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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Røde Kors-indsamlingen 2019 

Den 6. oktober løb årets Røde Kors indsamling af stablen. 

Der skal være plads til alle 

For 4 måneder siden fik genbrugsbutikken i Korsør en ny 
medarbejder. 
 

Jens stiller op, når katastrofen rammer os 

Røde Kors Slagelse har fået en beredskabsleder. 
 

Kulturnatten i Slagelse 

Kulturnatten i Slagelse den 27. september forløb stille og roligt. 

Fuldt hus i Søndagscaféen 

Den 29. september kunne Søndagscaféen melde om fuldt hus. 

Fællesskabsstafetten kom på besøg 

Tirsdag den 8. oktober kom fællesskabsstafetten på besøg hos Røde 

Kors i Slagelse. 

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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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 15. oktober blev det vedtaget, at vi skal 

oprette en aktivitet, som hedder ”Intern kommunikation”. Der skal i 

den anledning findes en aktivitetsleder, som kan tage sig af 

afdelingens kommunikation både internt og eksternt. 

På mødet blev projektet "Kom Godt Hjem" endnu en gang 

diskuteret. Det nye var, at der nu var fundet midler til at starte 

projektet op. Bestyrelsen afviste forslaget med henvisning til den 

stramme økonomi, og man mente ikke, at afdelingen havde kræfter 

til at starte et sådant projekt. 

Det blev besluttet, at vi skal søge Rotary om tilskud til næste års 

ferielejr og dette års julehjælp. 

Ligeledes besluttede man, at vi skal søge om tilskud til køb af ny PC 

til kontoret fra ISOBRO´s lokalforeningspulje. 

Af de få aktivitetsrapporter, som var kommet ind fra 

aktivitetslederne, fremgik det klart, at man ude i aktiviteterne 

virkelig lægger sig i selen for at gøre en forskel for brugerne. 

 

Røde Kors-indsamlingen 2019 

Den 6. oktober løb årets Røde Kors indsamling af stablen. 

I Slagelse og Korsør var der 46 indsamlere, der dækkede 56 ruter og 
fik 28.000,50 kr. i bøsserne. Dertil kom der 9.737,- kr. ind på ”Mobile 
Pay”. Det blev således til 37.737,50,- kr. i Slagelse. 17 ruter blev 
klaret af elever fra Slagelse Gymnasium, og 18 indsamlere, hvoraf en 
del var fra Kina, kom fra Gerlev Internationale Idrætshøjskole. 

Birgit Findshøj samlede ind for 30. gang og fik derfor overrakt en 
årsnål som frivillig i 30 år samt en flot buket blomster. 

I Korsør var der 9 indsamlere, som dækkede 11 ruter. De kom hjem 
med 8.417,50 kr. i bøsserne, og ”Mobile Pay” gav 775,- kr. - 
tilsammen 9.192,50 kr. 

Hele Slagelse-afdelingen bidrog således med 46.930,- kr. til 
landsindsamlingen. 

Indsamlerne blev sendt af sted med frisk kildevand doneret af 
Kvickly i Slagelse. Indsamlerne kom tilbage med gode og positive 
oplevelser. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Indsamler fra Kina 

Foto: Mogens Aaby 

 

Birgit Findshøj og Dorthe Nielsen 

Foto: Mogens Aaby 
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Dorthe 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

Arkivfoto 

 

Beredskabsleder Jens Birkholm 

Tømmerup 

 

 

Der skal være plads til alle 

Genbrugsbutikken i Korsør fik for 4 måneder siden en ny 

medarbejder. Dorthe på 23 år henvendte sig i butikken og ville 

gerne være frivilig. 

Når vi i hverdagen støder på mennesker, som ikke svarer til vort 

eget billede af en velfungerende person, så går man ofte i en bue 

udenom. Det skyldes nok mest vores egen usikkerhed. Hvad skal vi 

sige, hvordan skal vi reagere – ja, vi véd det ikke, og derfor er det 

bedst at gå udenom. 

Dorthe er en person, som man ved første øjekast nok vil gå udenom, 

men personalet i butikken gik ikke udenom. De tog straks Dorthe til 

sig og har i dag et fint samarbejde med hende. 

Dorthe går til hånde i butikken et par timer ad gangen, tre dage om 

ugen. Dorthe er glad for at være i butikken, personalet er søde og 

flinke. Dorthe interesserer sig for musik og bøger, så det er der, hun 

lægger de fleste kræfter. 

Jens stiller op, når katastrofen rammer os 

Røde Kors Slagelse har fået en beredskabsleder. Jens Birkholm 

Tømmerup har gennemgået den nye uddannelse som 

beredskabsleder. 

Når katastrofen rammer, er Røde Kors mest kendt for vores evne til 
at handle hurtigt ude i verden, men i Røde Kors kan vi også gøre 
meget, når katastrofen rammer i Danmark. 

Vi er et supplement til myndighedernes beredskab. 

Røde Kors’ nationale katastrofeberedskab er et supplement til de 
danske myndigheder, og vi udvikler det i tæt samarbejde med de 
sektoransvarlige myndigheder. Vi er til stede før, under og efter en 
beredskabshændelse. Vi har fokus på mennesket, ikke på 
håndteringen af selve hændelsen. 

I den akutte fase støtter vi op med 4 typer af opgaver: 

1. Vi skaber tryghed og drager omsorg for berørte mennesker 
gennem krisestøttende og psykosociale aktiviteter 

2. Vi yder førstehjælp og samariterindsats 

3. Vi bidrager med praktisk hjælp og logistik 

4. Vi kan håndtere spontane frivillige og spontane donationer. 
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Sminkør Susanne Pedersen i 

arbejde. 

Foto: Ove Knudse 

 

 

To unge mænd på tur i en 

flygtningelejr i Syrien. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Før og efter beredskabshændelser har vi fokus på, hvordan vi 
kan bidrage til at forebygge eller mindske sårbarheden. Vi kan 
f.eks. samarbejde om røgalarmer i eksisterende aktiviteter som 
besøgstjeneste, familieaktiviteter eller integrations- og 
asylaktiviteter. Vi kan skabe fællesskaber for mennesker, der 
har været ramt af en oversvømmelse eller invitere dem ind i 
eksisterende aktiviteter. Vi sætter fokus på at gøre mennesker 
mere robuste og styrke modstandskraften. 

Jens er blandt de første 15 beredskabsledere i Røde Kors og 
blev i weekenden den 20.-22. september klædt på til at fungere, 
når der bliver kaldt på ham.  

Kulturnatten i Slagelse 

Kulturnatten i Slagelse afholdt den 27. september forløb stille 

og roligt. 

I Røde Kors havde vi flere forskellige aktiviteter. Butikken var 

åben hele aftenen lige til kl. 22.00. Handlen gik dog noget trægt, 

for der var ikke lige så mange mennesker på gaden som sidste 

år, og det skylden måske, at der stadig var tre dage til 

lønningsdag. 

Samaritterne havde opstillet deres vagtvogn på gaden uden for 

butikken. Her kunne de fremvise deres nye udstyr, som de 

netop havde fået doneret af Trelleborg Fonden. 

To af samaritternes sminkører gav eksempler på, hvordan man 

sminker et offer, så det ser helt realistisk ud. Flere børn gik 

derfra med sår i ansigtet, men de så meget glade ud alligevel. 

Christopher kom forbi butikken og lavede fantasifulde 

ballondyr til børnene og de barnlige sjæle.  

Internationalgruppen sendte folk på en rundtur i en 

flygtningelejr i Syrien. På den røde VR-bænk fik man et sæt 3D- 

briller på, som tog folk med på en tur gennem en flygtningelejr 

i Aleppo i Syrien. Det var en fantastisk oplevelse at sidde på 

bænken og se flygtningene gå rundt lige foran dig, og kvinden, 

som satte sig på bænken ved din side, fortalte om sit liv i 

flygtningelejren. 

Infocaféen havde også gæster i et moderat antal, som svarede 

meget godt til det generelle billede af Kulturnatten. De 

forskellige frivillige fra Røde Kors Slagelse´s mange aktiviteter 

passede infocaféen på skift i løbet af aftenen, og de fik delt 

flyers om Røde Kors-indsamlingen ud. De besøgende blev budt 
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Berin Akbay 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Fællesskabsstafetten 

 

 

 

 

Nye patientstøtter 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

på en kop kaffe og en snak om Røde Kors´ engagement både 

nationalt og internationalt. 

Alt i alt en fin aften med mange frivillige, som gjorde deres bedste 

for, at det skulle blive en oplevelse at besøge Røde Kors netop på 

denne aften. 

Fuldt hus i Søndagscaféen 

Den 29. september kunne Søndagscaféen melde om fuldt hus. 

Første søndagscafé efter sommerferien blev lidt af et 

tilløbsstykke, for der var ikke mindre end 45 gæster i caféen. 

Kaffen og lagkagen var ikke i centrum denne søndag, men 

derimod var caféens gæstetaler den 28-årige Berin Akbay, som 

berettede om, hvordan hendes liv pludselig blev ændret fra at 

være et lyst og lykkeligt liv til at blive et liv i en kørestol med 

svære hjerneskader med talebesvær og hukommelsestab samt 

nedsat førlighed til følge. Det var en stor oplevelse at høre den 

ellers så glade pige fortælle om sit liv.  

Fællesskabsstafetten kom på besøg 

Tirsdag den 8. oktober kom fællesskabsstafetten på besøg hos 

Røde Kors i Slagelse. 

Kl. 16.30 ankom depechen til Røde Kors med Slagelse 

Stavgængere. Mandag den 7. oktober startede depechen i Korsør 

og skal så ud på en rejse gennem Slagelse Kommune for til sidst at 

ende i Skælskør. Frivilligforeninger i hele kommunen er gået 

sammen om dette projekt, og det beviser, at på trods af at vi er 

mange forskellige frivilligforeninger, og forskellighederne er 

mange, så kan vi godt løfte en opgave sammen. 

I Røde Kors’ lokaler var der samlet ca. 40 frivillige fra mange 

forskellige foreninger. Der blev hygget med bræt og kortspil, 

inden depechen blev overdraget til Frivilligcentret. 

Nye patientstøtter 

Mandag den 7. oktober havde frivilligkoordinator Dil Bredholdt 

fra Regionssygehuset i Slagelse inviteret til et info.møde for nye 

patientstøtter på Slagelse Sygehus. 

På mødet fik de interesserede en introduktion til det at være 

patientstøtter eller patientguide på Slagelse Sygehus. Formanden 

for Røde Kors fortalte om Røde Kors i Slagelse, og hvad det 

betyder at være frivillig i Røde Kors. Aktivitetsledere fra de tre 
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patientstøttegrupper var til stede og kunne give svar på 

spørgsmål om de konkrete aktiviteter. 

Fire af de fremmødte gav tilsagn om at blive frivillig. En skulle 

hjem og snakke med sin fagforening om, hvordan hendes stilling 

var som nybagt efterlønner. 

 

Småt nyt: 

 13. og 14 november holder Genbrugssektionen årsmøde 

for genbrug i Røde Kors’ lokaler, Jernbanegade i Slagelse. 

Mødet den 13. november er for de mindre butikker, og 

mødet den 14. november er for de store butikker.  

 8. oktober holdt styregruppen for frivilligt arbejde på 

Slagelse-Næstved-Ringsted sygehuse møde. Fra 

sygehusets side er der kun rosende ord til de frivillige. En 

sengeafdeling samt et ambulatorieområde kommer med i 

patientstøtteordningen. 

 

De fik en årsnål: 

5 års nål: 
Else Jensen  Patientstøtter Akuthus 
Ulla Vang  Patientstøtter Akuthus 
 
10 års nål: 
Jette Bangsborg Patientstøtter Akuthus 
Lonnie Petersen Patientstøtter Akuthus 
 
30 års nål: 
Birgit Findshøj Indsamling 
       


