
Januar 2021                                                                            Røde Kors Slagelse  
                                                 

Indhold: 

Røde Kors legende gået bort! 

Den 16. januar sov Røde Kors-legenden Ruth Nielsen stille ind. 

Generalforsamlingen 2021 udsat! 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde den årlige generalforsamling. 
 

Vagtskifte i Familiegruppen 

Den 11. januar var der vagtskifte i Familienetværket. 

Kommunikation har fået ny leder 

Leder for Kommunikation Lisa Krogh forlader os, men to nye er på 

vej. 

1.000 bøger 

Karsten ringer til Røde Kors-butikken i Slagelse og siger: "Har I 
bøger, som er kasseret?” 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 

 
 

Røde Kors hjælper med at begrænse stigende tilfælde af COVID-19 i 
Malawi. 

 
 

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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Røde Kors legende gået bort! 

Den 16. januar sov Røde Kors-legenden Ruth Nielsen stille ind. 

Ruth Nielsen havde et langt Røde Kors liv bag sig. Hun har 

sammen med sin mand udført utrolig meget forskelligt arbejde 

for Røde Kors. Ruth og Mogens Nielsen delte deres interesse 

for Røde Kors-arbejdet lokalt i Slagelse gennem en 

menneskealder. Hun mistede desværre sin mand i 1993. Ruth 

har været en solid støtte for Røde Kors. Hun har samlet rigtig 

mange penge ind til arbejdet gennem afholdelse af tombolaer 

og salg af "Priklotterier". Ved juletid besøgte Ruth og et par 

andre frivillige plejehjemmene og hyggede om beboerne med 

julesang, kaffe og en lille en til kaffen. Ruth var foregangsmand 

for at opstarte nørklergruppen i Slagelse i 1985, og senere var 

hun med til at opstarte en "Bazargruppe". Ligeledes startede 

Ruth også i 1998 en søndagscafé for ensomme ældre. Da hun 

måtte opgive sine aktiviteter i Røde Kors, blev hun selv en 

flittig gæst i søndagscaféen. 

Ruth Nielsen indtræder i Røde Kors Slagelse’s bestyrelse i 

1973. Hun sidder i bestyrelsen i 33 år til 2006. I 1984 

indtræder Ruth i Amtskredsens bestyrelse for socialt arbejde, 

her bliver hun formand i 1994. Med hendes lange erfaring 

bidrager hun til bestyrelsesarbejdet med rigtig mange input i 

særligt det sociale arbejde. 

Ruth Nielsen  modtager flere dekorationer. I I998 modtager 

Ruth H.M. Dronningens Emblem, og i 2005 modtager hun Røde 

Kors’ Fortjensttegn for det store arbejde, hun har ydet Røde 

Kors. Ruth Nielsen vil være savnet i Røde Kors. 

Æret være Ruths minde. 

Mogens Aaby 
Formand 
 

Generalforsamlingen 2021 udsat! 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde den årlige 

generalforsamling pga. Corona-angrebet. Da man kun må 

forsamles 5 personer, kan vi ikke afholde generalforsamling 

som normalt. Muligheden for at holde generalforsamlingen 

online kan vi ikke få øje på med det publikum, som plejer at 

møde op til generalforsamlingen, så derfor udskydes den på 
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Familiegruppens kunstværker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubestemt tid. Det vil blive annonceret både her i nyhedsbrevet 

og også i dagspressen, når generalforsamlingen finder sted. 

 

Vagtskifte i Familiegruppen 

Den 11. januar var der vagtskifte i Familienetværket. 

De to ledere, som har arbejdet med denne gruppe igennem en 

årrække, har begge trukket sig tilbage af forskellige grunde. 

Birthe og Tina var et fint makkerpar, som var meget afholdt af 

gruppedeltagerne.  

Bestyrelsen takker dem for det fine arbejde, de har udført 

gennem tiden. 

Afløserne er på plads - det er Bente Sambell og Kate Lykke 

Hansen. De har begge været frivillige i gruppen og kender 

derfor også opgaven og gruppemedlemmerne. En af de første 

opgaver, de kaster sig over, er at hjælpe gruppemedlemmerne 

med at søge ”En Håndsrækning” fra Egmont Fonden. 

Bestyrelsen hilser de to nye ledere velkommen og ser frem til 

et godt samarbejde. 

Kommunikation har fået ny leder 

Leder for Kommunikation Lisa Krogh forlader os, men to nye 

er på vej. 

For et år siden oprettede vi en kommunikationsgruppe som en 

almindelig aktivitetsgruppe. Lisa Krogh blev dengang leder af 

gruppen. Lisa har nu sammen med hendes studier fået et par 

jobs, så tiden tillader hende ikke også at arbejde frivilligt for 

Røde Kors. 

Anne Juhl Burgaard er klar til at overtage jobbet. Anne Juhl er 

tændt på opgaverne og brænder for at kommunikere, og så er 

hun helt vild med at få lov til at blive en del af Røde Kors trods 

sin unge alder på 20 år. 

Marie Louise Elbæk Højbjerg står også klar i kulissen, hun er 

dog i Corona isolation lige nu, men når hun er færdig med det, 

træder hun ind i gruppen og skal arbejde sammen med Anne 

om de mange opgaver. 
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Bestyrelsen takker Lisa Krogh for hendes indsats og ønsker Anne 

og Marie Louise velkommen i Røde Kors. 

1.000 bøger 

Karsten ringer til Røde Kors-butikken i Slagelse og siger: "Har I 

bøger, som er kasseret, og som skal smides ud? Så vil vi gerne 

overtage 1.000 bøger." 

Jo, vi har da en del bøger, som ikke kan sælges, og dem sender vi 

til forbrænding. 

Karsten fortæller, at han sammen med Torben driver ”Event-

Ertebjerggaard”, og han vil gerne overtage bøgerne til at 

dekorere "middelalderkælderen" med. Karsten har fået 1.000 

bøger til at dekorere kælderen med. Han kvitterede med en 

invitation til at komme ud og se resultatet. Det bliver til april, for 

da regner vi med, at vi kan få lov til at færdes mere frit. 

 

Småt nyt 

 Danske Bank har doneret en mønttællermaskine til Røde 

Kors i Slagelse. Danske Bank lukker for kassen og gør 

deres bankfilialer til pengeløse banker. Banken skal 

således ikke bruge deres mønttællere længere, og derfor 

får vi en mønttæller foræret. Nu mangler vi så bare, at 

mønterne udgår af det danske samfund.     

 Røde Kors’ Skoletjeneste udgiver i samarbejde med Det 

Nationale Sorgcenter, Landsforeningen Liv & Død og 

Good Company Pictures en lærervejledning til den 

prisvindende dokumentarfilm ”Bag skyerne”. Læs her 

instruktøren Katrine Philp’s tanker om filmen og om, hvor 

vigtigt det er, at vi bliver bedre til at tale med hinanden 

om sorg. Læs mere https://mitrodekors.dk/nyheder/jeg-

oenskede-opleve-sorg-igennem-boernene-paa-deres-

praemisser. 

 

 

 

 


