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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

Hvad skete der på bestyrelsesmødet? 

Kort resumé over hvilke beslutninger der blev vedtaget. 
 

30 børn fra Slagelse glæder sig til ferielejren 

Der er nu fundet 30 børn, som kan se frem til en tiltrængt ferielejr. 

Genåbning 

At lukke aktiviteter ned gik legende let! Det samme kan vi ikke sige 

om genåbningen. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 
 
 

 
 

Den 8. maj blev grundlæggeren af Røde Kors Henry Dunant fejret 

verden over.  Den 8. maj er hans fødselsdag. Han er født i Genève i 

1828 og ville være blevet 192 år. 

 
 

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 

about:blank
about:blank
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Bestyrelsesmødet 

Den 4. maj 2020 

Der blev afholdt et bestyrelsesmøde for at klarlægge, hvordan 

afdelingen står rent økonomisk. I mødet deltog afdelingens revisor 

John Eschricht Jensen og Røde Kors’ regionskonsulent Henrik Guhle. 

Afdelingen havde noget gæld til Landskontoret i form af et lån til 

indretning af genbrugsbutikken i Rosengade. Lukning af butikkerne 

var absolut ikke med til at løse gældsproblemet, nærmere tvært-

imod. 

Vi fik afklaret vore muligheder og viden om, at vi ikke er dem, som 

har det værst. Bestyrelsen skal nu i gang med at tilpasse budgetterne 

i forhold til, at alle aktiviteter har været lukket ned i en længere 

periode. 

Den 27. maj 2020 

På bestyrelsesmødet blev det besluttet at forhandle med udlejer i 

Jernbanegade om at overgå til månedlig huslejebetaling frem for 

kvartalsvis. Det vil blive nemmere at styre økonomien. 

Det blev drøftet, om man kunne spare penge ved nedlæggelse af 

varelageret ved butikken i Slagelse. Det vil ikke være muligt at 

undvære lageret, da butikken så skulle bruges til opbevaring af 

solgte møbler, som venter på afhentning eller levering. 

Økonomiudvalget har udarbejdet et nyt revideret budget for 

aktiviteterne, som tager højde for det mindre forbrug under 

nedlukningen af aktiviteterne. 

Man gennemgik genåbningen af aktiviteterne efter nedlukning i 

forbindelse med Corona-angrebet på Danmark (se nedenfor). 

Der er opsat en midlertidig husorden for brug af lokalerne i 

Jernbanegade.  

30 børn fra Slagelse glæder sig til ferielejren 

Der er nu fundet 30 børn, som kan se frem til en tiltrængt ferielejr. 

Børnene er fundet gennem det kommunale system. Børnene og deres 

forældre et blevet interviewet via "FaceTime". 

Vi er ikke helt sikre på, at lejren kan gennemføres, men vi arbejder 

ud fra den holdning, at lejren kan gennemføres. Der er dog en hel del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glade feriebørn 2019. 

Foto: Mogens Aaby 
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Rådgivning for flygtninge. 

Foto:Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal være på plads, inden vi slipper 

børnene løs i ”slaraffenland”. 

Genåbning 

At lukke aktiviteter ned gik legende let! Det samme kan vi ikke sige 

om genåbningen. 

Rådgivning for flygtninge genåbner 

Den 14. maj starter integrationsgruppen igen på den meget 

efterspurgte rådgivning for flygtninge og indvandrere. 

Rådgivningen har ligget stille i et par måneder, men nu starter 

gruppen op igen. Det kommer til at ske på den måde, at de, som søger 

rådgivning, kun må møde op én person, evt. medbringende en tolk. 

Rådgivningen spreder sig ud i flere lokaler end tidligere. 

Integrationsgruppens kolonihave 

Kolonihaven er så småt startet med de mange forårsforberedelser, 

der nu engang er i en kolonihave. Man har planer om at anlægge et 

bålsted. Således kan man dyrke det sociale sammenhold i haven. 

Værket/Livsmod 

Lige inden nedlukningen valgte en deltager nemlig at stoppe i Værket, 

og ved opstarten meddeler en anden, at man er gået i frivillig 

karantæne, da et nært familiemedlem er i højrisikogruppen. Fuld 

respekt for det valg. Da en tredje deltager samtidig og med stor glæde 

meddeler, at krisen har skabt kontakt til børn og andre 

familiemedlemmer, vælger vedkommende at bruge sine kræfter på at 

pleje familierelationerne og siger derfor farvel til Værket. Et meget 

forståeligt og fornuftigt valg. Lige pludselig var Værket nu reduceret 

til 4 deltagere! Et så begrænset antal kan ikke give deltagerne det 

fulde udbytte af Værkets koncept. 

Derfor opstod tanken om at slå Værket og Livsmod sammen. På den 

måde ville alle få mulighed for at komme tilbage til det sociale 

fællesskab. 

Heldigvis sagde begge grupper ja til den idé. For at blive i Corona- og 

Røde Kors-terminologien: Hver og én udviste deltagerne både 

samfundssind og medmenneskelighed.  

Tak for det! 

 

Derfor mødes Livsmod og Værket nu sammen hver mandag kl. 12.00 

– en ordning vi regner med at fortsætte med efter sommerferien. 
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Genbrug Slagelse/Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

Guiderne. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Imens forsøger vi via Facebook at rekruttere nye deltagere til 

Værket. Lykkes det, genoptager vi Værkets mandags-aftenmøder fra 

august måned. 

Hvis du vil høre mere om Værket, kan du kontakte aktivitetsleder 

Rita Jeppsen på tlf. 30635425. 

 
Børnesorg 

 

Startede op igen den 19. maj efter COVID-19-pausen; alle er glade 

for at komme i gang igen. De skal have en ny frivillig med som føl, og 

forhåbentlig kan han komme med på sorgkursus i Kræftens 

Bekæmpelse til efteråret. 

 

Genbrug Korsør 

 

Butikken i Korsør er så småt kommet i gang. Man startede op den 4. 

maj med en begrænset åbning af butikken. Der kunne i første 

omgang skaffes frivillig til at åbne butikken fra kl. 11.00 til kl. 14.00 

på hverdage. 

 

Genbrug Slagelse 

 

Butikken i Slagelse har åbent som normalt. Der er dog funktioner, 

som ikke kører som normalt. Der er stadig frivillige, som ikke er 

kommet tilbage efter nedlukningen. Det gælder specielt i 

tøjafdelingen. 

 
Samaritterne 
 
Samaritterne er også så småt ved at genstarte deres aktiviteter. 
Deres problem er dog, at de fleste store arrangementer, hvor de 
plejer at trække i arbejdstøjet, er aflyste. 
 
Patientstøtterne 
 
Patientstøtterne er stadig på standby. Det gælder både i somatikken 
og psykiatrien. Det er nu op til sygehusenes beredskab at beslutte, 
hvornår man kan håndtere at have de frivillige tilbage på 
afdelingerne. 
 
Patientguiderne 
 
Patientguiderne har under det meste af forløbet med nedlukningen 
været på arbejde. Sygehuset havde brug for, at der var folk, som 
kunne guide patienter og besøgende rundt på en sikker måde. Den 
særlige sikring af indgangene på sygehuset er ophørt med udgangen 
af uge 20 med det resultat, at guiderne er tilbage i normal 
arbejdsfunktion. Guiderne har således udfyldt en vigtig funktion i 
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forhold til sikkerheden på sygehuset, mens vi andre har været 
isoleret derhjemme. 
 
Søndagscaféen 

Søndagscaféen genåbner ikke før efter sommerferien. Caféens 

brugere er typisk brugere, som er i højrisikogruppen, og det vil 

ikke være rigtigt at lokke dem ud af deres trygge hjem med kaffe 

og lagkage, så vi genåbner caféen den sidste søndag i september, 

som er den 27. september. 

 

Småt nyt 

Røde Kors vil på 15 folkemøder invitere engagerede danskere, 

civilsamfund og kommuner til at drøfte, hvorledes vi sammen 

øger hjælpen til de mange medborgere, der har oplevet stigende 

ensomhed, isolation og mistrivsel i tiden med Corona.  

 

De fik en årsnål 

5 års nål: 

Lilli Jensen  Genbrug Korsør 

       


