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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Ud til de ældre ensomme i Antvorskov 

De ældre ensomme i Antvorskov vil få et hæfte med en masse 

lokale tilbud for netop denne gruppe. 

Formandskonference/Røde Kors folkemøde 

Lørdag den 2. november inviterede Røde Kors’ hovedbestyrelse til 

folkemøde for foreningens formænd. 

En mariehøne fuld af penge 

Mandelgaven til årets julehjælp er sikret. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

Formand og næstformand får overragt en mariehøne fuld af penge! 

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 

Mødet var et såkaldt temamøde med budgettet for 2020 på 

dagsordenen.  

Formanden kunne konstatere, at budgetterne ikke har den store 

prioritet hos aktivitetslederne, idet der var et meget lille fremmøde. 

Budgetforslaget, som økonomigruppen fremlagde, blev vedtaget 

med nogle rettelser og en bemærkning om, at budgettet skal 

revideres, når vi har årsregnskabet for 2019. 

Kasserer Lillian Nielsen præsenterede et nyt redskab, så 

aktivitetslederne bedre kan følge med i, hvordan deres økonomi ser 

ud i løbet af året. 

Et bestyrelsesmedlem, Peter Jensen, har trukket sig ud af 

bestyrelsesarbejdet og erstattes af suppleant Hans Larsen. 

Der blev stillet et spørgsmål til bestyrelsen, om aktivitetsledernes 

telefoner kan have udeladt telefonnummer.  Bestyrelsens holdning 

er den, at vi er til for udsatte borgere og derfor ikke kan gå og 

gemme os, så man ikke kan komme i kontakt med os. 

Et andet spørgsmål gik på, hvorfor hjemmesiden ikke er opdateret. 

Dette skyldes, at webmasteren er overbelastet med arbejde for 

Røde Kors og samtidig stadig er på arbejdsmarkedet. Bestyrelsen 

søger dette problem løst med en aktivitetsleder for kommunikation. 

 

 

 

Ud til de ældre ensomme i Antvorskov 

De ældre ensomme i Antvorskov vil få et hæfte med en masse lokale 

tilbud for netop denne gruppe. 

Hæftet ”På vej mod nye fællesskaber” udgives af Slagelse Kommune. 

Vi får en side, hvor organisationen beskrives, og hvor vores tilbud til 

netop denne målgruppe listes op. I hæftet opfordres man til at 

kontakte os, hvis man har brug for vores hjælp, eller hvis man gerne 

vil være frivillig i Røde Kors. 

Vi glæder os over dette initiativ og ser frem til et godt samarbejde. 
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Özlem Cekic 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Glade børn overrækker 

mariehønen til Røde Kors. 

Foto: Nana Mundt Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandskonference/Røde Kors folkemøde 

Lørdag den 2. november inviterede Røde Kors’ hovedbestyrelse til 

folkemøde for foreningens formænd. 

Det blev en lørdag med nye og positive oplevelser. Der var mange 

forskellige ting på programmet. 

Dagen startede med Rushys Roulette, hvor journalist og medlem af 

hovedbestyrelsen Rushy Rashid Højbjerg havde præsidenten og 

generalsekretæren på scenen for at besvare spørgsmål om 

forskellige problematikker.  Badet i projektørlyset afgav de så deres 

forklaringer på forskellige stillede spørgsmål.  

Herefter fulgte valgfrie grupper med mange spændende enmer som 

”Kirkegaard og ledelse (Hvad kan vi lære?)”, ”Kan vi styrke den 

demokratiske samtale?”, ”Find de rette frivillige” og ”Digitalisering i 

praksis”.  

Dagen blev rundet af med et foredrag af Özlem Cekic om hendes 

dialogcafé, som hun turnerer verden rundt med, og hendes 

oplevelser som fremmed i Danmark og som fremtrædende politiker 

og medlem af Folketinget. Et meget fint foredrag med stof til 

eftertanke.  

 

En mariehøne fuld af penge 

Mandelgaven til årets julehjælp er sikret. Marievangens SFO, 

Mariehønen, giver igen i år sit overskud på 8.000,- kr. fra 

markedsdagen til Røde Kors. 

Fredag den 15. november var formand Mogens Aaby og 

næstformand Ove Knudsen på besøg i SFO´en Mariehønen på 

Marievangsskolen for at modtage årets overskud fra markedsdagen i 

marts måned. De to Røde Kors folk modtog en flot mariehøne fuld af 

penge - den indeholdt 8.000,- kr. 

Det er efterhånden blevet en tradition, at SFO´en donerer deres 

overskud til Røde Kors i Slagelse. Røde Kors bruger pengene (8.000,- 

kr.) til mandelgaven, som skal deles ud sammen med julehjælpen i 

Slagelse. 
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Småt nyt: 

 Samaritterne skal flytte til nye lokaler i samme bygning på 

Sverigesvej. Det er lidt ærgerligt, fordi man netop havde 

fundet sig godt tilpas i de tidligere lokaler. 

 Røde Kors Slagelse har nu holdt andet møde med 

konsulent Sisse Rask Ditlev fra Psykinfo i Region Sjælland 

om opstart af projekt ”Patientstøtter i Psykiatrihospitalets 

Akutte Modtagelse (PAM)”. Det blev aftalt, at vi starter 

rekrutteringsprocessen først i det nye år. 

 Familiegruppen fejrer 10 års jubilæum onsdag den 20. 

november. 

 

 

De fik en årsnål: 

10 års nål: 
Birthe Lehman  Familiegruppen 
Heidi Thorman  Familiegruppen 


