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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Gasbox Duo på besøg 

Tirsdag den 30. november fik Røde Kors i Slagelse besøg af Gasbox 

Duo. 

Julehjælp til udsatte børnefamilier 

Igen i år uddeler Røde Kors julehjælp til udsatte børnefamilier i 

Slagelse og Korsør. 

Tak for en flot indsats 

Lige om lidt er julen over os, og vi får et lille pusterum, hvor vi kan 

være sammen med vores kære familie og venner. 

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 

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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Bestyrelsesmødet 

Torsdag den 16. december holdt bestyrelsen årets sidste 

bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen startede med at aflyse den årlige nytårskur den 7. 

januar. Aflysningen kommer af hensyn til den aktuelle corona- 

situation. 

Bestyrelsen godkendte det budgetforslag, som blev fremlagt på 

bestyrelsesmødet den 24. november. Godkendelsen sker som følge 

af, at der ikke var indkommet yderligere kommentarer end dem, 

som blev drøftet på bestyrelsesmødet den 24. november. 

Bestyrelsen udsatte behandlingen af et forslag stillet af 

aktivitetsleder Lone Grau Andersen om supervision. 

Bestyrelsesmedlemmerne havde ikke modtaget materialet, som 

skulle være sendt ud. Emnet behandles på første møde i det nye år. 

Bestyrelsen planlagde første generalforsamling i 2022 til den 24. 

februar, hvis ikke der indføres et forsamlingsloft inden da. 

Bestyrelsen besluttede at bagge op om den henvendelse, der er 

kommet fra Røde Kors’ Generalsekretariat om at slutte op om Røde 

Kors Parat-projektet i forbindelse med den øgede vaccination af 

borgere, som har brug for en ledsager eller rådgivning i forbindelse 

med revaccination. 

Formanden oplyste, at han har haft kontakt med frivillig- 

koordinator Dill Bredholdt på Slagelse Sygehus i forbindelse med 

hendes jobskifte til at være regionskonsulent for frivillige. 

Formanden takkede for det fantastisk gode samarbejde gennem 

årene. 

Formanden oplyste, at politiet havde henvendt sig med spørgsmål, 

om vi ønskede erstatning i en tyverisag begået mod 

genbrugsbutikken i Slagelse. Vi takkede nej, idet vi jo havde fået 

tyvegodset retur. 
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Gasbox. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

Unge fra FGU pakker 

mandelgaver. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Gasbox Duo på besøg 

Tirsdag den 30. november fik Røde Kors i Slagelse besøg af 

Gasbox Duo. 

Anledningen til besøget var faktisk, at Danmark har ligget 

underdrejet sidste vinter pga. Covid-19. Hele landet var lagt i en 

comalignende tilstand, fordi man ville beskytte folk mod den 

frygtede virus Covid-19. Mange mennesker var isolerede i deres 

hjem og kunne ikke pleje de sædvanlige sociale relationer. Det fik 

så desværre den effekt, at mange blev ensomme under 

isolationen. Det syntes man i Socialstyrelsen, at man ville gøre 

noget ved. Der blev afsat et beløb til at afholde en række 

koncerter landet over, så folk igen fik lejlighed til at samles i de 

gode fællesskaber. Røde Kors i Slagelse søgte om at få en koncert 

til Slagelse. Vi fik tildelt en koncert med Gasbox Duo, som spiller 

og synger musik af Gasolin og Kim Larsen. 

Godt 40 mennesker havde fundet sammen i Røde Kors’ lokaler i 

Jernbanegade, og de fik godt nok en på opleveren. Gasbox Duo 

underholdt med de mange kendte sange af Kim Larsen, lige fra 

Susan Himmelblå til Kvinde Min og selvfølgelig Jutlandia. 

Værtinderne sørgede for, at der var rigelig med kaffe og kager 

under hele koncerten, som varede i godt en time. 

Julehjælp til udsatte børnefamilier 

Igen i år uddelte Røde Kors julehjælp til udsatte børnefamilier i 

Slagelse og Korsør. 

Det blev 30 børnefamilier i Korsør, som fik en håndsrækning af 

Røde Kors, så de kunne klare sig gennem julen. 

I Slagelse blev det 100 børnefamilier, som blev hjulpet gennem 

højtiden med en pakke fra Røde Kors. 

Julehjælpen kom til at bestå af en gavecheck på 800,- kr. til køb af 

madvarer i en Coop butik. Ligeledes var der en mandelgave, som 

var sponsoreret af Marievangs SFO. På deres traditionelle 

markedsdag fik de næsten 17.000 kr. i kassen, som de donerede 

til Røde Kors og øremærkede dem til køb af mandelgaver til de 

familier, som skulle modtage julehjælp fra Røde Kors. Ligeledes 

ville hver familie modtage en julegave i form af Lego. Disse gaver 

var sponsoreret af Lego Fonden.  

En håndfuld unge fra FGU hjalp os med at pakke mandelgaverne 

ind i farvestrålende julepapir, så de var flotte og præsenterede 
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Karen Rasmussen med en 

jakke, som gives til de 

hjemløse. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

Mogens Aaby, formand for 

Røde Kors julenisser i 

Slagelse. 

 

 

 

 

 

 

sig godt. Mandelgaverne har vi skaffet fra Bilka, som har givet 

os en god pris og lagt en del ekstra spil oven i købet. 

Julehjælpen uddeles fra vore butikker i hhv. Korsør og Slagelse 

ca. en uge før jul, så familierne kan nå at komme ud og handle. 

Også julehjælp til de hjemløse 

Igen i år uddeler vi julehjælp til de hjemløse i hele kommunen. 

Julehjehjælpen kom til at bestå af en pakke med lidt mad, som 

var let at tilberede under alle tænkelige forhold, for mange af 

de hjemløse havde ikke mulighed for at kokkerere som os 

andre. Der blev også lidt juleknas. Det var Rema 1000 på 

Korsørvej, som sammen med Karen Rasmussen fandt frem til 

indholdet. Rema 1000 pakkede det hele. En afdeling på Slagelse 

Sygehus samlede penge ind fra håndværkerfirmaerne H.P 

Christiansen, P.C. Glas og Tømrerfirmaet Liels Lien til køb af en 

større portion chokolade, så alle modtagere fik en bid af kagen. 

En anonym dame dukkede op i butikken og ville gerne støtte 

vores arbejde for de hjemløse med 1000,- kr. 

Julehjælpen uddeles i tæt samarbejde med gadesygeplejersken 

Ninna og Røde Kors frivillig Karen Rasmussen, som er 

drivkraften i projekt julehjælp. 

Genbrugsbutikken i Slagelse er kommet i besiddelse af et parti 

lækre vinterjakker og en bunke varme sokker, som løbende vil 

blive uddelt, når gadesygeplejersken ser et behov hos en 

hjemløs. 

Tak for en flot indsats 

Lige om lidt er julen over os, og vi får et lille pusterum, hvor vi 

kan være sammen med vores kære familie og venner. 

Det blev dog lidt i skyggen af corona igen i år. Pandemien har vi 

åbentbart ikke fået helt styr på, der er fortsat folk, som synes, 

at det er ligegyldigt med vaccination mod den dødelige virus, 

som rammer i flæng, og som spredes utroligt hurtigt i det åbne 

samfund. 

I Røde Kors har vi kæmpet med mange problemer. Vi har 

forsøgt, så godt det var muligt, at holde sammen på de 

etablerede projekter.  Det er jo en hård nød at knække, når vi 

mangler omsætning fra to måneder i vore butikker sidste 

vinter. Det ser ud, som om vi kan holde os oven vande og klare 
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den igennem, blot der ikke kommer en ny nedlukning af 

samfundet. 

Alle har taget det hele med oprejst pande, og det er netop det, 

som kendetegner en frivillig i Røde Kors. Man tænker nok på at 

beskytte sig selv, men vi står sammen, når vi skal hjælpe 

mennesker, som har brug for det. 

Jeg vil hermed takke alle frivillige for den fine indsats, I har ydet i 

2021. Det er folk som jer, der gør, at jeg kan være stolt, når jeg 

møder andre Røde Kors folk ude i samfundet. 

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nytår. 

Mogens Aaby 

Småt nyt: 

 Vi har i øjeblikket store problemer med at logge på "Mit 

Røde Kors". Landskontoret har ingen tidshorisont for, 

hvornår fejlen bliver rettet. 

 Hvis man undrer sig over, at de frivillige i 

genbrugsbutikkerne ikke bærer mundbind, så er 

forklaringen den, at der i øjeblikket er en fritagelse for 

butikspersonale. 

 

 

 

 

 

 

 
       


