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Indhold: 

Jul i en tid med Corona 

Når jeg er kommet hjem efter en lang og til tider meget travl dag i 
”Genbrugsbutikken”. 

Bestyrelsesmødet 

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

SMS fra en bruger 

En bruger (Hans) i ”Besøgstjenesten” har sendt mig en sms. 

Julehjælpen kom ud 

Julehjælpen blev noget anderledes i år, for på grund af Corona- 

smittefaren har det været tvivlsomt, om vi kunne uddele julehjælp. 

Ingen julefest for indvandrerne 

”Integrationsgruppen” laver vanen tro en julefest. 

”Genbrug” holder lukket i julen 

Som et led i et forsøg på at bringe smittetallene ned. 

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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Jul i en tid med Corona 

Når jeg er kommet hjem efter en lang og til tider meget travl dag i 

”Genbrugsbutikken”, sætter jeg mig i den gode stol og lader roen 

falde over mig. Efter at det udenfor for længst er blevet mørkt og 

stille, naboens hund er holdt op med at gø og trafikstøjen er stilnet 

af, så oplever jeg et gran af ensomhed. Jeg prøver at tænke mig til, at 

sådan må det være for rigtig mange ensomme borgere i vort lille 

hyggelige land. 

Rigtig mange har i år fået samme oplevelse. Coronaen kom og 

isolerede mange mennesker. De i forvejen gamle og ensomme blev 

om muligt endnu mere ensomme, for nu kunne de ikke gå ud og 

handle, og de kunne heller ikke få besøg af børnene eller 

børnebørnene. Familier, som i hverdagen plejede at have travlt med 

deres arbejde, blev sendt hjem, fritidsaktiviteterne stoppede, og 

børnene blev sendt hjem fra skole. 

Et helt land oplevede det, som vi kæmper imod hver dag - ensomhed. 

Alle var pludselig stillet lige, familierne havde dog hinanden at 

snakke med, og mange udførte deres arbejde hjemmefra, men man 

mærkede alligevel, at isolationen begyndte at snære om livet. 

Vi, der står vagt om de udsatte og ensomme borgere, fik nok at se til. 

Vi skulle opfinde nye måder at bekæmpe ensomheden på. Vi ringede 

rundt til de ensomme, og vi handlede ind for dem, som ikke selv 

kunne komme ud på grund af deres udsathed med lungesygdomme 

og stor risiko for at blive smittet med den nye og ukendte 

Coronavirus. 

Mange mennesker vil få en anderledes jul i år. Der vil mange steder 

være færre omkring julebordet og omkring juletræet. Flere vil nok 

komme til at sidde alene juleaften, og de mange traditioner i 

juledagene med besøg hos familien vil sikkert også blive mindre i år. 

Når jeg sidder der og lader ensomheden og mørket omslutte mig, 

tænker jeg på de mange frivillige, som stiller op for at bekæmpe 

ensomheden, og i år er det ekstra op ad bakke. Jeg tænker, at det er 

godt, der er så mange, som stiller sig til rådighed for det arbejde. 

Mine tanker går til hver og en af de frivillige i min egen afdeling.  

Jeg skal holde jul sammen med mine børn og børnebørn (hvis 

forsamlingsloftet ikke flytter sig nedad inden jul). Jeg vil gerne takke 

de frivillige i Dalmose, Korsør og Slagelse for den fine og store 

indsats, I har ydet i et vanskeligt år. 

Rigtig glædelig jul.  Mogens Aaby, formand 
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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 17. december skulle bestyrelsen tage 

stilling til, om lastbilen skulle købes af leasingselskabet, eller 

den fortsat skulle leases. Man havde bedt leasingselskabet om 

at komme med et tilbud på et evt. køb, men der var imidlertid 

ikke kommet noget, så bestyrelsen behandler sagen senere. 

Der var kommet et projektforslag fra Frivilligcentret. Det blev 

afvist af bestyrelsen, fordi det til forveksling lignede det 

arbejde, som vores velfungerende ”Integrationsgruppe” går og 

laver. 

Et andet projektforslag fra Landskontoret: "En god start på 

livet", som henvender sig til familier med nyfødte børn, blev 

også afvist, idet bestyrelsen ikke føler sig klædt godt nok på til 

et sådant projekt. 

Det blev oplyst, at Røde Kors har fået 20.000,- kr. af 

kommunens §18-midler til uddeling af julehjælp til hjemløse. 

Der uddeles julehjælp til 130 børnefamilier og ca. 40 hjemløse. 

En aktivitetsleder havde stillet et spørgsmål til bestyrelsen om, 

hvorfor brugere af en aktivitet ikke må få udleveret koden til 

vores elevator. Det må de gerne, men de må ikke videregive 

den til nogen. 

SMS fra en bruger 

En bruger (Hans) i ”Besøgstjenesten” har sendt mig en 
sms: 
(Jeg har nu haft stor glæde af den "Gå tur ven", I gav mig 
for 10 måneder siden. Malene har været utrolig trofast til 
at køre tur med mig. De første 5½ måned kørte hun en 
tur med mig hver 5. dag, indtil hun fik sit svendebrev. 
Derefter har hun fået job i Roskilde og tager hjemmefra 
kl. 04:50 for at nå sit arbejde. Siden har hun kørt med mig 
hver søndag. På de 10 måneder har hun ikke forsømt en 
eneste dag. Det offentlige og Ældresagen har vendt mig 
ryggen pga. Coronasmittefaren, det er KUN Røde Kors, 
som hjælper en i nød. Jeg forventer naturligvis, at I 
sender Malene en hilsen her ved årets afslutning for 
hendes utrættelige indsats for Røde Kors. Med venlig 
hilsen Hans). 

En sådan sms varmer ekstra meget her i den kolde tid. Ja, vi 

står fast ved vort ord: Ingen skal stå alene. 
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Julenissen Karen Rasmussen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Julegaver og godteposer. 

Foto: Birgit Hvitnov 

 

 

 

 

 

 

 

Julehjælpen kom ud 

Julehjælpen blev noget anderledes i år. På grund af Corona-

smittefaren har det været tvivlsomt, om vi kunne uddele julehjælp i 

år. 

I samarbejde med kommunen lykkedes det at finde 130 

børnefamilier, som havde behov for at få en håndsrækning her op 

til jul. Det blev til 100 familier i Slagelse og 30 i Korsør. Julehjælpen 

bestod i år af en gavecheck, som familierne kunne købe ind for i 

Coop (Kvickly i Slagelse og SuperBrugsen i Korsør). Der var ingen 

tillæg i form af mandelgaver, idet vores sædvanlige donor, 

Marievangens SFO, ikke samlede penge ind til formålet i år pga. 

smittefaren. 

40 hjemløse får også i år en pakke med julehjælp fra Røde Kors. Det 

var noget, som startede i det små for et par år siden og nu er ved at 

være en tradition. Uddelingen foregår i samarbejde med 

kommunens udkørende team, som kender og kommer der, hvor de 

hjemløse er. 

 

Ingen julefest for indvandrerne 

”Integrationsgruppen” laver vanen tro en julefest med alt, hvad der 

hører sig til, for de nye danskere, som de har kontakt til via deres 

daglige arbejde med rådgivning, kolonihaveprojekt, lektiehjælp og 

kontaktfamilieordninger. Dette var ikke muligt i år, da vi jo 

efterlever regeringens regler om forsamlingsforbud. 

Integrationsgruppen ville dog ikke svigte deres nydanske venner, 

så der blev pakket godteposer og små julegaver til alle børnene. 

Poserne med indhold blev afleveret til familierne med stor 

forsigtighed, og alle regler om afstand blev efterlevet. Gaver og slik 

vakte stor glæde hos de små nydanskere. 

På den måde blev det også jul i ”Integrationen”. Nu håber vi så, at 

det bliver nemmere til næste jul. 
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Genbrug holder lukket i julen 

Som led i et forsøg på at bringe smittetallene ned er 

genbrugsbutikkerne blevet beordret til at holde lukket fra 25. 

december til 3. januar. 

Det er lidt trist, at vi ikke kan holde åbent, når vi nu tager alle 

sikkerhedsregler meget alvorligt. 

Der vil dog i Slagelse blive tømt tøjcontainere mellem jul og nytår, 

og den mængde tøj, som kommer ind, vil blive sorteret således, at 

der ikke ophober sig større mængder tøj i butikken. 

 

Småt nyt: 

 Genbrugsbutikkerne er blevet påbudt at have endnu et 

skilt hængende på døren: "Gå alene i butikken". Det bliver 

nok svært at håndhæve, men vi vil selvfølgelig gøre, hvad 

der skal til. 

 

 

 

 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Marietta Kock  Genbrug Korsør 
 
5 års nål: 
Anne Birgit Tomassen  Genbrug Korsør     
Susie Most    Besøgstjenesten 
 
10 års nål: 
Jan Pedersen   Besøgstjenesten 


