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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Ingen flyvende start i Korsør 

Den 1. marts gav man butikkerne lov til at åbne handelen igen 

efter godt to måneders nedlukning. 

Familienetværket på picnic 

Lørdag den 30. maj tog Familienetværket på picnic til 

anlægget i Slagelse. 

Hvem skal du tale dansk med i ferien? 

Integrationsgruppen arrangerer fire café-eftermiddage i 

skoleferien, hvor temaet er ”Tal dansk”. 

Sommerferie 

Lige om lidt er det sommerferie, og vi kan slappe af i haven. 
 

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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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 24. juni godkendte bestyrelsen rokaden i 

SAM. Kasper Fischer-Nielsen bliver aktivitetsleder for samaritterne, 

og Bent Gøtrup bliver vagtkoordinator. Vagtkoordinatoropgaverne 

deles dog af en lille gruppe.  

Bestyrelsen godkendte, at aktivitetslederne i børnesorggruppen 

tager på seminar i Nyborg. 

Bestyrelsen drøftede en anmodning om samarbejde fra gruppen 

"Sammen om Slagelse". Gruppen ønskede, at genbrugsbutikken 

indsamlede sokker og undertøj og uddelte det til hjemløse. Vi samler 

gerne sokker, men brugt undertøj gør vi ikke. Formanden sender et 

brev med besked om, hvad vi kan byde ind med. Vi har i forvejen et 

godt samarbejde med gadesygeplejersken om kuldeberedskab. 

Bestyrelsen sagde ja til, at Værket og Livsmod afholder et "Spis 

sammen"-arrangement, og at de også laver et arrangement "Til kaffe 

med døden" sammen med sorggrupperne og Vågetjenesten. 

Bestyrelsen drøftede brev fra Landskontoret om, at 

hovedbestyrelsen har besluttet, at vi får udsættelse med at betale 

lån fra Den nationale fond tilbage. Bestyrelsen var enige om at følge 

anvisningerne i brevet. 

 

Ingen flyvende start i Korsør 

Den 1. marts gav man butikkerne lov til at åbne handelen igen efter 

godt to måneders nedlukning. 

Man skulle tro, at det ville blive en flyvende start i alle butikker, men 

det blev det ikke helt i Korsør. 

Man lider fortsat under Corona-syndromet. Af de mange frivillige, 

som blev sendt hjem lige før jul, er en del stadig ikke kommet tilbage 

i de frivilliges rækker. Det er ligeledes meget svært at rekruttere nye 

frivillige. Mange ville sikkert gerne være frivillige i Røde Kors og 

gøre en forskel for de udsatte, men det er, som om Corona har fået 

folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kaster sig ud i 

frivilligt arbejde. I Korsør var der 23 frivillige inden Corona, det tal 

er skrumpet ind til omkring 16 frivillige. Derfor må man desværre 

ændre på åbningstider og lukkedage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Dengang butikken havde nok 

frivillige. 

Foto: Mogens Aaby 
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God sommerferie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienetværket på picnic 

Lørdag den 30. maj tog Familienetværket på picnic til anlægget i 

Slagelse. 

Fem familier samt frivillige, i alt 10 voksne og 8 børn, slog sig 

ned på den grønne plæne i anlægget for at være sammen og 

slappe lidt af. Nu var der jo gået en rum tid, hvor man ikke 

havde set hinanden pga. Corona-isolation. De frivillige havde 

skaffet legetøj, som både børn og voksne kunne lege med. Der 

blev fløjet med frisbees og spillet fodbold. Alle hyggede sig i tre 

timer og nød den skønne sandwich med Kinder-overraskelser 

samt juice og sodavand. 

Familienetværket går nu på sommerferie, men har fået en lille 

forsmag på, hvad der venter efter ferien. 

Hvem skal du tale dansk med i ferien? 

Integrationsgruppen arrangerer fire café-eftermiddage i 

skoleferien, hvor temaet er ”Tal dansk”. Indvandrerne, som går 

på sprogskole, har ingen at tale dansk med i ferien, så derfor 

tilbyder Integrationsgruppen, at man kan komme torsdag 

eftermiddag og tale dansk, så man ikke bliver sat i stå med sin 

sprogudvikling. 

Sommerferie 

Lige om lidt er det sommerferie, og vi kan slappe af i haven, på 

altanen, ved stranden eller et andet hyggeligt sted. Man kan få 

ladet op til en ny hektisk periode i Røde Kors. Selv om mange 

frivillige blev sendt hjem under Corona-angrebet på Danmark, 

har man ikke rigtig kunnet slappe af. Der var så mange regler, 

man skulle forholde sig til. Du må ikke det ene og det andet. Du 

skal huske at gøre dit og dat - en tid hvor man ikke måtte noget 

og skulle en masse alligevel. Alt var anderledes, og intet var, 

som det plejer. Men nu er det sommerferietid, og man kan 

endelig slappe af. 

Når du så ligger der i hængekøjen med den gode bog og et koldt 

glas limonade, skulle du tage at sende en tanke til de mange 

frivillige, som er tilbage og holder Røde Kors i gang.  

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer, og så vil jeg takke 

alle de frivillige, som holdt ud, og nu igen gør en forskel for dem, 

som har brug for hjælp. Jeg glæder mig, til vi ses efter ferien! 
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Småt nyt: 

 Samaritterne er i gang med at renovere deres 

arbejdsvogn. Den skal have ny bund. XL Byg har hjulpet 

med bundplader, og Garant har hjulpet med linoleum. 

Vognen har fået nye dæk af Korsør Vulkanisering og 

Dækcenter. 

 Nørklerne har sendt en stor mængde nørkletøj til 

Pakkecentret i Kliplev, og så er der ellers gået på 

sommerferie. De mødes igen til september, men lur mig, 

om ikke de har haft taskerne fulde af strikkegarn, da de 

gik hjem. 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Rita Jensen   Sygehusguider 
Niels Christian Schollert  Sygehusguider 
Margit Enderline  Sygehusguider 
Karna Heinsen  Sygehusguider 
Lykke Jensen   Sygehusguider 
Nicolai Hansen  Sygehusguider 
Hanne Hansen  Sygehusguider 
Flemming Mysling  Sygehusguider 
Niels Dorph-Petersen  Sygehusguider 
 
5 års nål: 
Bent Tangager  Sygehusguider 
       


