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Indhold: 

Godt Nytår! 

Den 3. januar holdt bestyrelsen nytårskur for bestyrelse og 

ledere i Røde Kors Slagelse. 

Bestyrelsesmødet 

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

Indflydelse allerede nu 

Den 7. og 8. november er der landsmøde med valg til 

hovedbestyrelsen. 

Patientstøtter i PAM 

Vi fik en henvendelse fra Psykinfo i Region Sjælland i september 
2019. 
 

Nørkle, nørkle, nørkle 

Vore to nørklegrupper er ret produktive. 
 

Danmarksindsamlingen 2020 

Nu er Danmarksindsamlingen sat i gang.  

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

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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Godt Nytår! 

Den 3. januar holdt bestyrelsen nytårskur for bestyrelse og ledere i 

Røde Kors Slagelse. 

Det er ved den lejlighed, at bestyrelsen siger tak for indsatsen til 

lederne i afdelingen. 

20 ledere og bestyrelsesmedlemmer havde takket ja til invitationen. 

Det blev en hyggelig aften med god mad og fin stemning. 

Formanden fik takket for det gode samarbejde og indsatsen i 2019, 

og samtidig ønskede han godt nytår med håbet om det samme gode 

samarbejde i det nye år. 

 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 22. januar besluttede man at købe det 

kassesystem, som vi havde leaset til den nye butik. 

Leasingkontrakten er udløbet, og vi har så mulighed for at købe 

systemet til en fornuftig pris. 

Bestyrelsen godkendte tre nye aktivitetsledere: Susanne Hannecke-

Jensen til Værket og Maschal Nasim og Johnny Hansen til 

Patientstøtter på PAM. 

Generalforsamlingen den 20. februar blev planlagt i detaljer. Der 

skal findes et emne til en suppleantpost. 

Situationen i Genbrugsbutikken i Slagelse med den manglende 

aktivitetsleder i tøjafdelingen blev diskuteret. Der er nu kommet en 

ansøger til stillingen. Butiksleder Peter Jensen og formanden mødes 

med ham. 

Værket fejrer 5 års jubilæum mandag den 3. februar. Formanden 

deltager. 

 

 

 

 

 

 

Nytårskuren i Slagelse. 

Foto: Ove Knudsen 
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Landsmødet 2017. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Psykiatrihospitalet i Slagelse. 

Foto: Arkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indflydelse allerede nu 

Den 7. og 8. november er der landsmøde med valg til 

hovedbestyrelsen. 

Landskontoret har udsendt materiale til landsmødet, som kan læses 

på http://www.mitrodekors.dk. Hvis du har forslag til, hvem du 

gerne så i hovedbestyrelsen, så send en mail til din formand på 

mog.aaby@gmail.com. Der er opstillingsfrist den 6. april 2020. Når 

valgforberedelsesudvalget har behandlet alle indkomne forslag, kan 

den endelige liste ses på ovenstående linkadresse. 

På landsmødet behandles også mange andre indkomne forslag. Man 

kan også kommentere dem, og formanden vil så have det i 

hukommelse til selve landsmødet. 

Brug din mulighed for at få indflydelse. 

Patientstøtter i PAM 

Vi fik en henvendelse fra Psykinfo i Region Sjælland i september 

2019 om muligheden for at oprette et projekt Patientstøtter i 

venteområdet i Psykiatrisk Akut Modtagelse på hospitalet i Slagelse. 

Bestyrelsen behandlede henvendelsen, og man enedes om at prøve 

det af og så evaluere projektet efter et halvt til 1 år. Ingen vidste, om 

det kunne lade sig gøre, for det er ikke set på andre hospitaler. 

Tirsdag den 14. januar havde vi så åbent hus på Psykiatrihospitalet 

med det formål at rekruttere frivillige til projektet. Der mødte ca. 30 

mennesker op, som var interesserede. Afdelingssygeplejerske 

Christina Neergaard tog os på en guided tur rundt på hospitalet og 

fortalte om arbejdet i Akutmodtagelsen. Derefter var der et oplæg 

ved ”EN AF OS” ambassadør og tidligere patient på Psykiatrisk 

Akutmodtagelse, Amanda Bonnevie Christophersen. Formanden for 

Røde Kors i Slagelse fortalte derefter om, hvad det indebærer at 

være frivillig i Røde Kors. Under kaffen fik vi tilbagemelding fra 20 

personer om, at de gerne ville være frivillige. 

Nu starter vi så på det hårde benarbejde med individuelle samtaler. 

Vi håber naturligvis, at alle kan bruges også, selv om det er et noget 

specielt arbejde, der venter forude. Vi skal i gang med at klæde de 

frivillige på til opgaven. Der vil vi nok komme til at trække på alle 

gode kræfter i både psykiatrien og på vort landskontor. 

Vi glæder os til at få projektet sat igang, så vi også kan gøre noget for 

de psykisk syge i den triste og spændte situation, som en indlæggelse 

nu engang er. 

http://www.mitrodekors.dk/
mailto:mog.aaby@gmail.com
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Nørkle, nørkle, nørkle 

Vore to nørklegrupper er ret produktive. Da de gjorde status ved 

årets slutning 2019, var det et meget fint resultat, de kunne 

fremvise. 

I Slagelse er der 26 damer, som bruger hver en ledig stund til at 

motionere strikkepindene. De mødes hver 14. dag til kaffe og kage, 

og når de er samlet i Røde Kors lokalerne, står munden og 

strikkepindene ikke stille. Når de går hjem, har de taskerne fulde af 

garn, og når de så kommer tilbage, er garnet blevet til babytøj. I 

2019 sendte de 890 stk. tøj afsted. 

I Dalmose er der 12 damer, og 5 som ikke kan mødes med de andre 

på Flakkebjerg skole. I Dalmose syr man også børnetøj. Det blev i 

2019 til 1550 stk. baby-/børnetøj. 

Danmarksindsamlingen 2020 

Nu er Danmarksindsamlingen sat i gang. Der sendes live fra Vejle 

Musikteater lørdag den 1. februar. Det bliver spændende at se, hvor 

mange penge der kan samles ind. 

Røde Kors er en af de organisationer, som får en bid af kagen. Vi vil 

arbejde for gadebørnene i Addis Ababa i Etiopien. 

Mindst 10.000 børn under 18 år lever på gaden i Addis Ababa - et tal 
der er steget markant de seneste år. Dårlig økonomi i 
landområderne og etniske konflikter tvinger børnene til 
hovedstaden, hvor de håber på at få et bedre liv. Sådan går det 
desværre kun for få af børnene. Mange ender på gaden, hvor de 
bliver udsat for vold og overgreb, og det er svært at få dækket de 
basale behov som sundhed, husly og mad. Derfor udvikler de ofte 
mentale problemer. Nogle børn bruger euforiserende stoffer for at 
holde tilværelsen ud. 

Med midler fra Danmarks Indsamling vil Røde Kors sammen med 
lokale NGO’er lette adgangen for at give gadebørnene en bedre 
fremtid. Projektets mål er at nå ud til så mange af de tusinder af 
gadebørn som muligt og støtte 800 børn med den 
helhedsorienterede indsats på rehabiliteringscentrene. Med støtte 
og nye kompetencer vil det være muligt for børnene at vende hjem. 

Vær med i Danmarks Indsamling og styrk udsatte gadebørn i 
Etiopien. Dit bidrag skaber muligheder og håb. For børnene. Og for 
verden. 
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Småt nyt: 

 Den 15. januar holdt formanden Mogens Aaby et 

foredrag om sit internationale Røde Kors arbejde for 

foreningen "Familie og Samfund" i Høng. De kvitterede 

med 1.000,- kr. til foreningens arbejde. 

 Den 29. og 30. april holder Landskontorets 

Genbrugsafdeling regionalt genbrugsmøde i vore 

lokaler i Slagelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       


