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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

"Walk and talk" blev til indendørs picnic 

Frivilligkoordinator Dil Bredholdt inviterede til ”walk and talk”-
arrangement. 
 

29.000 stk. børne- og babytøj på 20 år 

29.000 stk. børne- og babytøj blev det til på 20 år. 
 
 

Når samfundet genstarter 

Når samfundet genstarter, svarer det ikke til, at man genstarter sin 
PC. 
 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

Landsindsamling 2020 er lige om 
hjørnet.  
Indsamlingen er som altid 1. søndag i 
oktober, det bliver så den 4. oktober. 
Du kan melde dig som indsamler på 
31353471 eller 
rodekorssekretaer@gmail.com 
Vi har brug for dig! 
 
 

  
 
 
 

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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"Walk and talk" blev til indendørs picnic 

Frivilligkoordinator Dil Bredholdt inviterede sidst i juni 

aktivitetslederne til et ”walk and talk”-arrangement i parken. 

Arrangementet blev truet af regn og blev derfor flyttet til et 

mødelokale på sygehuset. De fremmødte diskuterede, hvad 

nedlukningen pga. Corona-truslen betød for dem og de frivillige. 

Ligeledes diskuterede man, hvordan vi igen får åbnet aktiviteterne 

på en god måde. 

29.000 stk. børne- og babytøj på 20 år 

29.000 stk. børne- og babytøj på 20 år. Det er, hvad der er kommet 

ud af nørklernes indsats i Dalmose/Flakkebjerg. 

Lørdag den 8. august fejrede nørklegruppen i Dalmose/Flakkebjerg 

deres 20 års jubilæum. Nørklerne startede dengang under Hashøj 

Røde Kors, der senere blev lagt ind under Røde Kors i Slagelse. 

Nørklerne har været flittige. Det er ikke kun snak og kaffedrikning, 

der er kommet ud af deres jævnlige møder, for 29.000 stk. tøj er det 

også blevet til. Det vil sige, at nørklerne kan bryste sig af at have 

hjulpet 29.000 børn med tøj gennem deres 20 års arbejde, og det er 

jo ganske imponerende. 

Jubilæet blev fejret med kaffe og kagemænd i aulaen på Flakkebjerg 

Skole, hvor nørklerne holder til. Der var en håndfuld frivillige, 

nemlig Lisbeth, Anne Lise, Birthe, Ellen og Åse, som har været med 

hele vejen. De fik hver overrakt en 20 års nål for deres indsats, og 

Lis og Hanne (leder af gruppen) fik hver en 15 års nål.  

 

Når samfundet genstarter 

Når samfundet genstarter, svarer det ikke til, at man genstarter sin 

PC, hvor alt sker helt automatisk. Der går kun et øje blik, og alt 

kører, som om der ikke har været sket noget som helst. 

Når samfundet har været lukket ned og skal genstarte, skal alt, som 

har været lukket ned, trækkes i gang igen. Skal en aktivitet 

genstarte, bliver det oftest med et reduceret antal frivillige. En del 

frivillige har benyttet lejligheden til at takke af og fundet andre 

måder at bruge deres tid på. Rigtig mange frivillige har fået et helt 

nyt forhold til deres familie og ikke mindst til deres børnebørn. 

 

Tre aktivitetsledere diskuterer. 

Foto: Dil Bredholdt 

 

 

Hjemmestrikket kagemand. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

Mogens Aaby, formand. 

Foto: Vesna Aaby 
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Genbrug Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Guiderne. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Samaritterne. 

Foto: Arkiv 

 

 

 

 

 

 

 

Vi må derfor ud med riven for at se, om der kan findes nye frivillige 

til erstatning for dem, som har takket af. Det at finde nye frivillige i en 

tid, hvor landet befinder sig midt i en kæmpe krise, er meget op ad 

bakke. 

Når Genbrug i Korsør kører med nedsat åbningstid, er det ikke, fordi 

aktivitetslederen synes, at det skal være sådan. Det skyldes, at en del 

af arbejdsstyrken simpelthen mangler. 

I Genbrug i Slagelse mangler stadig 8 frivillige, hvilket er hele to 

vagthold. I Slagelse har den styrke, som er tilbage igen, kunnet holde 

de normale åbningstider. Alle har været fleksible og taget ekstra 

vagter. 

Netværksgrupperne er genstartet, og det går godt. De frivillige er 

tilbage på job, og når man tager i betragtning, at der er en del 

sikkerhedsregler, som skal overholdes, går det godt. 

Familiegruppen er ved at tage tilløb til at starte op igen. 

Samaritterne ligger helt stille. Det er ikke sådan, at de nyder det, for 

de ville gerne ud og gøre en indsats, men de arrangementer, som de 

plejer at deltage ved, er alle blevet aflyst. 

Patientstøtterne på sygehuset er så småt kommet i gang, og her 

gælder det også, at en del frivillige ikke er der mere. Patientstøtterne 

i Akuthuset og guiderne er blevet lagt sammen til en gruppe.  

Patientstøtterne på PAM (Psykiatrihospitalet) er stort set halveret, 

og de to aktivitetsledere er der ikke mere. Vi satser på, at vi kan 

tilbyde en reduceret indsats i forhold til det antal frivillige, som er 

tilbage i gruppen. 

Nørklerne har holdt en ekstra lang sommerferie i år, men lur mig, om 

ikke nogle af nørklerne har siddet derhjemme og nørklet. 

På det økonomiske område kommer vi nok til at mangle 350.000,- til 

400.000,- kr. i forhold til tidligere år. Det er ikke kun omsætningen i 

butikkerne, men også den indtægt, som kursus- og 

samariterafdelingerne mangler, der vil kunne mærkes. Vi har søgt 

om kompensation for manglende omsætning fra hjælpepuljen, som 

er meldt ud fra Kulturministeriet. Der er endnu ikke nogen 

tilbagemelding fra Landskontoret, om vi kan få del i puljen. 

Jeg vil her gerne takke alle de frivillige, som har lagt kræfterne i for at 

få vores indsats til at fungere her midt i den allerstørste krise i nyere 

tid.   
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Småt nyt: 

 30 børn fra Slagelse kom på ferielejr i Baunehøj i 

Hornsherred. I samarbejde med Slagelse Kommune 

sendte Røde Kors 30 børn af sted på en uges ferielejr. 

Kommunen betalte hele opholdet, og Røde Kors stod 

for transporten. 

 Landskontoret har meddelt, at Sundheds- og 

Ældreministeriet har udmeldt en +65 pulje, som skal 

bruges til en ekstra indsats over for ældre ensomme. 

Netværksgrupperne vil gerne arrangere tre cafémøder 

med emner, som er målrettet mod ensomme mænd. 

 

De fik en årsnål: 

5 år: 
Ingelise Svenson  Genbrug Slagelse 
Connie Gram   Genbrug Korsør 
       

15år: 
Lis Rasmussen  Nørkler Dalmose 
Hanne Hansen  Nørkler Dalmose 

20 år: 
Lisbeth Abrahamsen  Nørkler Dalmose 
Anne Lise Stark  Nørkler Dalmose 
Birthe Larsen   Nørkler Dalmose 
Ellen Rand Hansen  Nørkler Dalmose 
Åse Skov   Nørkler Dalmose 

 

 


