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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

SFO slår rekord i at hjælpe udsatte.  

Gennem mange år har børnene i Marievangs SFO og deres forældre 

givet en hånd med, når der skulle købes mandelgaver til 

modtagerene af julehjælpen i Slagelse. 

Kommunalvalg og integration. 

Torsdag 4.11. var der valgmøde i Integration. 
 

Formandskonference 2021 

Efter nedlukning af Danmark, var det helt befriende, at Røde Kors 

formænd atter kunne samles igen. 

Årsmøde i Genbrug. 

Søndag den 7. november var der indkaldt til årsmøde for genbrug 

på Nyborg Strand. 

På tur til Lalandia. 

Røde Kors Integration var i efterårsferien tre dage i Lalandia Rødby 
med nydanskere. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 

 

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 

På temamødet den 24. november fik de fremmødte aktivitetsledere 

lidt informationer fra Landsforeningen. Bl.a. om at Præsidenten 

Sven Bak-Jensen ikke genopstiller til det kommende valg til 

hovedbestyrelsen i foråret. Ligeledes fik man at vide, at Røde Kors 

har skruet op for aktiviteterne i Afganistan, efter at landet er 

overtaget af Taleban. 

Fra lokalafdelingen blev det oplyst, at bestyrelsen følger covid-19 

udviklingen meget nøje, og at man sender besked ud til 

aktivitetslederne, hvis regeringen indfører restriktioner, som kan 

omfatte vores organisation og vores arbejde. 

Tema: Budgetter for 2022. 

Økonomiudvalget har, ud fra de budgetforslag, som hver enkelt 

aktivitet har indsendt, udfærdiget et fælles budget for hele 

afdelingens aktiviteter. 

Der kom gang i en god debat om vores økonomi. Alle var enige om, 

at vi skulle spare på pengene. Efter en nedlukning af butikkerne i 2 

måneder er der slået et stort hul i økonomien. En enkelt aktivitet 

(integration) påtænker at starte en ny aktivitet for teenage piger, 

men det er vanskeligt uden penge. Vi afventer tilbagemelding på 

vores ansøgning om §18 midler. Når vi har en melding fra 

kommunen om, hvor meget vi kan få til sådanne opgaver, tager 

bestyrelsen stilling til, hvordan vi kan hjælpe integration. 

Budgetforslaget vil nu blive sendt til godkendelse på 

bestyrelsesmødet i december.  

 

SFO slår rekord i at hjælpe udsatte.  

Gennem mange år har børnene i Marievangs SFO og deres forældre 

givet en hånd med, når der skulle købes mandelgaver til modtagerne 

af julehjælpen i Slagelse. 

Sidste sommer kunne man pga. Covid-19 ikke afholde den 

traditionelle markedsdag, hvor omsætningen doneres til Røde Kors 

og øremærkes til mandelgaven. I år holdt man så markedsdag i 

efteråret, og da tog man revanche fra den manglende markedsdag - 

ikke mindre end 16.949,- kr. kom der i kassen. Nu skal de frivillige i 

gang med at købe mandelgaver til de 130 familier, som skal modtage 

julehjælp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

SFO markedsdag 

Foto: Kaj Johansen 
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Nydanskere lærer om det 

demokratiske valg. 

Hanne Lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsekretær Anders 

Ladekarl. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Røde Kors kan slet ikke få armene ned igen. Det er jo et helt fantastisk 

resultat, siger julehjælpsudvalget i munden på hinanden.  

Kommunalvalg og Integration. 

Torsdag 4.11. var der valgmøde i Integration. 
 
De politiske partier, der stiller op til kommunevalget, var inviteret - 7 
partier deltog med oplæg, banner, pjecer og slik. 
Ca. 20 nye danskere, 20 frivillige og politiske supportere var mødt op. 
Ingen af de nye danskere har nogensinde stemt i deres hjemlande, og 
kun enkelte har været så længe i Danmark, at de kunne stemme ved 
forrige kommunevalg. (For at kunne stemme til dansk kommune- og 
regionsvalg skal man have haft fast bopæl i Danmark i 4 år, for at 
stemme til folketingsvalg skal man have statsborgerskab) 
 
Vi startede med en kort introduktion til, hvordan et valg foregår i 
Danmark, hvad der styres af kommunen, hvad der styres i regionen, 
og hvad man tager sig af i folketinget. 
Efter et kort oplæg fra de politiske partier, gik diskussionen lystigt 
især mellem partierne, og det belyste de forskellige holdninger, der er 
partierne imellem. 
 
Senere bød også flere af de nye danskere ind med beretninger om 
deres muligheder i Danmark. En dyrlæge kører bus, en læge arbejder 
som SSA, en ung mand, der har været i Danmark i 11 år, 
fortalte, at han nu er butikschef i en Netto og har 40+ ansatte, en del 
arbejder på Danish Crown i Ringsted, to stiller op for politiske partier. 
Det er en broget flok, men alle har lyst, vilje og evne til 
at bidrage til vores samfund. 
 
Efter 2½ time var det hele slut, og vi var alle blevet klogere på det 
demokratiske samfund. 
 

Formandskonference 2021 

Efter nedlukning af Danmark var det helt befriende, at Røde Kors 

formænd atter kunne samles igen. Lørdag den 6. november samledes 

204 formænd og næstformænd på kursuscenter Nyborg Strand. 

Dagen startede med velkomst af Præsident Sven Bak-Jensen, derefter 

et oplæg af journalist Simi Jan, som meget levende fortalte om sin 

seneste tur til Afganistan under evakueringen og det kaos, der 

opstod, da Taliban overtog landet. 

Formiddagen gik med forskellige workshops med titler som: Altid til 

stede, Rekruttering, Ledelse, Beredskab og Førstehjælp og Behov. 
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Medarbejdere fra 

Genbrugscentret. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter frokost fortsatte vi i forskellige workshops med de samme 

temaer. På den måde kunne man nå at snuse til flere emner i løbet 

af dagen. 

Dagen blev afsluttet af Generalsekretær Anders Ladekarl som 

fortalte om, hvordan Røde Kors var kommet gennem krisen med 

Covid-19 nedlukninger og øget focus på de ensomme i Danmark. 

Ligeledes fortalte Anders Ladekarl lidt om, hvad der rør sig ude i 

verden med sultkatastrofer. Anders Ladekarl gjorde det på sin helt 

egen måde, der indfanger og fastholder hver en sjæl i lokalet. 

Fra Slagelse deltog Formand, Næstformand og Kommunekreds 

Formand 

Et rigtig godt "Folkemøde" 

Årsmøde i Genbrug. 

Søndag den 7. november var der indkaldt til årsmøde for genbrug 

på Nyborg Strand. 

Hovedbestyrelsesmedlemmerne Anne-Krestine Moody og  John  

Nicolaisen bød velkommen. 

Derefter kom Generalsekretær Anders Ladekarl på scenen og 

fortalte, hvordan det sidste år havde budt på mange udfordringer, 

og hvor meget det betyder for Røde Kors, at butikkerne genererer 

så stort overskud, at det bliver langt nemmere at hjælpe udsatte i 

Danmark og ude i verden. 

Chef for genbrug Tina Donnerborg fortalte om det succesfulde 

genbrugsarbejde. Om eftermiddagen var der workshops, som 

handlede om konfliktløsning og ledelsesemner. 

Efter kaffepausen kom foredragsholder og coach Freddy Meyer 

med en peptalk og et oplæg under titlen "Gå gladere hjem fra 

butikken end du kom". 

Kl. 16:00 sagde vi farvel og tak for en god dag. 

På tur til Lalandia. 

Røde Kors Integration var i efterårsferien tre dage i Lalandia Rødby 
med nydanskere. 
Der var 11 børn og 9 voksne fra fire nationaliteter, Syrien, Burundi, 
Libanon og Danmark. 
Det var helt igennem en dejlig tur, der forløb så fint. 
Vi boede i tre huse, der hver især købte ind og stod for egen mad. 
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Nydanskere på efterårsferie i 

Lalandia 

Foto: Rita L. Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle var med i en bowling-turnering, hvor vi dystede på tre 
bowlingbaner – ret jævnbyrdige, da kun få havde prøvet det før. For 
de små børn var MonkyTonky legelandet et hit, mens de mellemstore 
børn mest boltrede sig i badelandet og på skøjtebanen. Selv om vejret 
ikke var det bedste, fik vi klappet geder og gået tur langs vandet. 
Stemningen i gruppen var rigtig god. Vi havde det rigtigt sjovt og 
hyggeligt sammen, og der blev bygget nye venskaber – især blandt 
pigerne. 
Åhh, vi håber, at vi kan gentage turen. 
 
Rita Lindegaard Sørensen 

 

Småt nyt: 

 Mandag den 29. november har myndighederne besluttet, at 

der skal benyttes mundbind i detailhandelen. Dette gælder 

også Røde Kors butikkerne. Restriktionen gælder kun for 

kunderne, ikke for de frivillige i butikken. 

 Der er ikke regler på nuværende tidspunkt for andre 

aktiviteter, men der kan være lokale regler f.eks. på sygehuse 

og plejehjem, som skal følges. 

 Bestyrelsen følger situationen meget nøje, hvis der kommer 

andre restriktioner, vil bestyrelsen oplyse aktivitetslederne 

om dette. 

  

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
 
Vivi Merethe Skydebjerg Hansen Vågetjenesten 
Dorthe Petersen  Vågetjenesten 
Else Marie Kirkeby  Vågetjenesten 
Bente Ambus   Vågetjenesten 
Lise Høgh   Vågetjenesten 
Aleksander Christiansen  Vågetjenesten 
 
 
5 års nål: 
 
Britta May   Genbrug Korsør 
       


