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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Tak for stor indsats 

Den 2. november har Røde Kors tildelt mere end 60 samaritter 
fortjensttegn 1. 
 

Radio Rita 

Lørdag den 21. november besøgte aktivitetslederen for ”Værket” og 

”Livsmod” Korsør Nærradio. 

Opdatering på aktiviteterne 

En lille opdatering på vore aktiviteter - både dem der ligger stille, 
og dem der er i gang. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Røde Kors Fortjensttegn 1. 

 

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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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen at takke nej til 

forslag fra Landskontoret om at oprette en ny aktivitet: "En god 

start på livet", som er et projekt for nybagte forældre. Det 

begrundes med, at afdelingen ikke føler sig klædt godt nok på til 

den form for aktivitet, og fordi en lokal jordemoder netop har 

forsøgt at starte et tilsvarende projekt op uden større interesse 

fra brugere. 

Bestyrelsen vedtog mødeplanen for bestyrelsesmøder i 2021. 

Bestyrelsen vedtog det af økonomiudvalget foreslåede budget 

for 2021. Budgetforslaget har været sendt til høring blandt 

aktivitetslederne. Bestyrelsen undrede sig over, at vi ikke havde 

hørt noget som helst om, hvad vi evt. kan få i støtte fra 

regeringens hjælpepakke, som blev meldt ud i foråret. Større 

blev forundringen, da kassereren meddelte, at Landskontoret 

havde rykket for tilbagebetaling af et nødlån, som vi fik i april 

måned til at betale huslejer med. 

Bestyrelsen kunne konstatere, at det går godt i de aktiviteter, 

som er kommet i gang igen. Man har været parat til at omstille 

sig til nye måder at udføre aktiviteterne på, bl.a. ved 

onlinemøder og facetimesamtaler med brugere. 

Bestyrelsen besluttede at sige ja tak til at komme på listen over 

afdelinger, som gerne vil modtage et brugt mønttælleapparat 

fra Jydske Bank. Apparatet er tænkt at skulle bruges i 

forbindelse med kommende Røde Kors indsamlinger. 

Tak for stor indsats 

Røde Kors har den 2. november tildelt mere end 60 samaritter 

Fortjensttegn I for den store indsats i forbindelse med Corona-

angrebet på Danmark i foråret. 

Yvonne Tømmerup var en af de frivillige, som blev belønnet 

med det fine fortjensttegn. Yvonne var med i Call centret som 

supervisor og var en af dem, som skabte ro og tryghed for de 

mange, som ringede ind til Røde Kors for at få råd og vejledning 

i, hvordan de skulle forholde sig i den svære og meget 

belastende situation, hele Danmark var havnet i. 

Yvonne er til daglig togfører for DSB. I hendes fritid fungerer 

hun som leder af samaritergruppen her i Slagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Samaritterne i Slagelse, Yvonne 

Tømmerup (th.) 
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Rita Jepsen (th.) forklarer 

HKH. Kronprinsessen om 

”Værket”. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

Den lille virus som har sat 

os skak, men vi er ikke mat 

endnu. 

 

 

 

 

 

Radio Rita 

Lørdag den 21. november besøgte aktivitetslederen for ”Værket” 

og ”Livsmod” Korsør Nærradio. 

Man ville i Korsør gerne høre lidt om, hvad ”Værket” og ”Livsmod” 

er, og hvad Røde Kors egentlig laver i Vestsjælland. Rita Jepsen tog 

ned og fortalte om vores arbejde meget bredt. Vore aktiviteter blev 

levendegjort for radiolytterne i Korsør. Både de aktiviteter som 

man i Korsør ikke helt oplever, fordi de udføres i Slagelse, men 

”Genbrug” og ”Julehjælp” er to af de håndgribelige aktiviteter, man 

kan få øje på. 

Rita gik forståeligt nok mere i dybden med ”Værket” og ”Livsmod”, 

som er de to aktiviteter, hun er leder for, og som hun i den grad 

brænder for. 

Jo, Radio Rita var i luften over Korsør for en lille stund. 

 

Opdatering på aktiviteterne 

Nørklerne i Slagelse besluttede at holde pause resten af året. 

Nørklerne tæller 24-25 frivillige, og det er i overkanten, når man 

skal efterleve forsamlingsloftet. 

”Patientguiderne på sygehuset” er fortsat på arbejde, medens 

”patientstøtterne” ikke må komme på sygehuset, hverken på det 

somatiske eller det psykiatriske sygehus. 

”Værket” og ”Livsmod” er to grupper, som bekæmper ensomhed 

blandt voksne. De mødes ikke fysisk, men aktiviteten køres online 

således, at man har kontakt med brugerne. 

”Genbrug” kører for fuld damp, både i Korsør og Slagelse. I Slagelse 

har der været en lille tilgang af nye frivillige. I Korsør kniber det 

med at få nye frivillige. I Slagelse er der 5 frivillige, som ikke er 

kommet tilbage efter corona-angrebet i marts-april. I Korsør er det 

flere, og derfor kører man med nedsat åbningstid. 

”Samaritterne” har været ude et par gange i løbet af sommeren, 

men slet ikke med samme travlhed som normalt”. 

”Integration” kører med rådgivning og familiekontakterne, men 

under strenge sikkerhedsregler. 
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”Børnesorg” fungerer også, men også her er det under iagttagelse 

af sikkerhedsreglerne. 

”Søndagscaféen” holder pause resten af året og vil i januar 

vurdere, om vi skal starte op igen. 

”Vågetjenesten” fungerer i private hjem, men ikke på 

plejecentrene og sygehuset. 

”Besøgstjenesten” fungerer på den måde, at man ikke i øjeblikket 

holder frivilligmøder, men besøgsvennerne besøger deres 

besøgsmodtagere. Her er det også under skarp iagttagelse af 

sikkerhedsreglerne og med diverse værnemidler. 

 

Småt nyt: 

 Røde Kors har skiftet leverandør af uniformer og 

arbejdstøj til de frivillige. Tidligere var det Hoffmann, som 

leverede tøjet, nu har man lavet aftale med Timber 

Profiltøj.  

 Allerede nu er der kommet spørgsmål om, hvad 

bestyrelsen har tænkt sig med generalforsamlingen i 

februar. Ja, vi afholder generalforsamling med henvisning 

til reglen om, at møder må afholdes med et deltagertal på 

op til 500, når blot man sidder ned på en fast plads. 

 

Fortjensttegn: 

Yvonne Tømmerup  SAM 

 

 

De fik en årsnål: 

5 års nål: 
Annette Ringive  Genbrug Korsør      


