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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Gerda er gået hjem 

Efter 14 år som leder for Røde Kors-tøjbutikken i Slagelse er Gerda 

Steinmüller stoppet som frivillig i Røde Kors. 

Pludselig stod Sandy foran formanden 

Pludselig stod Sandy Chahoud fra Libanon Røde Kors’ 

Ungdomsafdeling foran formand Mogens Aaby i Slagelse. 

ATV instruktørkursus i Slagelse 

Så har Slagelse været vært for ATV instruktørkursus for Medical 
team den 29-30/3. 
 

Velkommen til Butiksledernes Dag og 
Storbutikkernes Ledernetværk 
 
Nye netværk for butiksledere i både almindelige og storbutikker. 
 

Med døden til middag! 

Den 25. april inviterer Sorggrupperne, Vågetjenesten og Kirkens 

Korshær’s varmestue på middag. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 

 

 

 

 

God Påske! 

 

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 17. april besluttede bestyrelsen, at vi skal 

høre nærmere om projekt "Kom godt hjem", som er et projekt, der 

muligvis skal udmønte sig i et samarbejde med Regionssygehuset i 

Slagelse. Vi satser på et møde med konsulenterne fra Landskontoret 

inden sommerferien. 

Vi har fået en henvendelse fra Psykiatrihospitalet i Slagelse om evt. 

at have patientstøtter i den akutte skadestue. Det besluttedes at 

holde et møde med to projektansvarlige , og der høstes flere 

oplysninger om, hvad projektet skal indeholde. 

Det besluttedes, at afdelingen oprettes i søgeplatformen 

"Børnebasen" således, at interesserede behandlere og lignende kan 

se, hvilke tilbud vi har til børn. 

Det besluttedes at stille vores café til rådighed for de håndværkere, 

som skal bygge lejligheder oven over vore lokaler. 

Der blev lagt en plan for Eugene fra Togo Røde Kors, som skal 

besøge afdelingen den 9. maj. 

Gerda er gået hjem 

Efter 14 år som leder for Røde Kors-tøjbutikken i Slagelse er Gerda 

Steinmüller stoppet som frivillig i Røde Kors. 

Gerda startede som frivillig i tøjbutikken på Schweizerpladsen, og 

hun afløste Lillian Jensen, da hun stoppede som leder. Gerda har 

således gået foran for en stor flok frivillige gennem mange år. Gerda 

fik endda sin mand engageret som chauffør på bilen, når der skulle 

tømmes tøjcontainere. Kom man forbi butikken tidligt om 

morgenen, kunne man gennem butiksruden se Gerda gå og støvsuge 

og hænge tøj op, så alt var klar til åbningstid. Kom man på besøg i 

butikken, var der altid kaffe på kanden, og Gerda tog sig tid til en 

snak om, hvordan arbejdet gik. 

Det er med et blødende hjerte, at Gerda stopper. Helbredet kunne 

ikke længere holde trit med Gerdas foretagsomhed. Tvunget af 

helbredet og lægens anbefalinger måtte Gerda i begyndelsen af 

marts gå den tunge gang for at overbringe bestyrelsen beskeden om, 

at hun stopper. 

Bestyrelsen takker Gerda for den store indsats, hun har ydet 

gennem de mange år.  

Mogens Aaby 
Formand 
 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Gerda Steinmüller 

Foto: Mogens Aaby 
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Sandy Chahoud på besøg. 

Foto: Johnny Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATV kursus i Slagelse. 

Foto: Jens Tømmerup 

 

 

 

 

 

 

 

Pludselig stod Sandy foran formanden 

Pludselig stod Sandy Chahoud fra Libanon Røde Kors’ 

Ungdomsafdeling foran formand Mogens Aaby i Slagelse. 

Jeg havde hørt fra URK, at de fik besøg fra Libanon, men besøget 

skulle ikke omfatte Røde Kors Slagelse. Derfor blev jeg meget 

overrasket, da Sandy pludselig stod der med sin telefon i hånden. 

Sandy var ledsaget af to unge Røde Kors’ere fra Slagelse URK, som 

gerne ville vise Sandy, hvor Køde Kors i Slagelse havde sin base. Jeg 

fik en fin snak med Sandy, og hun var tydeligt imponeret over det 

store arbejde, vi udfører her i Slagelse. Vore aktivitetslokaler gjorde 

et meget stort indtryk på Sandy, og mobiltelefonen blev flittigt brugt 

til at fotografere detaljer fra huset. 

Det var en dejlig oplevelse at få besøg af en ung og meget engageret 

kvinde fra Røde Kors i Libanon. Det er jo fantastisk, at vi i Slagelse 

kan inspirere unge fra andre dele af verden. Det er jo ikke længe 

siden, at Libanon lå i ruiner og var det mest omtalte brændpunkt i 

verden. Nu er man så i gang med at genopbygge landet og 

infrastrukturen. Fint at vi kan bibringe lidt inspiration. 

Mogens Aaby 
Formand 

 

ATV instruktørkursus i Slagelse 

Så har Slagelse været vært for ATV instruktørkursus for Medical 
team den 29-30/3. 
Vi begyndte fredag den 29/3, kl. 16, hvor der skulle laves en instruks 
om sikkerhed og kørsel med ATV i Røde Kors. 
Der blev vendt mange ting de første par timer, og der begyndte nu at 
forme sig en instruks. Kl. 19.30 var der lidt mad og drikke, og 
derefter var vi klar igen med instruksen. Kl. 23 var det slut for i dag. 
Lørdag den 30/3, kl. 08.30 var vi klar igen, og nu stod den på kørsel 
på Antvorskov Kaserne. 
Der blev kørt på vej og mark, og da det ikke var nok, så blev der 
prøvet kræfter med div. kampvognsspor på kasernen. Og der var 
nogle, der var bedre end andre med at sidde fast, så det var godt, at 
selveste korpslægen var med på kurset, så han kunne komme de 
nødstedte til undsætning. 
Så det var to gode og sjove dage i Slagelse.  
Vi er nu klar til at kunne uddanne ATV-kørere i Røde Kors. 
 
Jens Tømmerup 
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Genbrugsbutikken i Rosengade. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivfoto. 

 

 

 

Velkommen til Butiksledernes Dag og 
Storbutikkernes Ledernetværk 

De nye møderækker er for dig, der gerne vil have ny viden og 
inspiration til dit frivillige arbejde som leder i en Røde Kors butik. 
Her vil du møde andre engagerede frivillige samt få den nyeste 
inspiration og viden om genbrug. 

Butiksledernes Dag er for tøjbutikker fordelt på 6 regioner. 
Storbutikkernes Ledernetværk er for alle stor- og møbelbutikker 
fordelt på 3 regioner.   
 
Vi mødes halvårligt i de regionale grupper, og i efteråret 2019 vil 
årsmødet for genbrug indgå som en del af netværksmødet. 
Imellem de regionale møder inviteres alle til at deltage i nye lokale 
netværk fordelt på mindre grupper af venskabsbutikker, som vi 
introducerede jer for på første møde. 

• Du får nyeste viden og fakta om genbrug. 

• Du får oplæg og materialer fra eksterne og interne eksperter. 

• Du får inspiration og viden om faglige emner og aktuelle tiltag på 

genbrugsområdet. 

• Du får sat din egen viden og erfaring i spil og bidrager til 

fællesskabet. 

• Du får materialer og redskaber til dit arbejde som leder. På 

gensyn i de mange regioner. 

Første møde er den 13. maj, kl. 10 og den 15. maj, kl. 10 i vore 

lokaler i Jernbanegade. 

 
Bedste hilsner 

Genbrugsteamet 

Med døden til middag! 

Den 25. april inviterer Sorggrupperne, Vågetjenesten og Kirkens 

Korshær’s varmestue på middag. 

Arrangementet er et projekt under ”Danmark spiser sammen”, og 

efter den store succes man havde med et lignende arrangement 

”Med døden til kaffe”, så prøver vi at koble middagen sammen med 

den svære samtale om døden. Døden er jo en uundgåelig del af 

livet, og mange føler sig ikke helt klar til at tale om sin egen død. 

Det prøver vi at sætte ord på sammen med en veltilberedt middag 

produceret af Kirkens Korshær. 

Arrangementet afholdes i Kirkens Korshær’s varmestue og starter 

kl. 16:30. Tilmelding til Rita Jeppesen på tlf. 30635425. 
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Småt nyt: 

 Røde Kors Slagelse beholdt sin plads i Frivilligcentrets 

bestyrelse. Dorte Myhre, som var Røde Kors 

repræsentant, ønskede ikke genvalg ved Frivilligcentrets 

generalforsamling torsdag den 11. april. Rita Jeppesen 

stillede op og blev valgt med applaus. 

 Formand Hans Lambæk i Sorø er aftrådt. Det blev 

markeret ved en reception tirsdag den 16. april. Hans 

har været formand i 16 år og blev hædret for sit arbejde 

med H.M. Dronningens emblem. 

 Temadagen, som skulle afholdes den 7. april, blev 

desværre aflyst grundet for lille interesse for netop 

denne form for samvær. 

 

 

 
       


