 

og supervision vil være en nødvendighed for at bevare de frivillige i 

de aktiviteter, som kommer tæt på brugerne. 

Der var flere af deltagerne, som foreslog, at aktiviteter, på tværs af 

de grupper vi har i dag, vil styrke fællesskabet i vores afdeling. 

 

Det er i faldet, at du finder dine vinger 

Det er i faldet, at du finder dine vinger. Det er et af Johnny Sort´s mottoer. 

Johnny Sort mistede sin højre arm som ganske ung. Han har lært at 

overleve som handicappet og desuden lært at leve med smerten i sin krop 

24/7. 

Johnny kom til Slagelse den 23. april og fortalte sin historie, som er ganske 

sørgelig, men alligevel fik de ca. 50 tilhørere grinet en del den aften. Et 

foredrag som gav meget stof til eftertanke og en løftet pegefinger til 

foreningsarbejdet, for Johnny hævdede nemlig, at vi er det dårligste land i 

EU til at integrere handicappede i foreningsarbejdet. 

Foredraget blev arrangeret af 9 frivillige organisationer (også Røde Kors) 

under Frivilligcentret. Det var FRKS, som var tovholderen på foredraget. 

Børnebasen 

Afdelingen er nu oprettet i Børnebasen, som er en søgeplatform, 

hvor kommunerne kan søge på tilbud til børn. Man finder 

Børnebasen på www.bornebasen.dk. 

 

 

Alexandra Dessoy og Mogens 

Aaby.  

Foto: Karen Rasmussen 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Foredrag af Johnny Sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bornebasen.dk/
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Samtalesalonen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Freddy og Annette fortæller om 

”Vores folkekøkken". 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

Eugene fra Togo besøger 

patientstøtterne i Slagelse. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

Spiste sammen og fik en snak om døden 

Den 25. april spiste 40 mennesker sammen og fik en snak om 

døden. 

Røde Kors havde i samarbejde med Kirkens Korshær arrangeret 

”Spis sammen”-aften i varmestuen i Slagelse. Organisationen 

"Danmark spiser sammen" donerede 5.000 kr. til 

arrangementet. Kirkens Korshær lagde lokaler til, og deres kok 

serverede kotteletter i fad. Efter middagen blev der afholdt en 

samtalesalon med tabuemnet ”Døden”. Gæsterne blev fordelt i 

mindre grupper, og en frivillig  fra Røde Kors’ Vågetjeneste 

optrådte som ordstyrer i hver gruppe. Samtalesalonen startede 

med et oplæg af sogne- og psykiatripræst  Elizabeth Seith-Knox. 

Snakken gik livligt ved bordene, selv om det var et tabuemne.  

Et rigtig godt initiativ og samarbejdet med Kirkens Korshær var 

bare perfekt. Alle gæster fik virkelig noget ud af aftenen. 

Søndagscafé 

Søndagscaféen havde i april inviteret Freddy og Annette fra 

"Vores folkekøkken" til at fortælle om dette gode initiativ, som 

er en helt ny aktivitet i Slagelse. "Vores folkekøkken" holder til i 

Rosenhuset i Bredegade. Der er planlagt fællesspisning den 22. 

maj og den 26. juni inden sommerferien. Vil man deltage, skal 

man tilmeldes via Facebook under 

www.facebook.com/voresfolkekoekken.  

Søndagscaféen kunne godt have haft flere gæster, men det gode 

vejr har nok givet folk andet at tage sig til. 

Besøg fra Togo Røde Kors 

Torsdag den 9. maj havde Slagelse Røde Kors besøg af Eugene 
Etse fra Togo Røde Kors (Croix - Rouge Togolaise), som var her 
for at høre om det frivillige arbejde i Danmark. Eugene er 
hjemme i Togo ansvarlig for kommunikation og fundraising og 
håber at få nogle venskabskontakter, som kan støtte deres Røde 
Kors arbejde.  
Togo, der ligger mellem Ghana og Benin, er Afrikas mindste land 
og blandt de fattigste. Der er stadig et kæmpe behov for adgang 
til rent drikkevand, sanitet og sundhedsklinikker. Røde kors i 
Danmark har gennem flere år støttet projekter i alle 5 regioner i 
Togo, og der er sket meget. Mødregrupperne, som vi har 
oprettet, har gjort en virkelig forskel. Kvinderne har lært at 
læse, skrive og regne med det resultat, at de nu kan have deres 
egne små forretninger og hjælpe børnene med lektier. De 
undervises i forebyggelse af malaria, ebola og hygiejne. Der er 
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Temadag for genbrug. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gjort en massiv indsat med undervisning på alle ungdomsskoler 
omkring hiv/aids og seksualundervisning. Der er oprettet 
komiteer til vedligeholdelse af det opsatte sanitet og 
vandpumperne i landsbyerne og på skolerne. Danmark afslutter 
projekterne i Togo i år. 
-Jeg besøgte selv Togo i 2015 i forbindelse med Røde kors’ 
mangeårige hjælpeprogram, som har været støttet af Slagelse 
Røde kors, og vi har siden holdt kontakten til Eugene, siger 
frivillig i Røde Kors Karen Rasmussen.  
Der er tilrettelagt et program for Eugene Etse, hvor han skal på 
besøg hos 4 af de frivillige fra studieturen i deres 
lokalafdelinger på Sjælland. 
-I Slagelse har Eugene set vores genbrugsbutik, hvor vi håber, 
at han kan lave noget lignende i Togo, omend i mindre 
målestok. Vores formand, Mogens Aaby, har guidet ham 
gennem vore mange aktiviteter i afdelingen, og så har vi været 
ude og hilse på sygehusguiderne og patientstøtterne - 
aktiviteter som jo slet ikke kendes i Togo. 
I Danmark er der godt 32.000 såkaldt Røde Kors frivillige. I 
Togo med 7 millioner indbyggere er der 72.000 frivillige, heraf 
mange mellem 15 og 25 år, som især arbejder med 
sundhedsprojekter og oplysning. 

 

Temadage for genbrug 

Mandag den 13. og onsdag den 15. maj blev der afholdt 

regionalt genbrugsmøde i vore lokaler i Slagelse. 

Om mandagen kom 32 frivillige fra tøjbutikkerne på Sjælland 

for at få nogle input til deres daglige arbejde. 

Genbrugssektionens folk gjorde det meget klart, at det er 

vigtigt, at kunden er i centrum. 

Onsdag var det så møbelbutikkerne og storbutikkerne, som 

skulle gennem vridemaskinen. 60 frivillige fra hele Sjælland og 

Lolland-Falster mødte op til en dag i genbrugets navn. 

Temadagene var erstatning for det store årsmøde i Vingsted og 

blev afholdt forskellige steder i landet. Vore gode værtinder var 

på banen begge dage. De sørgede godt for, at der var kaffe og 

rundstykker, frokost og drikkevarer til rådighed. Et lille minus 

var nok, at vi ikke kunne starte ventilationssystemet på grund 

af ombygningen i overetagen.  

Bortset fra et par P-bøder gik dagene godt. 
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INVITATION 
Slagelse Røde Kors inviterer til fyraftensmøde om livet som 
pårørende mandag den 17.06 2019, kl. 17-19.00 i lokalerne, 
Jernbanegade 7, 1. sal. 
 
Røde Kors sætter fokus på livet som pårørende til syge og døende 
mennesker, der passes i hjemmet. 
I en hverdag præget af sygdom og mange gøremål overses den 
pårørendes behov ofte - med risiko for sygdom og ensomhed til 
følge. Mange foreninger har allerede pårørendegrupper, men er der 
områder, der ikke er dækket, og er der tiltag, der mangler? 
Kom og hør, hvordan vi som frivillige kan hjælpe de pårørende til et 
pusterum. 
 
PROGRAM 

 Lidt om vågetjenesten og pårørendestøtte i Røde Kors 
 Nye tiltag/områder der ikke er dækket 

Visning af filmen ”Ramt af livet” – om livet som pårørende 
Spørgsmål og debat. 
 
Forplejning: 
Der tilbydes et let måltid samt kaffe/the. 
Alle er velkomne. Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendig 
på ritajep@gmail.com senest den 11.06.2019. 
 

Småt nyt: 

 Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Region Sjælland om 

oprettelse af en gruppe patientstøtter i venteafdelingen på 

den psykiatriske skadestue. 

 Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Region Sjællands 

frivilligkoordinator om oprettelse af en ny aktivitet "Kom 

godt hjem", som skal sikre, at der er nogen til at modtage 

udskrevne patienter i hjemmet. 

 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Helle Guldborg Fundraising  
       


