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Indhold: 

10 år med nyhedsbrevet! 

I september 2010 udkom første nummer af nyhedsbrevet, som det 

kendes i dag. 

Bestyrelsesmødet 

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

Indsamling i coronaens skygge 

Laver I landsindsamling i år? Mange stiller os det spørgsmål. 

Indsamlingsambassadørerne er på plads 

Vi har i år et godt samarbejde med vore 
indsamlingsambassadører. 
 

Indsamling hos naboen 

Vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe med at samle ind i 
Skælskør. 
 

Opdatering på aktiviteterne i en coronatid 

Alle vore aktiviteter lukkede ned, da landet gik i stå. 
 

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 tlf. 
31353471 eller sende en mail til 
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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10 år med nyhedsbrevet! 

I september 2010 udkom første nummer af nyhedsbrevet, som det 

kendes i dag. 

Der har op gennem tiden været forskellige forsøg på at lave et  

nyhedsbrev fra Røde Kors i Slagelse. Nyhedsbrevene udkom 

meget uregelmæssigt og ofte med stof, som var blevet uaktuelt, 

fordi nyhedsbrevene udkom hvert halve eller kvarte år. 

I 2010 besluttede den nuværende redaktør at udsende et 

nyhedsbrev hver måned undtaget juli, hvilket vil sige, at der i de 

forløbne år er udkommet 110 nyhedsbreve fra Røde Kors i 

Slagelse. 

I starten var det svært at finde stof til nyhedsbrevet, men det blev 

lettere, da aktivitetslederne opdagede, at de rent faktisk kunne få 

deres historier ud til andre frivillige. Da afdelingen fik en 

hjemmeside, blev nyhedsbrevene lagt ind på hjemmesiden, og 

således fik offentligheden adgang til at læse, hvad der foregik i 

afdelingen. Senere da Røde Kors-platformen "Mit Røde Kors" blev 

brugervenlig, begyndte vi at lægge nyhedsbrevet op på 

platformen. Således blev det muligt for andre Røde Kors frivillige i 

hele landet at læse nyhederne fra Slagelse. Der har gennem tiden 

været henvendelser fra andre afdelinger om uddybning af emner i 

nyhedsbrevet. 

Nyhedsbrevet blev i starten sendt elektronisk til aktivitetslederne, 

som så skulle fordele det i deres netværk af frivillige. Denne 

ordning virkede kun halvt, idet nogle aktivitetsledere glemte at 

sende det videre. Redaktionen har efter bedste evne indsamlet 

mailadresser på de frivillige, som så får nyhedsbrevet elektronisk 

direkte fra redaktionen. Hvis der skulle sidde en frivillig, som ikke 

får nyhedsbrevet tilsendt, kan man rette henvendelse til 

redaktøren. 

Redaktøren har sammen med bestyrelsen fejret jubilæet. 

 

 

 

Nyhedsbrevet. 

Foto: Mogens Aaby 
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Bestyrelsesmødet 

22. september holdt bestyrelsen ordinært bestyrelsesmøde. 

Man drøftede det kommende landsmøde. Formanden blev 

klædt på til at kunne deltage i landsmødet. Der var en del 

diskussion om punktet vedr. vedtægtsændringer i forhold til 

Ungdommens Røde Kors og deres indtræden i 

hovedbestyrelsen. Landsmødet er den 7. og 8. november. 

Næstformanden kunne berette, at håndværkerne endelig er 

færdige med ombygningen, og at de har forladt vore lokaler 6 

måneder forsinket. 

Kassereren oplyste, at der har været en del kommunikation 

mellem kassereren og revisionsfirmaet, som skal udfærdige en 

ansøgning om støtte fra statens hjælpepakke for betrængte 

frivilligforeninger under Røde Kors. Kassereren oplyste også, 

at det er ved at være tid til, at aktivitetslederne skal til at tænke 

på næste års budgetter. 

Det blev besluttet at nedlægge kontorvagten torsdag 

eftermiddage, idet formanden nu er blevet midlertidig 

aktivitetsleder i genbrugsbutikken og udfører sit 

formandsarbejde fra kontoret i butikken. 

Man gennemgik de månedlige rapporter fra de forskellige 

aktiviteter, der viste, at der er ved at være liv i de fleste 

aktiviteter, dog ikke patientstøtterne på PAM og sygehuset. 

Børnesorggruppen havde stillet spørgsmål til bestyrelsen, om 

de kunne udvide med en gruppe for børn fra 5-9 år. 

Bestyrelsen bakker gruppen op og ønsker den god fornøjelse 

med dette. 

Samaritternes aktivitetsleder har meddelt bestyrelsen, at hun 

fra nytår må stoppe som leder af gruppen. Yvonne ønsker at 

tage vare på sit helbred. Bestyrelsen har fuld forståelse for 

dette. 

Indsamlingsleder Dorthe gennemgik den nært forestående 

landsindsamling og de særlige forhold, som vi skal arbejde 

under i år. 
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Indsamlingsbøssen er coronaklar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen sluttede af med at fejre nyhedsbrevets 10 års 

jubilæum. 

Indsamling i coronaens skygge 

Laver I landsindsamling i år? Mange stiller os det spørgsmål. 

Ja, vi laver landsindsamling. Det er jo blevet en fast tradition, 

at vi samler ind første søndag i oktober. Vi har da godt nok 

gået rundt og været nervøse for, at den kunne blive aflyst, men 

da det jo er en af de ting, befolkningen kender Røde Kors på 

her i landet, så ville det være meget trist, hvis vi skulle aflyse 

indsamlingen. I mange andre lande kendes Røde Kors på det 

store hjælpearbejde, vi udfører ved menneskeskabte 

katastrofer eller naturkatastrofer. Vi er så heldige, at vi bor et 

sted på jorden, hvor naturkatastroferne ikke strækker sig til 

meget mere end en lille storm i ny og næ eller et par 

oversvømmede sommerhusgrunde. 

Netop derfor er det vigtigt for os i Røde Kors at kunne samle 

penge ind, så vi kan hjælpe, når det går meget galt andre 

steder i verden. 

Vi udstyrer vore indsamlere med diverse værnemidler som 

mundbind, håndsprit og engangshandsker, så de kan være 

klar til at møde familien Danmark. Det er både for 

indsamlernes skyld, men også for dem, som lukker op, når vi 

den 4. oktober banker på deres dør. 

Indsamlingsambassadørerne er på plads 

Vi har i år et rigtig godt samarbejde med vore 

indsamlingsambassadører på både gymnasiet og Gerlev 

Idrætshøjskole. Samarbejdet med Landskontorets konsulent, 

Anette Helmer, er også til at få øje på.  

Indsamlingsambassadørerne hjælper os med at promovere 

indsamlingen, så vi kan hverve indsamlere på de to 

uddannelsesinstitutioner. For gymnasiets vedkommende 

deltager de i en konkurrence om at vinde en koncert til skolen. 

Hver indsamler er vigtig for os, idet det statistisk set betyder, 

at en indsamler kommer hjem med 1.000,- kr.  
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Indsamling hos naboen 

Vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe med at samle ind i 

Skælskør.  

Røde Kors i Skælskør havde af mangel på indsamlingsleder 

været nødt til at meddele Landskontoret, at de ikke kunne 

organisere indsamlingen i år. 

Vi samler naturligvis handsken op og kaster os ud i arbejdet. 

Det bliver sådan, at de indsamlere, som har meldt sig i 

Skælskør, vil få deres udstyr leveret dagen før indsamlingen, 

og de forhåbentlig fyldte bøsser indsamles og optælles dagen 

efter indsamlingen. 

Opdatering på aktiviteterne i en coronatid 

Alle vore aktiviteter lukkede ned, da landet gik i stå midt i 

marts måned, og folk gik i isolation hjemme. 

Efter få dage blev vi bedt om at hjælpe sygehuset med at sikre 

indgangsdørene, så derfor kom guiderne hurtigt tilbage på 

arbejde. 

Netværksgrupperne er startet igen efter en pause, hvor man 

har holdt kontakten vedlige via telefonsamtaler. 

Børnesorggrupper er nu i den situation, at de vil udvide med 

en gruppe for mindre børn. 

Patientstøtterne på PAM (Psykiatrisygehuset) er fortsat 

hjemme og afventer et ”go” så snart som muligt. 

Vågetjenesten har under nedlukningen hjulpet og i nogle 

tilfælde aflastet en pårørende, som passer en kronisk syg. 

Sygehuset og plejecentrene vil, når de siger ”go”, få besøg af 

lederne, som vil promovere deres tilbud, idet der kan være 

kommet nyt personale, som ikke kender vore tilbud på dette 

område. 

Integration er kommet i gang igen, men under iagttagelse af 

strenge sikkerhedskrav. 
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Værket og Livsmod er to grupper for ensomme. De er også 

kommet i gang igen. Også her gælder det med meget 

strenge sikkerhedskrav. 

Genbrug, som er rygraden i vort arbejde, er i fuld gang igen. 

Korsør kører med nedsatte åbningstider pga. 

personalemangel.  

Samaritterne ligger stadig i hi, idet der ikke afholdes 

arrangementer, hvor de kan arbejde. 

Søndagscaféen forsøger at genstarte nu efter et halvt år i 

dvale. Det er ikke sikkert, at caféen kommer i gang. Hvis 

gæsterne ikke kommer, vil vi tage det op efter første forsøg. 

Forsøget lykkedes desværre ikke, søndagscaf+een kommer 

først igani efter nytår. 

Nørklerne i både Dalmose/Flakkebjerg og Slagelse er 

kommet i gang. 

Denne lille opdatering giver dig en oversigt over det, som vi 

lige nu har gang i. Hvis du er frivillig og synes, det er længe 

siden, at du har hørt fra din aktivitetsleder, så ring og spørg. 

 

Småt nyt: 

 Bestyrelsen har besluttet at lukke kontorvagten torsdag 

eftermiddage i lokalerne i Jernbanegade. Man kan altid 

komme i kontakt med formanden, som fungerer som 

butikschef i Røde Kors-butikken i Rosengade. 

 Røde Kors i Danmark har sendt 6,5 ton nødhjælp til Røde 

Kors i Grækenland beregnet på hjælpearbejdet i den 

nedbrændte flygtningelejr Moria på Lesbos. 

 

 

 

 
       


