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Indhold: 

 

Bestyrelsesmødet 

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

Røde Kors Indsamling 2021! 

Lige om lidt løber den store Røde Kors indsamling af stablen. 
 
 

Kulturnat i Slagelse. 

24. september kunne Slagelse endelig afholde Sct. Michaels Nat 

(kulturnat) nummer 25, et år forsinket pga. Covid 19. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

Husk at bestille en indsamlingsrute inden 3. oktober 

 

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 

23. september afholdt man bestyrelsesmøde. 

Formanden kunne berette om en travl sommer. Han havde en hel 

del møder og aktiviteter på listen, herunder en gudstjeneste for 

Veteraner og andre udsendte for Danmark, samt et møde for 

formænd i Region Sjælland - mødet havde til formål at danne et 

netværk for formænd i regionen. 

Næstformanden fremlagde en ansøgning fra Senior Erhverv, som 

gerne ville leje et lokale hos os til at holde deres aktivitet med at få 

seniorer tilbage i job. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at 

lave en aftale med dem. 

Bestyrelsen drøftede situationen i Genbrug Korsør, nu da leder 

Johnni Carlsen har meddelt, at hun slutter ved månedens udgang. 

Bestyrelsen besluttede at gøre en ekstra indsats for at skaffe flere 

frivillige og en ny leder af butikken. 

Bestyrelsen besluttede, at Landskontoret, som er ved at etablere en 

Fængselsbesøgstjeneste i Vestsjælland, kan benytte vores lokaler 

ved behov. 

Bestyrelsen godkendte to nye aktivitetsledere, Lone Grau som 

aktivitetsleder for Netværksgrupperne, og Tina Schultz som 

aktivitetsleder i Familiegruppen. 

Bestyrelsen besluttede, at den røde folder skal revideres i efteråret 

og genoptrykkes. 

Bestyrelsen glædede sig over, at mange af vore aktiviteter allerede 

er genstartet efter Corona. Patientstøtterne i Psykiatrihospitalet er 

dog ikke klar, idet flere har trukket sig ud af aktiviteten, men der 

gøres endnu et forsøg på at få aktiviteten i gang. 

Sorggrupperne og ensomhedsgrupperne kører fint. Samaritterne 

er i fuld gang. De har bl.a. brugt nedlukningen til at renovere deres 

behandlingsvogn, så den i dag fremstår som en næsten ny vogn. 

Nørklerne er kommet i gang. Der er dog lidt færre i gruppen, men 

de kommer sikkert tilbage. Vågetjenesten er i gang. Integration er i 

gang med flere aktiviteter, og de forbereder at genåbne 

Rådgivningen under et andet navn nemlig Indvandrervejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September 2021                                                                                Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

Røde Kors Indsamling 2021! 

Lige om lidt løber den store Røde Kors Indsamling af stablen. Men 

fortvivl ikke, du kan stadig nå at melde dig som indsamler den 3. 

oktober. Du kan ringe eller skrive til Indsamlingsleder Dorthe 

Nielsen på E-mail: rodekorssekretaer@gmail.com Tlf.: 31 35 34 71, 

eller Britta Jensen på E-mail: britta1971@hotmail.com. Tlf.: 40 17 54 

06 

At sætte så stort et arrangement på benene kræver rigtig meget 

forberedelse. Der holdes en del strategi møder. Vi har været så 

heldige, at Landskontorets konsulent Annette Helmer har stillet sig 

til rådighed igen i år. Mange gode idéer til, hvordan vi skaffer 

indsamlere nok, ser dagens lys, og mange af dem bliver prøvet af. 

Onsdag den 8. fik vi besøg af 8 af de politikere, som stiller op til 

kommunevalget i november. Politikerne satte sin ned og begyndte 

at ringe rundt til deres netværk hver især, og på et par timer havde 

de skaffet tilsagn fra 40 venner og bekendte, om at hjælpe Røde 

Kors den 3. oktober. 

22. september besøgte vi Gerlev Idrætshøjskole med det formål at 

anspore eleverne dér, til at blive indsamlere. Skolen rummer ca. 140 

elever, og kun et mindre antal er udlændinge. 

Jytte Larsen fra indsamlingsgruppen indledte med at introducere os 

til eleverne og fortalte om programmet.  

Mogens Aaby fortalte om organisationen, om dens tilblivelse og lidt 

historik op gennem tiden, om de store hjælpeaktioner, som Røde 

Kors i Danmark har bidraget med, bl.a. hjemtransport af de mange 

koncentretionsfanger, der blev hentet ud af Tyskland i slutningen af 

2. verdenskrig, og om hospitalsskibet "Jutlandia". Mogens sluttede af 

med at fortælle om det helt lokale arbejde i Slagelse Kommune. 

Anna-Mai Ulrich fortalte om hendes studietur til Libanon. Hun kom 

ind på landets mange nedture som borgerkrig, flygtningestrømme 

fra nabolandene og den kæmpe store eksplosion på gødninge 

lageret i Beirut. Hun kunne fortælle om de civile borgers umulige 

livsvilkår, og om det meget deprimerende liv i de mange 

flygtningelejre. 

Jytte Larsen sluttede af med at opfordre de unge mennesker til at 

melde sig som indsamlere den 3. oktober. 

 

 

 

 

 

Troels Brandt og Jørgen Grüner 

Foto: Britta Jensen 

 

 

Eleverne på Gerlev 

Idrætshøjskole 

Foto: Mogens Aaby 
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Dorthe og Ingelizza i 

infocafèen 

Foto : Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturnat i Slagelse. 

24. september kunne Slagelse endelig afholde Sct. Michaels Nat 

(kulturnat) nummer 25, et år forsinket pga. Covid 19. 

Røde Kors i Slagelse vil altid være til stede og især, når der sker 

noget i byen. 

Genbrugsbutikken holdt åbent for salg helt frem til kl. 22:00. Der var 

mange besøgende i butikken, og i den udvidede åbningstid kom der 

godt 4.000,- kr. i kassen. Det var et fint resultat. Der var et par ekstra 

gode tilbud på kulturnatten. Vi solgte porcelænskaffekander for bare 

10,- kr. og spisestuestole for 25,- kr. uanset førpris. 

I butikken havde bestyrelsen opstillet en info café. Her kunne de 

besøgende få svar på alt om Røde Kors’ arbejde både lokalt og 

internationalt. 

Ved info caféen hvervede man også indsamlere til den nært 

forestående indsamling. 

Samaritterne havde vanen tro opstillet en samaritervagt i gaden ved 

butikken. Her kunne man få lov at prøve sine evner af som 

førstehjælper, og redde et menneske. Mange stoppede op og fik en 

snak med gruppen. 

Den røde samtalebænk kom helt ud på gaden, og var bemandet med 

et par brugere af en af vore ensomhedsgrupper "Værket". Her fik folk 

svar på de mange spørgsmål, som dukkede op.  

En af de frivillige i butikken havde besluttet at kræse lidt for de andre 

frivillige, som stillede sig til rådighed denne aften. Karen mødte op og 

gik igang med at bage vafler til de flittige frivillige, så en liflig duft 

bredte sig i butikken. 

Formanden kunne kl. 22:00 glæde sig over en aften, som var gået 

over al forventning. De trætte frivillige, som havde været med til at 

skabe en god stemning og en flot aften, kunne efter et stykke natmad 

traske hjem og gå til ro. 
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Småt nyt: 

 Røde Kors’ Landskontor har meddelt, at man i år ikke kan 

blive vaccineret mod influenza i Røde Kors butikkerne. Vil 

man vaccineres, skal man henvende sig hos egen læge 

eller bestille tid på en vaccinationscenter eller et apotek, 

som også yder denne service. 

 

 

 

 

 
       


