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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Røde Kors indsamlingen. 

3. oktober var en af de stor Røde Kors dage, nemlig dagen hvor 

Røde Kors i Danmark samlede ind over hele landet. 

Boblberg på vej til Slagelse. 

Den sociale platform Boblberg er på vej til Slagelse. 
 

Nye frivillige på sygehuset. 

5. oktober afholdt vi et informationsmøde for interesserede nye 

frivillige i vores aktiviteter på Slagelse Sygehus. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Slagelses 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: Lillian Nielsen 

mailto:mog.aaby@gmail.com
mailto:mog.aaby@gmail.com
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Bestyrelsesmødet 

Bestyrelsen holdt møde den 21. oktober. 

På mødet blev man enige om at sende en privat organisation 

"Senior Erhverv" et forslag til en aftale om, at de kan benytte 

lokaler hos os. Foreningen står uden lokaler og har samtidig ikke 

kunnet opnå økonomisk støtte ad den traditionelle vej. Vi venter 

så på deres udspil. 

Bestyrelsen godkendte Birthe Bagge som aktivitetsleder i 

netværksgrupperne. 

Resultatet af Røde Kors indsamlingen i Slagelse og Korsør blev 

gennemgået (se nedenfor). 

Formanden har udfyldt landskontorets spørgeskema om 

afdelingens tilstand, specielt efter Covid-19 nedlukning af vores 

aktiviteter. 

Situationen i butikken i Korsør blev gennemgået. Lillian som 

fører tilsyn med butikken nu, hvor der ikke en en daglig leder 

dernede, kunne fortælle, at det går godt forstået sådan, at man er 

begyndt at holde åbent hver dag, men dog stadig på nedsat tid. 

Fra butikken i Slagelse kunne man meddele, at på Kulturnatten 

fik man på fire timer 5.000,- kr i kassen og i tillæg havde man 

solgt adgangstegn for et pænt beløb. For den tjeneste fik Røde 

Kors 455,- kr.  

Det blev oplyst, at tiden er inde til budgetlægning. Budget 

forslagene skal senest den 14. november sendes til Lillian. 

Så sammenfatter økonomiudvalget et samlet budget for 

afdelingen, som fremlægges på 

bestyrelsesmødet/temamødet den 24. november. 
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Bent, Lis, Frank og Dorthe 

sender indsamlerne afsted. 

Foto: Mogens Aaby  

 

Frank og Bent har en lille 

møntvask. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Kors indsamlingen. 

3. oktober var en af de stor Røde Kors dage, nemlig dagen hvor 

Røde Kors i Danmark samlede ind over hele landet. 

Kl. 10:00 var to hold af frivillige klar til at tage imod de 

registrerede indsamlere i begge vore butiker, hhv. Korsør og 

Slagelse. 

Vejret tegnede ikke alt for godt, og det havde nok den 

indvirkning, at nogle stykker af indsamlerne ikke mødte op  til 

indsamlingen, men dem som mødte op, havde udrustet sig med 

regntøj og paraplyer. 

I Slagelse mødte 47 indsamlere ud af de 51 registrerede. De 

dækkede 42 ruter og fik 40.337,50 kr. inclusiv mobilpay i 

kassen. Det var et noget bedre resultat end sidste år. Vi havde 

den glæde, at småbyerne rundt om Slagelse i år fik besøg af 

indsamlere. Det har de sidste mange år ikke været muligt. 

Gerlev Idrætshøjskole stillede med 12 indsamlere. Det var ikke 

så ringe, da det var én af de weekender, hvor eleverne kunne 

rejse hjem. 

I Korsør kom der 10 indsamlere til start. De dækkede 15 ruter, 

og fik 8.666,50 kr. i bøsserne inklusiv mobilpay. Et fint resultat, 

som vi kan være glade for. 

Indsamlerne tog det ustadige vejr med sindsro og kunne 

samstemmende berette, at de blev meget godt modtaget i de 

hjem, hvor der var nogen hjemme.  

 

Boblberg på vej til Slagelse. 

Den sociale platform Boblberg er på vej til Slagelse. Den 21. 

oktober blev der afholdt et møde på Borgmesterkontoret, hvor 

Røde Kors’ Generalsekretær Anders Ladekarl og medstifter af 

Boblberg Anders Hjort sammen med Formand Mogens Aaby 

mødte borgmester John Dyrby Poulsen og Kommunaldirektør 

Frank E. Andersen.  

Kommunen er meget positive til projektet, som, når det er rullet 

ud i Slagelse, kan binde nogle af vore aktiviteter sammen. Det er 
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Infomøde for nye frivillige 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et projekt, hvor man kan danne forskellige relationer til andre, som 

har samme interesse eller problemer med ensomhed.  

 

Nye frivillige på sygehuset. 

5. oktober afholdt vi et informationsmøde for interesserede nye 

frivillige i vores aktiviteter på Slagelse Sygehus. 

Frivilligkoordinator Marianne Dil kunne sige velkommen til knapt 

30 fremmødte. Nogle var allerede frivillige, men havde jo ikke været 

i aktion i over et år. Dil fortalte om, hvad opgaverne var, og hvor der 

manglede nye frivillige. 

Røde Kors’ formand fortalte ganske lidt om Røde Kors, og vores 

mange opgaver i lokalområdet. 

En sygeplejerske fortalte om de nye tiltag i akuthuset, og hvad der 

var brug for af frivillige til dette meget aktive miljø. 

Til slut kom Bendte og fortalte om det at være frivillig guide, og Joan 

fortalte om patientstøtterne på sengeafdelingerne. 

17 af de fremmødte gav straks tilsagn om at blive frivillig i en eller 

flere af grupperne på sygehuset. Så det blev alt i alt en positiv 

eftermiddag. 

 

Småt nyt: 

 Røde Kors Slagelse har besluttet, at julehjælp i år skal søges 

via et elektronisk ansøgningsskema. Man åbner for 

ansøgningerne den 1. november. 

 

 

 

 

 

 


