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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Ny regionskonsulent til Slagelse 
 
For at sikre en bedre fordeling af konsulentstøtten til afdelingerne. 
 

Røde Kors Altid til stede!  

Røde Kors Altid til stede sådan lyder titlen på et foredrag. 
 

Danmarksindsamlingen 

Lige nu foregår den årlige Danmarksindsamling. 

 

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 

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 

Generalforsamlingen afholdes den 24. 

februar, kl. 19:00 i 

Røde Kors’ lokaler, Jernbanegade 7b, 

4200 Slagelse. 

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

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 25. januar. 

På mødet deltog afdelingens nye regionale konsulent Hanne 

Anderson. 

Bestyrelsen gennemgik og planlagde generalforsamlingen til 

den 24. februar. 

Kassereren oplyste, at vi er tildelt 65.000,- kr. i §18-midler fra 

kommunens §18-udvalg. Det er aktiviteterne Julehjælp, 

Vågetjenesten, Besøgstjenesten og Børnesorggruppen, som 

har fået penge. 

Bestyrelsen drøftede et tilbud fra aktivitetsleder Lone Grau 

Andersen om supervision af de frivillige i vores aktiviteter. 

Bestyrelsen er meget positiv til forslaget og synes, at det er 

flot, at Lone tager initiativ til dette. Bestyrelsen vil dog gerne 

gøre Lone opmærksom på, at der på Landskontoret findes et 

landsdækkende netværk af frivillige supervisorer. 

Bestyrelsen besluttede, at afdelingsfolderen skal redigeres og 

genoptrykkes snarest muligt. Det betyder, at aktivitetslederne 

skal gennemlæse punktet om deres aktivitet og meddele Ove 

Knudsen om evt. ændringer. 

Det oplystes, at Alexander Svanholm, som nu har overtaget 

ledelsen i Kommunikationsgruppen, er i fuld gang med at 

renovere afdelingens Facebook-sider og vores hjemmeside. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle frivillige og medlemmer til 

at benytte deres ret til at få indflydelse på afdelingens arbejde 

ved at møde op på generalforsamlingen og benytte deres 

stemmeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar 2022                                                                               Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

Generalsekretær Anders Ladekarl 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny regionskonsulent til Slagelse 

For at sikre den bedste konsulentstøtte til lokalafdelingerne 

over hele landet og samtidig sikre en praktisk og mere ligelig 

fordeling af opgaverne har vi set på fordelingen af 

afdelingerne konsulenterne imellem. Det har medført, at vi 

nu foretager nogle justeringer. 

For jeres afdeling betyder det, at Hanne Andersson fra 1. 
januar 2022 overtager de regionale konsulentopgaver fra 
Henrik Guhle. 
Hanne overtager også samarbejdet med Røde Kors i 
Skælskør. 
 
 

”Røde Kors Altid til stede!”  

”Røde Kors Altid til stede” sådan lyder titlen på et foredrag, 

som Røde Kors’ generalsektetær Anders Ladekarl skal 

optræde med i Korsør. 

Det er AOF Sydvestsjælland, som er arrangør af foredraget, 

hvor Anders Ladekarl skal fortælle om Røde Kors’ arbejde 

både herhjemme i Danmark og rundt om i verden, hvor vi er 

til stede. 

Foredraget afholdes den 31. marts, kl. 19–21 i 

aktivitetshuset Teglværksparken  i Korsør. Foredraget 

koster 100,- kr., men så får du også kaffen gratis. 

 

Danmarksindsamlingen 

Lige nu foregår den årlige Danmarksindsamling. 

Et antal humanitære hjælpeorganisationer samler sammen 

med Danmarks Radio ind til gode formål. Temaet i år er 

"Hjælp Corona-krisens børn". Hver hjælpeorganisation 

byder ind med et hjælpeprogram forskellige steder i verden. 

Røde Kors har valgt at støtte børn i Syrien, som ikke har haft 

nogen barndom, men et liv på flugt. 
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RØDE KORS 2022: UNGE ER I LIMBO 

”Ungdommen i Syrien er fanget i en ’ventetilstand’, hvor de 
finder sig selv ude af stand til at sikre sig et job og økonomisk 
stabilitet. De oplever, at rammerne i deres land ikke giver 
mulighed for at forfølge drømme eller ambitioner, og det 
påvirker deres trivsel og tro på egne evner”, siger Sara Lester, 
ungerådgiver fra Røde Kors, som sammen med Ungdommens 
Røde Kors, Syrisk Røde Halvmåne og Palæstinensisk Røde 
Halvmåne i Syrien står bag et projekt med fokus på at støtte 
børn og unge i Syrien og forberede dem til beskæftigelse, 
iværksætteri og uddannelse. 

”De kommer med en bagage af krig og ødelæggelse og har 
måske været på flugt. Det gør dem særligt sårbare, og mange 
har brug for hjælp og støtte til at opbygge noget robusthed, 
både mentalt og følelsesmæssigt”, siger Sara Lester fra Røde 
Kors. 

STØTTE TIL AT TRO PÅ SIG SELV 

Målet for projektet er derfor at forbedre børn og unges 
velbefindende og give dem færdigheder til at sikre sig en 
uddannelse og dermed øge deres muligheder for fremtiden. 
For børn i skolealderen er fokus på læringsevner, motivation 
for at gå i skole og støtte til at tage vare på sig selv, mens 
projektet for de lidt ældre børn og unge vil lægge vægt på at 
prioritere skolegang, sætte mål for sig selv og sin fremtid, lære 
om entreprenørskab og tilegne sig viden og kompetencer. 

 

Småt nyt: 

 H.K.H. Kronprins Frederik var den 26. januar på besøg i 

Frivillighuset ved Landskontoret. Kronprinsen, som er 

protektor for Røde Kors i Danmark, blev opdateret på 

situationen i Afghanistan og om Røde Kors’ arbejde 

med de evakuerede flygtninge. Tre af de evakuerede 

flygtninge fortalte deres egen personlige historie, som 

gjorde stort indtryk på Kronprinsen. 
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De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Henrik Frederiksen  Besøgstjenesten 
 
 10 års nål: 
Annette Fredslund   Vågetjenesten 


