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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Det hænder, at arresten i Slagelse modtager indsatte, som ikke har 
noget tøj. 

Genåbning i Genbrug 

Den 1. marts fik vi så endnu engang lov til at genåbne vore 
genbrugsbutikker. 

For 70 år siden "Da der var krig i Korea" 

Da Korea-krigen brød ud i juni 1950. 

Røde Kors Slagelse som beredskabsafdeling 

På Røde Kors’ Landskontor har man fået en idé om at oprette 
beredskabsafdelinger rundt om i landet. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

God Påske 
 

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 
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Åbning af butikken i Korsør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestyrelsesmødet 

Bestyrelsen har indtil videre aflyst de planlagte møder. 

Er der spørgsmål, som kræver bestyrelsens opmærksomhed, så 
klarer vi det med en rundskrivning eller et telefonmøde. 

Sådanne sager vil naturligvis blive refereret her i nyhedsbrevet.  

 

 

Genbrugstøj til indsatte 

Det sker, at arresten i Slagelse modtager indsatte, som ikke har 
noget tøj. 

Tøjet er muligvis revet i stykker ved en anholdelse, eller tøjet er så 
gammelt og slidt, at det ikke længere kan kaldes tøj. 

Der kommer vi de indsatte til hjælp. Vi har sendt 3 kasser med 
genbrugstøj over til arresten, så man kan klæde de indsatte 
ordentligt på. Det drejer sig om tøj, som er blevet udvalgt i vores 
sorteringtøj og ellers ville være havnet i bunken med katastrofetøj. 

Vi er kun glade for at kunne hjælpe dem, som har behov for det. 

 

Genåbning i genbrug 

Den 1. marts fik vi så endnu engang lov at genåbne vore 
genbrugsbutikker. 

Der er ingen tvivl om, at vi var savnet af kunderne lige så meget, 
som vi savnede kunderne. Den første dag omsatte Slagelse-butikken 
for godt 37.000,- kr., og kunderne var glade og meget gode til at tage 
hensyn ved at holde afstand. Samme billede tegner sig i Korsør. Her 
har man dog oplevet, at en del af de frivillige ikke er kommet tilbage, 
da de afventer et mere sikkert miljø. I Korsør har man været nødt til 
at ændre åbningstiden, da der ikke er dækning på alle vagterne. Vi 
har endelig fået en portion penge fra 1. hjælpepakke til dækning af 
faste udgifter i foråret 2020. Nu skal vi så i gang med at søge fra 
hjælpepakken sidste vinter. 

Vi går nu i gang med at finde flere frivillige til specielt Korsør. 
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Jutlandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 For 70 år siden "Da der var krig i Korea" 

Da Korea-krigen brød ud i juni 1950, appellerede FN’s 
sikkerhedsråd til medlemsstaterne om støtte. Det satte 
Danmark i lidt af en kattepine, for danskerne ønskede ikke at 
sende tropper af sted, et skridt der ville kunne provokere 
Sovjetunionen under den kolde krig. 

I stedet gik Danmark ind på at yde humanitær støtte i form af 
et hospitalsskib. Forud var der gået nogen tid med at foreslå 
medicinalvarer, en gestus som FN afviste med foragt.  

Idéen med at sende et hospitalsskib blev undfanget af 
udenrigsministeriets ekspertforhandler, Karl Lehmann. Han 
skulle balancere mellem FN’s krav om at yde medlemsstøtte 
og den danske stats krav om, at det ikke måtte blive for 
bekosteligt. 

Det rette skib blev fundet i ØK’s Jutlandia, der ville kunne 
indrettes til hospitalsskib. Det skete på Nakskov Værft 
vinteren 1950-51, og Dansk Røde Kors gik i gang med at 
hyre det sundhedspersonale, der skulle bruges.  
I alt søgte man 40 sygeplejersker: 1 oversygeplejerske, 5 
afdelingssygeplejersker, 9 operationssygeplejersker og 25 
assistenter. Til at bistå sygeplejerskerne skulle der ansættes 
30 sygepassere. 

I tidsskrift nr. 2 1951 kunne Dansk Sygeplejeråd annoncere 
navnene på de heldige sygeplejersker, der var blevet antaget 
af Røde Kors. Der havde været mellem 3 og 4.000 ansøgere 
til de 40 stillinger. 

Da de nyansatte sygeplejersker gik om bord, var skibet 
færdigmonteret med 300 senge, 3 operationsstuer, 1 
skadestue, 1 røntgenafdeling, laboratorium og apotek. 

På vejen ud til Korea havde hospitalspersonalet travlt med at pakke 
ud, gøre rent og gøre afdelingerne klar til brug. Da de nåede ned i 
Rødehavet, steg temperaturen, så sygeplejerskerne foretrak at sidde 
oppe på dækket og tilberede forbindsstoffer.Der var ikke installeret 
aircondition, og først på det 3. togt kom der luftkøling på 
operationsstuerne og udvalgte afdelinger. 

Jutlandia foretog i alt tre ture frem og tilbage til Korea. På 
hjemturene medbragte de patienter af mange nationaliteter, der 
blev sat af i deres respektive hjemlande. Før det sidste togt fik 
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Medicinsk afdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skibet installeret helikopterdæk, fordi helikopteren var begyndt at 
vinde frem som et effektivt transportmiddel i krigstjeneste. 

De tre togter var alle forskellige. På de to første var skibet stationeret 
i Pusan i det sydlige Korea, hvor der var relativt fredeligt. De 
patienter, de fik om bord, havde passeret gennem en 
førstehjælpsstation, en opsamlingsstation og derefter et M.A.S.H. 
(Mobile Army Surgical Hospital), hvorfra de blev videre sorteret ud 
til hospitaler på land eller hospitalsskibe i Korea eller Japan. 

På det første togt i 1951 havde Jutlandia ordre på kun at 
behandle FN-soldater. De repræsenterede flere forskellige 
nationaliteter, men størsteparten var amerikanere. (7) I perioder 
var der ret stille på fronten, og hospitalspersonalet så sig om 
efter noget meningsfuldt at tage fat på. De gik derfor i land for 
at hjælpe den civile befolkning, der levede under kummerlige 
forhold. De koreanske patienter, der trængte til 
hospitalsbehandling, blev bragt om bord og indlagt i et specielt 
afsnit. 
Det gav problemer med den amerikanske enhedskommando. 
Jutlandia var underlagt FN, men det danske hospitalspersonale 
var ansat af Røde Kors og havde et udpræget civilt syn på 
nødhjælpsarbejde. De fulgte deres faglige etiske kodeks, ikke 
den militære logik. (8) 

Langt om længe fik ekspeditionschefen, Kai Hammerich 
forhandlet sig frem til en aftale om, at Jutlandia i fredelige 
perioder kunne behandle civile patienter. 

På det andet togt i 1952 blev Jutlandia åbnet op for både 
militære og civile sydkoreanske patienter i de stille perioder. 
Der blev oprettet specielle afdelinger til henholdsvis FN-
soldaterne og de koreanske patienter. 
Blandt de koreanske patienter var der mange børn, og der blev 
etableret en decideret børneafdeling. To koreanske læger blev 
antaget, både for at tolke, men også som en form for 
videreuddannelse. Der blev indrettet en skole med koreanske 
lærere, og koreanske præster bidrog med undervisning, 
foredrag og underholdning.  

Det tredje togt i 1953 adskilte sig fra de to første, fordi skibet nu 
blev placeret i Incheon, 50 km fra fronten. (7) Jutlandia havde nu 
fået monteret helikopterdæk, og patienterne ankom direkte fra 
fronten med svære skader. (2) Samtidigt fortsatte man med at tage 
sig af civile patienter både i land og på skibet. 
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Katastrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Kors Slagelse som beredskabsafdeling 

På Røde Kors’ Landskontor har man fået en idé om at oprette 
beredskabsafdelinger rundt om i landet. 

Afdelingerne skal kunne hjælpe mennesker i nød i akutte 
situationer. Det er nærmest kun ens fantasi, der sætter grænser 
for, hvad vi evt. kan komme til at lave. Det kan være at hjælpe 
med evakuering af borgere i tilfælde af brand på en institution, 
ved oversvømmelser eller indesneede i tilfælde af voldsom 
snestorm, yde hjælp til borgere der er isolerede, og psykosocial 
hjælp og støtte ved store ulykker, og meget andet. 

Når Landskontoret har peget på Slagelse, så skyldes det flere 
ting, dels vores placering ved Storebæltsforbindelsen, men også 
det faktum at vi har en samariterafdeling. 

Vi er på det forberedende stadium lige nu. Formanden har 
deltaget i et onlinemøde med Landskontoret og andre formænd, 
som også har fået deres afdeling udpeget. 

Det første skridt på vejen er bestyrelsens godkendelse af, at vi 
går ind i projektet. 

 

 

Småt nyt: 

® Røde Kors Slagelse har fået tilsagn fra Slagelse Kommune 
om, at vi kan sende 27 børn på sommerlejr i år. 
Kongelejren afholdes på Baunehøj Efterskole i juni 
måned. 

® Røde Kors Slagelse har nu fået penge fra 
Erhvervsstyrelsens hjælpepakke som kompensation for 
mistet omsætning ved forårets tvungne nedlukning af 
vore genbrugsbutikker. Pengene er beregnet til at dække 
de faste udgifter som f.eks. husleje. 
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De fik en årsnål: 

5 års nål: 
Marianne Herstal  Genbrug Slagelse 
Lena Højbye   Genbrug Slagelse 
Ann Schwartz   Genbrug Slagelse 
Lis-Lot Hansen  Genbrug Slagelse 
Frank Nielsen  Genbrug Slagelse 
 
10 års nål: 
Jytte Aasted   Genbrug Slagelse 
Conny Brøgger  Genbrug Slagelse 
Lone Jensen   Genbrug Slagelse 
Alfred Stefansen  Genbrug Slagelse 
 
15 års nål: 
Gunni Nielsen  Genbrug Slagelse 


