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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 
Kort resumé over, hvilke sager der blev behandlet, og hvilke 
beslutninger der blev vedtaget. 
 

”I hus til halsen” 
DR producerer mange gode programmer - "I hus til halsen" er et af 
dem. 
 

Hyldet efter corona! 
Mange har haft det hårdt med at være i frivillig isolation under 
Corona-angrebet på Danmark. 
 

Vaccination af frivillige mod lungebetændelse og 
influenza 
Røde Kors har indgået en aftale med Danske Lægers Vaccinations 
Service (DLVS) om vaccination af Røde Kors frivillige. 
 

Formandsmøde/Folkemøde hjemme i sofaen 
Rigtig mange ting har ændret sig her under Corona-krisen. 
 

Vågetjenesten på arbejde igen 
Vågetjenesten er tilbage på arbejde efter at have ligget stille i 3,5 
måneder. 
 

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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Designer Søren Vester har 

fundet en helt speciel lampe. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmødet 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 24. juni.  

På bestyrelsesmødet blev det oplyst, at en hel del af de sociale 

aktiviteter er kommet i gang igen efter nedlukningen på grund af 

smittefaren under Corona-angrebet. 

Genbrugsbutikkerne i Korsør og Slagelse kører godt omend med 

nedsat kraft, idet der stadig mangler en del frivillige, som endnu  

ikke er kommet tilbage efter Corona. 

Bestyrelsen besluttede at bakke op om en ny ledelsesstruktur, 

som Integrationsgruppen havde foreslået for deres aktivitet. Det 

betyder, at arbejdet i gruppen er delt op i 4 grupper: 

”Rådgivning”, ”Kontaktfamilier”, ”Kolonihaveprojekt” og 

”Kulturcafé”. 

Det blev bekræftet, at ferielejren bliver gennemført på Baunehøj 

efterskole i Hornsherred. Vi sender 30 børn af sted. 

Samariterafdelingen er meget ked af, at mange arrangementer er 

aflyst, for de får ikke rigtig holdt deres færdigheder vedlige, når 

der ikke er vagter, der skal klares. 

Det er blevet oplyst, at kultureventet "Sct. Michaels Nat" er aflyst i 

september. 

 

”I hus til halsen” 

DR producerer mange gode programmer - "I hus til halsen" er et 

af dem. Det handler om at hjælpe husejere med af få solgt deres 

huse. 

Nogle gange skal der lidt "glimmer" til for at gøre køberne 

interesseret. DR bankede på vores dør og spurgte, om de måtte gå 

på jagt i vores butik for at finde lige netop det, som kunne hjælpe 

en handel i gang. Selvfølgelig hjælper vi da gerne. TV-holdet med 

designer Søren Vester i spidsen fandt forskellige møbler og 

lamper, som kunne bruges.  

Nu er vi så bare spændte på, om hushandlen blev til noget. Det får 

vi først svar på engang til efteråret, når udsendelsen bliver sendt. 
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Kirsten med den fine buket. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyldet efter corona! 

Mange har haft det hårdt med at være i frivillig isolation under 

Corona-angrebet på Danmark. 

Kirsten, som er en mangeårig frivillig i vores genbrugsbutik i 

Slagelse, har som mange andre været i frivillig isolation. Når man 

som kirsten er alene og bor ude på landet, ser man ikke mange 

komme forbi. Kirsten har godt nok selskab af 5 høns, men det er jo 

lidt begrænset, hvad man kan få snakket med dem om. 

Ekstra hårdt var det for Kirsten, at hun måtte fejre sin 80 års 

fødselsdag, medens hun sad der i isolation. Nu er Kirsten tilbage på 

job i genbrugsbutikken. Selv om Kirsten har gemt sig ude på landet, 

huskede vi hendes fødselsdag, og hun blev straks fejret med en fin 

buket blomster. 

Vaccination af frivillige mod lungebetændelse og 

influenza 

Røde Kors har indgået en aftale med Danske Lægers Vaccinations 

Service (DLVS) om vaccination af Røde Kors Frivillige mod 

lungebetændelse og influenza. 

Vaccinationen er i første omgang et tilbud til afdelingens frivillige, 

men vil senere blive bredt ud til alle borgere. Tilbuddet henvender 

sig til mennesker over 65 år eller førtidspensionister og andre med 

særlige sygdomme. Vaccinationerne foregår i vores genbrugsbutik. 

Af hensyn til sikkerheden i forbindelse med Corona  skal man være 

tilmeldt på forhånd. 

Tilmelding kan ske på pneumokok.onlinebooq.dk  eller på tlf. 77 99 

77 99. 

Vaccinationerne  i Korsør er den 1. juli, kl. 11.45 til kl. 12.45. 

Vaccinationerne i Slagelse er den 9. juli, kl. 11.45 til kl. 12.45. 

Formandsmøde/Folkemøde hjemme i sofaen 

Rigtig mange ting har ændret sig her under Corona-krisen. Årets 

formandsmøde blev holdt som folkemøder 15 steder i landet. 

Ved møderne var der kun få, som fik adgang. Andre kunne tilmelde 

sig via webinar. Endelig kunne man også følge med på facebook. På 

http://pneumokok.onlinebooq.dk/
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facebook kunne man ikke deltage i debatten. Årets store emne var: 

”Hvordan får vi fat i de ensomme?”. 

Var folk ikke ensomme, før Corona-krisen satte ind, så blev man det 

under angrebet. De frivillige har nu et kæmpe arbejde foran sig med 

at komme ud i krogene og få fat i dem, som fortsat isolerer sig.  

Vores egen organisation her i Slagelse har mistet omkring 20-25 

frivillige, som ikke er kommet tilbage efter Corona. Vi håber 

naturligvis, at alle kommer på banen igen, for der er hårdt brug for 

alle, når vi skal løfte opgaven. 

Vågetjenesten på arbejde igen 

Vågetjenesten er tilbage på arbejde efter at have ligget stille i 3,5 

måned. 

Det første job er Smedegadens Plejecenter. Også deres særlige 

tilbud om aflastning af pårørende ved kronisk sygdom er startet 

med en opgave i Sørbymagle. 

Det er rigtig godt, at man er kommet i gang igen, for det er en 

tjeneste, som har været meget savnet. 

Småt nyt: 

 Nørklerne fra Dalmose har netop sendt 15        
flyttekasser med nørkletøj af sted til Pakkecentralen i Kliplev. 

 Røde Kors er i gang med at søge kompensation for 

tab af omsætning i lukkeperioden. Processen er langsommelig, så 

det varer nok en tid endnu, inden vi véd, om vi får andel i 

hjælpepakken. 
 Røde Kors har fået en donation på 14.000 stk. nyt tøj 

fra MASAI, som kan bestilles fra Pakkecentret i Horsens. 

 

De fik en årsnål: 

5 års nål: 
   
 Jens J. Jensen  Genbrug Slagelse 


