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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Påskepakker til 10 familier 

Røde Kors og Socialstyrelsen har i år sammen med Scansport 

komponeret en påskepakke til trængte familier. 

Ungdommens Røde Kors lukket! 

Ungdommens Røde Kors i Slagelse er blevet lukket - ikke bare 

Corona-lukket, men helt og aldeles lukket. 

Familier fik en håndsrækning 

Selv om Corona har holdt vore aktiviteter i et jerngreb, er det 

alligevel lykkedes Familienetværket at give 10 familier en 

håndsrækning i foråret. 

Generalforsamling 

Bestyrelsen har besluttet, at vi godt kan afholde generalforsamling 

på forsvarlig vis. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Generalforsamling! 

26. maj, kl. 19.00 

Jernbanegade 7 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 

about:blank
about:blank
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Påskepakker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsesmødet 

Endelig er det blevet muligt for bestyrelsen at mødes fysisk 

igen. 

Bestyrelsen holdt i går, den 28. april, sit første møde. 

Der var mange punkter på dagsordenen. Bestyrelsen vedtog at 

afvikle den udskudte generalforsamling onsdag den 26. maj, 

kl.19.00 i lokalerne i Jernbanegade. 

Bestyrelsen drøftede Ungdommens Røde Kors Landsledelses 

nedlukning af URK-afdelingen i Slagelse. Man besluttede også, 

at de aktiviteter, som URK afviklede i vores lokaler, ikke kan 

fortsætte uden en URK-afdeling som grundlag. 

Bestyrelsen besluttede at støtte op om Landskontorets ønske 

om, at man opretter en "Beredskabsafdeling" i Slagelse. Jens 

Tømmerup er udpeget som aktivitetsleder. 

Bestyrelsen besluttede ligeledes at opstille en samtalebænk ved 

vore genbrugsbutikker i både Korsør og Slagelse. 

 

Påskepakker til 10 familier 

Røde Kors og Socialstyrelsen har i år sammen med Scansport 

komponeret en påskepakke til trængte familier. 

Pakken bestod af et gavekort på 800,- kr. til indkøb af varer i 

Coop-butikker. De familier, som havde børn, fik også nogle 

stykker sportstøj. 

Integrationsgruppen i Slagelse ansøgte om ti påskepakker til 

uddeling blandt de indvandrere, som ikke har så meget i 

dagligdagen. 

De ti pakker blev uddelt i Slagelse Kommune. 

Integrationsgruppen melder tilbage, at alle modtagere blev 

meget glade for den lille håndsrækning. 
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Ungdommens Røde Kors lukket 

Ungdommens Røde Kors i Slagelse er blevet lukket - ikke bare 

Corona-lukket, men helt og aldeles lukket. 

Lukningen sker efter en beslutning truffet af Ungdommens Røde 

Kors’ Landsstyrelse. Når man har taget et så drastisk skridt som 

at lukke hele ungdomsafdelingen, skyldes det, at der på det 

seneste har været en del beskyldninger om meget uenighed i 

gruppen, og beskyldninger om at der skulle være foregået ting, 

som ikke er i tråd med Røde Kors’ principper og målsætning. 

Vi i Røde Kors Slagelse er meget forbavsede over denne 

beslutning, og vi vil naturligvis drøfte sagen på det kommende 

bestyrelsesmøde. Vi er blevet spurgt, om vi fortsat kan lægge 

lokaler til afvikling af værestedet "Plexus". Det vil bestyrelsen 

også drøfte. 

Det er meget ærgerligt med en beslutning, der er så 

vidtrækkende som at lukke en afdeling, der har mange gode 

aktiviteter kørende. 

Familier fik en håndsrækning 

Selv om Corona har holdt vore aktiviteter i et jerngreb, er det 

alligevel lykkedes Familienetværket at give 10 familier en 

håndsrækning i foråret. 

"En håndsrækning" er en hjælp til trængte familier. Den uddeles 

fra Egmond Fonden og er beregnet som hjælp til 

børnefødselsdage og konfirmationsfejring  og i enkelte tilfælde 

også til indkøb af sportsudstyr eller kontingent til 

sportsaktiviteter. Håndsrækningen kommer typisk i form af en 

check til indkøb af varer i en Coop butik. 

10 familier i Slagelse og omegn har fået en håndsrækning til en 

samlet værdi af 10.500,- kr. 

Generalforsamling 

Bestyrelsen har besluttet, at vi godt kan afholde 

generalforsamling på forsvarlig vis, når forsamlingsloftet hæves 

til 50 personer. Det bliver en lidt anderledes generalforsamling 

end sædvanligt. 

Generalforsamlingen afholdes i vore lokaler i Jernbanegade 7 

onsdag den 26. maj, kl. 19.00. 



April 2021                                                                                 Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småt nyt: 

 Røde Kors leder med lys og lygte efter nye frivillige til 

butikken i Korsør. 

 Røde Kors i Slagelse leder efter en frivillig, som gerne vil 

stille op til en post som bestyrelsesmedlem eller 

suppleant. 

 Røde Kors Slagelse har fået tilsagn om økonomi til at 

sende 30 børn på Kongelejren i år. Marlene søger 2-3  

frivillige, som kan være med i bussen til Kongelejren den 

11. juli og hjem igen den 17. juli – ring gerne på tlf. 4226 

0471. 

 

 

De fik en årsnål: 

10 års nål: 
Tove Kärkséinen  Genbrug Slagelse 
 
15 års nål: 
Bente Rasmussen  Genbrug Slagelse 


