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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Besøg en indsat 

Røde Kors vil starte fængselsbesøgstjeneste op i Slagelse. 

”Tal dansk” i ferien 

Medens vi har fået sommerferien overstået, lidt i skyggen af 

Covid-19. 

Snak sammen 

Landskontoret vil gerne udrulle et nyt projekt til hele 
Danmark, derfor også i Slagelse. 
 

Frirum for unge 

Lederne af Værket har fået en henvendelse om et tiltag for 

unge. 

Røde Kors og Kulturnatten 

Vi er nu kommet så godt igennem Covid-19, at vi igen kan 

føre et mere normalt liv. 

RK-indsamlingen 2021 

Indsamlingsgruppe arbejder lige nu på højtryk med at 

organisere årets RK-indsamling den 3. oktober 2021. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 
 

Husk at melde dig som indsamler til 
RK-indsamlingen den 3. oktober. 

Mail til: rodekorssekretaer@gmail.com. 
 

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 

Bestyrelsen har ikke afholdt bestyrelsesmøder i juli og august. 

Bestyrelsen har dog vedtaget at støtte op om indsamlingsudvalget, 

som har anmodet bestyrelsen om 4 gavekort til genbrugsbutikken i 

Slagelse. Gavekortene skal bruges som præmie til at få flere 

indsamlere til selve RK-indsamlingen søndag den 3. oktober. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. september kl. 19. Emner, 

man ønsker behandlet, sendes til sekretær Dorthe Nielsen, 

rodekorssekretaer@gmail.com, eller til formand Mogens Aaby, 

mog.aaby@gmail.com, senest den 15. september. 

 

Besøg en indsat 

Røde Kors vil starte fængselsbesøgstjeneste op i Slagelse. Man vil 

rekruttere frivillige, som vil besøge indsatte i fængsler og arrester. 

Projektet vil blive forankret i Landskontoret. Det er et følsomt 

arbejde, som ikke må gå galt på nogen måde,og derfor er det ikke 

lokalafdelingen, som påtager sig denne opgave, men Landskontorets 

konsulent Anne Karen Ursø, som i første omgang er tovholder på 

projektet.  

Man kan melde sig til besøgstjenesten til Anne Karen Ursø på 

ankar@rodekors.dk. 

 

”Tal dansk” i ferien 

Medens vi har fået sommerferien overstået, lidt i skyggen af Covid-

19 med rejserestriktioner, og hvad der ellers har været af forskellige 

forholdsregler, har Integrationsgruppen været oppe i det høje gear. 

De fire torsdage i juli har gruppen arrangeret "Tal dansk café". 

Tiltaget var et tilbud til indvandrere, som fortsat er usikre på det 

danske sprog. Det kunne være udlændinge, som går på sprogskolen, 

og som måske kunne glemme det, de havde lært, når de nu ikke 

skulle tale dansk i en hel måned. 

Gruppe melder tilbage, at caféen har været pænt besøgt, de fire 

torsdag eftermiddage den har fungeret. Det blev også til gensyn med 

tidligere brugere af sprogcaféen, som gruppen kørte gennem flere 

år. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

"Tal dansk café". 

Foto: Hanne Lee 
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Snak sammen 

Landskontoret vil gerne udrulle et nyt projekt til hele Danmark, 

derfor også i Slagelse. 

 

Kort om ”SnakSammen”: 

”SnakSammen” opstod som en indsats i Fåborg-Midtfyn 

Lokalafdeling i efteråret 2019, og da Coronaen brød ud, blev 

indsatsen gjort landsdækkende som en central aktivitet, der 

køres fra Landskontoret. 

På www.snaksammen.dk arbejder Røde Kors for at mindske 

ensomhed gennem online-videosamtaler med Røde Kors-

frivillige, som bor rundt i hele landet og er tilknyttet 

Landskontoret. Samtalerne foregår via et videolink, så deltagere 

og frivillige kan se hinanden og blive inviteret virtuelt hjem i 

privaten. Dette sikrer en god og tryg atmosfære fra samtalens 

start. 

Målgruppen er alle i hele landet fra 15 år og opefter. Den ældste 

deltager er tæt på 100 år.  ”SnakSammen” er et gratis tilbud og 

foregår i samarbejde med Boblberg, og sitet er på deres side. 

 

Hvis du tænker, at det måske var noget for dig at blive frivillig, 

kan du melde dig til konsulent Birna Esgerd Rohde på tlf. 3135 

1620 eller på mail biroh@rodekors.dk. 

 

Frirum for unge 

Lederne af Værket har fået en henvendelse om et tiltag for unge, 

og da Ungdommens Røde Kors ikke længere er operativ i 

Slagelse, har Værkets ledere gået og tumlet med tanker om at 

udvide deres tilbud til unge 15- til 17-årige, som har behov for 

at mødes i trygge rammer, og som føler sig ensomme. 

 

Formålet med at deltage i frirummet er at skabe et socialt 

fællesskab, hvor du sammen med andre unge kan finde måder 

at give ensomheden baghjul. 

Frirummet vil bestå af en gruppe på mellem 5 og højst 10 unge, 

som mødes en gang om ugen til forskellige aktiviteter og socialt 

samvær. 

Hver gruppe vil have mindst 2 frivillige tilknyttet, som er med 

til at skabe en god og tryg stemning. 

De frivillige vil også bistå med at sætte samtaler i gang inden for 

forskellige emner. 

http://www.snaksammen.dk/
mailto:biroh@rodekors.dk
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Røde Kors og kulturnatten 

Vi er nu kommet så godt igennem Covid-19, at vi igen kan føre et 

mere normalt liv, derfor bliver der atter afholdt kulturnat i Slagelse.  

Sct. Michael’s nat kaldes det i Slagelse, og det hedder det, fordi det 

er en hyldest til byens beskytter, Sct. Michael. 

Røde Kors er selvfølgelig med, når der afholdes kulturnat fredag 

den 24. september. Vores program er, at genbrugsbutikken holder 

åbent fra kl. 18 til kl. 22. Samaritterne møder op med deres mobile 

vagtvogn og giver forbipasserende et lille indblik i, hvad en samarit 

er i stand til, når han står på en vagt ved et større stævne. 

Bestyrelsen holder åbent i en infocafè, hvor man kan stille alle 

mulige spørgsmål om Røde Kors og vores arbejde. Ligeledes vil den 

røde "Samtalebænk" være bemandet hele aftenen. 

Hvis du som frivillig gerne vil være en del af denne interessante 

aften, kan du melde dig til Dorthe Nielsen på 

rodekorssekretaer@gmail.com.  

 

RK-indsamlingen 2021 

Indsamlingsgruppe arbejder lige nu på højtryk med at organisere 

årets RK-indsamling den 3. oktober 2021. 

Det store arbejde lige nu er at finde indsamlere nok. Vi vil jo gerne 

have så mange som muligt, da vi jo af erfaring véd, at 1 indsamler er 

lig med tusind kroner i bøssen. 

Vi prøver at hverve indsamlere på alle mulige forskellige måder. En 

ny måde i år bliver, at vi har inviteret lokalpolitikere, som stiller op 

til kommunevalget, til at hjælpe med at samle indsamlere. Det sker 

ved, at de kommende lokalpolitikere, som deltager, mødes i Røde 

Kors’ lokale den 8. september, kl. 19, og så går de i gang med at 

ringe rundt til mennesker i deres netværk. Der er allerede 11 

kandidater, som har meddelt, at de deltager, så vi er 

fortrøstningsfulde. 

Du kan også melde dig til indsamlingen den 3. oktober. Skriv en 

mail til Dorthe Nielsen, som er indsamlingsleder i Slagelse på 

rodekorssekretaer@gmail.com eller til Britta Jensen, som er 

indsamlingsleder i Korsør, på britta1971@hotmail.com. 

mailto:britta1971@hotmail.com
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Småt nyt: 

 Ole Kirk´s Fond (LEGO) har doneret en større sum 

penge til Røde Kors. Røde Kors er fortsat meget 

engageret i mange projekter i Afghanistan, og det er 

netop dér, pengene skal bruges. Der vil i den 

kommende tid være meget brug for hjælp og støtte til 

civilbefolkningen efter magtskiftet i landet. 

 

 

 

 

 

       


