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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

10 år på posten som formand 

Det er nu ti år, siden jeg blev valgt som formand. 

Røde Kors-indsamlingen i coronaens skygge 

Røde Kors-indsamlingen den 4. oktober stod i coronaens 

skygge. 

Opdatering på aktiviteterne i en corona-tid 

Alle vore aktiviteter lukkede ned, da landet gik i stå midt i 
marts måned, og folk gik i isolation i deres hjem. 

Vaccination hos Røde Kors 

Vaccination af frivillige mod lungebetændelse og influenza. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 

 

Corona-sikret indsamlingsbøsse 

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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Formand Mogens Aaby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmødet 

Hvad skete der på bestyrelsesmødet i oktober? 

Vi har søgt om 142.000,- kr. i §18 tilskud til vort arbejde. Vi 

har også søgt Erhvervsstyrelsen om driftstilskud fra deres 

hjælpepakke som følge af manglende indtægter under 

nedlukningen af vore genbrugsbutikker. 

Bestyrelsen besluttede at aflyse julefrokosten for 

genbrugsbutikken i Slagelse, da der er så mange frivillige, at 

vi ikke kan forsvare at holde julefrokost for en så stor 

forsamling. Bestyrelsens nytårskur blev også aflyst. 

Ligeledes besluttede man ikke at give URK og Plexus 

tilladelse til at holde nytårsfest i lokalerne, da der varsles 

yderligere stramninger omkring forsamlingsforbuddet. 

Årets julehjælp bliver en skrabet model i år. Vi lægger an til 

at uddele 130 julechecks, 100 i Slagelse og 30 i Korsør. 

Tilskuddet til mandelgave fra Marievangsskolens SFO er 

udeblevet i år pga. corona-truslen. 

10 år på posten som formand 

Det er nu ti år, siden jeg blev valgt som formand. Afdelingen 

havde netop få måneder forinden valgt Erik Frimann som ny 

formand.  

Erik Frimann afløste Ebbe Kronvald ved 

Generalforsamlingen i marts 2010. Erik havde dog store 

udfordringer, for samtidig med formandshvervet var Erik 

ansat som lærer ved Eggeslevmagle Skole. Det var i en tid, 

hvor kommunalpolitikerne kappedes om, hvem der kunne 

fyre flest lærere. Truslen om fyring og tabet af sin 

økonomiske basis var en dårlig platform for en formand i 

Røde Kors Slagelse. Erik trak sig i oktober, og bestyrelsen 

konstituerede sig på ny, og her faldt valget på mig som 

formand. Det var så meningen, at dette skulle være en 

midlertidig løsning, som nu har varet i 10 år. 

Hvordan er de 10 år så gået? Jo, de er jo gået med de 

sædvanlige op- og nedture. Når man skal stå i spidsen for op 

til 450 frivillige i 20 forskellige aktiviteter, er der nok at se 

til. Det er jo sjovt, når det går godt, og aktiviteterne kører 

som en velsmurt maskine med tilgang af både nye brugere 
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Kolonihaveprojektet. 

Foto: Clive Lee 

 

 

 

 

 

Genbrug i Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Kronprinsesse Mary besøger 

”Værket”. 

 

 

 

og nye frivillige. Alle er glade og tilfredse med livet som frivillig. 

I de ti år, som nu er gået, er der kommet flere aktiviteter til. Da 

Slagelse Kommune stod over for opgaven med at modtage 200 

flygtninge fra Syrien, bad man Røde Kors om hjælp til 

integreringen. Vi tog straks opgaven på os, og vores 

velfungerende integrationsgruppe kører fortsat fint her 5 år 

efter. Der er op mod 40 frivillige i rådgivningen, lektiehjælp, 

kolonihave- og kontaktfamilieaktiviteterne. 

Sygehuset har kaldt på os et par gange i den forløbne tid. Den 

eksisterende ”sygehusbesøgstjeneste” ville man gerne have 

udvidet til dels at omfatte flere sengeafsnit, men også 

venterummet ved den nye akutmodtagelse og senere en 

guidefunktion, som arbejder på hele sygehuset. 

Psykiatrisygehuset har også bedt om hjælp ved deres 

akutmodtagelse. Denne funktion har dog haft lidt 

startvanskeligheder. Man var netop kommet i gang med 

arbejdet, da COVID-19 sendte alle frivillige hjem igen. 

Røde Kors Korsør opgav at drive afdelingen og bad om at blive 

lagt ind under Slagelse. Dette medførte, at vi straks gik i gang 

med at etablere en genbrugsbutik i Korsør. En egnet butik blev 

fundet og indrettet til genbrugsbutik i midten af byen. Vi fandt 

25 frivillige og var klar til at åbne den 6. december 2014. 

Sammenlægning af vore tre genbrugsbutikker i Slagelse var 

også en stor mundfuld. Det at gøre tre projekter til et projekt er 

ikke noget, man bare lige gør. 

Vore netværksgrupper har også udvidet med en 

”Børnesorggruppe”. Vi blev spurgt, om vi kunne overtage en 

gruppe, som kørte i forvejen under Kræftens Bekæmpelse. Der 

var ingen tvivl om, at det ville vi gerne. Gruppen fungerer godt 

og betjener et meget stort område på Vestsjælland. 

Landskontoret og Mary Fonden spurgte os, om vi ville være 

med i et projekt til mindskelse af ensomhed blandt voksne. 

Projektet fik det finurlige navn "Værket". ”Værket” kom godt fra 

start - ja så godt, at Kronprinsesse Mary måtte komme på besøg 

for at se, hvad det lige var, der gjorde det til en succes i netop 

Slagelse. 
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Caféen i de nye lokaler. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

Antvorskov Skole 1.C samler 

tøj. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytning af aktivitetslokaler fra Bredegade til 

Jernbanegade var en stor mundfuld. Mange aktiviteter led 

under pladsmangel, og da vi fik tilbudt lokalerne på 1. sal i 

jernbanegade, slog vi til. Det betød jo, at nu kunne vi være i 

huset sammen med andre aktiviteter, og vi kunne tilbyde 

Ungdommens Røde Kors lokaler til deres mange 

forskellige aktiviteter. Dermed fik vi et meget tættere 

forhold til URK. 

Nu har det ikke kun været en dans på roser, for der har 

naturligvis også været nedture, som da lederen af projekt 

”Unge mødre” lukkede sin aktivitet hen over natten. Det 

kom som en enorm overraskelse for alle. Det var umuligt 

at få en forklaring på denne utraditionelle handling. Det 

var også umuligt at genstarte projektet. Efter at vi havde 

forsøgt, erfarede vi, at kommunen havde startet et 

tilsvarende projekt, som gav de unge mødre et bedre 

tilbud, med professionelle socialrådgivere som støtte. 

Herefter besluttede vi at lukke ned for flere forsøg. 

Ligeledes var det en undrende bestyrelse, der måtte 

konstatere, at ”Tryghedsopkald” ikke længere var vores 

aktivitet, idet man på et bestyrelsesmøde fik en 

orientering om, at lederen havde afhændet hele aktiviteten 

til Ældre Rådet. En ringe trøst var det, at brugerne blev der 

taget hånd om af Ældre Rådet. 

Vi har også måttet skrue ned for "Skoletjenesten". Det er 

blevet sværere at komme ind på skolerne i takt med, at 

skolerne bliver stadig mere presset af politikerne. Vi håber 

naturligvis, at denne negative spiral vender, og at det igen 

bliver muligt at komme ind på kommunens skoler. 

Håndteringen af Corona-sagen - med nedlukning og 

oplukning af aktiviteterne - har taget enormt på kræfterne. 

En del frivillige har valgt at forlade Røde Kors for at hellige 

sig deres familier med alt, hvad der hører sig til. 

Som man kan fornemme af dette, så har det været 10 år 

med mange udfordringer og mange gøremål. Jeg har haft 

den store fornøjelse og glæde at møde rigtig mange 

festlige, fornøjelige og farverige frivillige og 

samarbejdspartnere gennem de ti år. 
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 Corona-sikret 

indsamlingsbøsse. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Lis udleverede indsamlings-

udstyr til Ingelizza. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne takke alle, der har været med hele vejen eller 

bare et stykke af vejen. I har gjort det til en kæmpe oplevelse 

at være formand i en så farverig organisation.  

Mogens Aaby 

 

Røde Kors-indsamlingen i coronaens skygge 

Røde Kors-indsamlingen den 4. oktober stod i coronaens 

skygge. 

I indsamlingsudvalget snakkede vi om, at det nok ikke var 

muligt at samle ind i år, når nu landet var under angreb af en 

hidtil ukendt virus, man har givet navnet COVID-19. Vi besluttede 

at arbejde videre, som om denne virus ikke havde noget med os at 

gøre. Vi var dog enige om, at der var en del sikkerhedsregler, som 

skulle tilgodeses. 

Den 4. oktober oprandt, og vi havde med godt benarbejde og god 

hjælp fra Landskontorets konsulent Anete Helmer fået mange 

indsamlere. Der var rigtig meget at glæde sig over. Mange unge fra 

Slagelse Gymnasium havde tilmeldt sig, og de kom stort set alle. 17 

hold à to indsamlere hver fra Gerlev Idrætshøjskole tog også en 

tørn ved indsamlingen. Mit gamle Røde Kors hjerte hoppede en 

ekstra gang, da jeg erfarede, at flere af vore egne frivillige havde 

valgt at stille op i 3 timer. 

Dagen var fin med godt indsamlingsvejr. De tilmeldte indsamlere 

kom i et glidende tempo og ikke i en stor klump, så det blev ikke 

nødvendigt at tilbageholde folk uden for døren. Alle var meget 

opmærksomme på at holde afstand. Da vi havde sendt alle mand af 

sted fra genbrugsbutikken i Rosengade i Slagelse og 

genbrugsbutikken på torvet i Korsør, opstod en lille pause. Det var 

lidt som at være i orkanens øje - stilhed. Vi fik lidt mad, som blev 

tilberedt af en frivillig, Karen Madsen, fra Genbrug Slagelse. Så 

begyndte indsamlerne at komme tilbage med fyldte 

indsamlingsbøsser.  

I Slagelse fik vi dækket 50 ruter af de 60 indsamlere, og de kom 

hjem med 38.274,- kr. - et resultat som vi kan være tilfredse med 

her i skyggen af corona. I Korsør blev det bare til 4 ruter, som gav 

godt 4.000,- kr. 

I år havde vi også lige fået en lille ekstra opgave. Skælskør-

afdelingen havde meddelt Landskontoret, at de ikke kunne forestå 

en indsamling. Landskontoret bad os om at servicere de 
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Glad og smilende indsamler fra 

Gerlev med deres fyldte bøsser. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indsamlere, som meldte sig til at samle ind i Skælskør. Det blev 

til 5 indsamlere, som dækkede 4 ruter, 1 i Boeslunde-området, 2 

i Bisserup og 1 i selve Skælskør. De fik 5.165,- kr. i bøsserne. 

Jeg vil gerne takke indsamlingslederne for den store indsats. Til 

de frivillige indsamlere skal der også lyde en tak - og ikke mindst 

til de mange mennesker, som tog godt imod os. 

 

 

Opdatering på aktiviteterne i en corona-tid 

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

marts måned, og folk gik i isolation i deres hjem. 

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. 

”Værket” og ”Livsmod” er to grupper for ensomme. De er 

også kommet i gang igen. Også her gælder det med meget 

strenge sikkerhedskrav. 

”Patientstøtterne på PAM (Psykiatrisygehuset)” er fortsat 

hjemme og afventer et ”go”, men med nye restriktioner ser 

det ikke ud, som om vi kommer i gang lige med det samme. 

”Patientstøtterne på sengeafsnittene og i Akuthuset” er 

stadig på pause. 

”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 vores tilbud 

på dette område. 

”Integration” er kommet i gang igen, men under iagttagelse 

af strenge sikkerhedskrav. 
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”Genbrug”, som er rygraden i vort arbejde, er i fuld 

gang igen. Korsør kører med nedsatte åbningstider pga. 

personalemangel.  

”Samaritterne” er stadig ikke kommet i gang, for der 

har ikke været arrangementer, som krævede deres 

tilstedeværelse. 

”Søndagscaféen” forsøgte at genstarte, men det blev 

besluttet at vente til efter nytår med at åbne igen, hvis 

forholdene er bedre til den tid. 

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. 

Vaccination hos Røde Kors 

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. 

Den første vaccination mod lungebetændelse var den 9. juli, 

hvor ca. 20 frivillige blev vaccineret . Så kom 

vaccinationerne mod influenza, som blev foretaget i to 

omgange. 

Den 10. oktober blev 30 mennesker vaccineret mod 

influenza, og sidste runde var den 24. oktober. Her lagde 

ca. 58 mennesker arm til vaccination mod influenza. 

Vi er glade for at kunne hjælpe borgerne i vores by 

med at gå vinteren i møde med visheden om, at de er 

sikret mod de mest almindelige typer influenza, og 

dermed mindskes risikoen for at blive smittet med den 

farlige virus COVID-19, som er i omløb over hele 

kloden. 

Langt de fleste, som blev vaccineret, er mennesker i 

risikogruppen, som fik vaccinationen gratis, men en 

lille gruppe måtte op med Dankortet for at få det lille 

prik i armen. 
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Småt nyt: 

 Vågetjenesten har af sikkerhedsmæssige grunde 

aflyst deres foredragsaften den 30 september. Man 

vil prøve at arrangere foredraget med Lone 

Rohmann og Nigl Ray Beck i det nye år. 

 Repræsentantskabsmødet i november afholdes i 

år som en digital konference. 

 

 

 
       


