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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Generalforsamlingen 
 
Den ordinære generalforsamling for Røde Kors Slagelse blev 
afholdt den 24. februar. 
 

Tillykke kære Kronprinsesse 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er via Mary Fonden direkte 
medvirkende til, at man har startet projektet ”Værket”. 
 

Endelig i gang igen! 

Endelig kan vi igen invitere til Integrationscafé og vejledning. 
 

Ukraine 

Når man er en del af Røde Kors, får man også spørgsmålet "Hvad 

gør Røde Kors for Ukraine? 

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 

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


Februar 2022                                                                               Røde Kors Slagelse  
                                                 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 22. februar besluttede bestyrelsen at 

indstille to frivillige til at modtage H.K.H. Dronningens Emblem 

som tak for en stor indsats for Røde Kors. De indstillede er Iris 

Kristoffersen og Dorthe Nielsen. 

Bestyrelsen besluttede, at aktivitetsleder Lone Grau på næste 

temamøde holder et oplæg om hendes tilbud om supervision til 

frivillige i Røde Kors Slagelse. 

Det besluttedes, at man kan arbejde på at danne et netværk 

mellem alle aktivitetsledere i Røde Kors Slagelse 

Formandskonferencen afholdes den 23. april i København med 

deltagelse af formand og næstformand. 

Netværksmøde for formænd i Region Sjælland afholdes den 16. 

marts i Kr. Såby, og her deltager formanden. 

Røde Kors Slagelse sender igen i år 30 børn på ferielejr. 

Generalforsamlingen 

Røde Kors i Slagelse afholdt sin 94. ordinære generalforsamling 

i mødelokalerne i Jernbanegade torsdag den 24. februar. 

Generalforsamlingen blev afholdt ifølge lovene for Røde Kors. 

Formanden bad de fremmødte rejse sig og en kort stund mindes 

Aase Jensen, som døde for nylig. Aase Jensen var aktiv i Røde 

Kors gennem mange år. Sidst var hun en trofast figur i 

værtindegruppen. 

Regionskonsulent Hanne Anderson valgtes som dirigent. 

Formand Mogens Aaby aflagde en fyldestgørende årsberetning. 

Kasserer Lillian Nielsen fremlagde et regnskab, som viste et 

overskud på 71.400,- kr. Formand Mogens Aaby fremlagde 

afdelingens fremtidige virke.  Bestyrelsen skal have nogle 

tanker om, hvad der skal arbejdes med i det kommende år. Der 

var ingen indkomne forslag til behandling. 

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Ove Knudsen blev 
genvalgt, og Lillian Nielsen blev genvalgt. Karen Rasmussen og 
Hans Larsen ønskede ikke genvalg. Til de to poster valgtes Karin 
Jacobsen og Susanne Hannecke-Jensen. Der blev valgt en 
suppleant til erstatning for Susanne Hannecke-Jensen, nemlig 
Janni Mainz. De to revisorer John Eschricht Jensen og Christian 
Von Staufeldt blev begge genvalgt.  
Der blev uddelt en række årsnåle til de frivillige (se nedenfor) 

 

 

 

___________________________ 

 

 

Formand Mogens aflægger 
årsberetning. 
Foto: Ove Knudsen 
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Iris Kristoffersen får 30 års nål 
Foto: Ove Knudsen 

 

 

HKH Kronprinsesse Mary 
Foto: Ove Knudsen 

 

Fødselsdagshilsner 
Foto: Rita Jepsen 
 

 

Nydansker i kulturcaféen. 
Foto: Mogens Aaby 
 
 

Efter generalforsamlingen fik Arne Holdensen scenen og 
underholdt med et foredrag om hans oplevelse under en 
studierejse til sundheds- og katastrofeforebyggelsesprojekter i 
Malawi. 
Aftenen sluttede med, at bestyrelsen holdt et lille 
konstitueringsmøde. 

 

 

Tillykke kære Kronprinsesse 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er via Mary Fonden direkte 
medvirkende til, at man har startet projektet ”Værket”. 
I ”Værket” syntes man, at der skulle sendes en hilsen til H.K.H. 
Kronprinsessen på hendes 50 års fødselsdag den 5. februar.  
Postkort til Kronprinsessen: 
Først i februar markerede hele landet H.K.H. Kronprinsesse 
Mary’s fødselsdag. 
Det gjorde vi også i ”Værket” - et tilbud for ensomme, som Mary 
Fonden i samarbejde med Røde Kors etablerede i 2015 for at 
bekæmpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år. 
I ”Værket” mødes deltagerne sammen med to frivillige til 
forskellige aktiviteter og øvelser. 
En af øvelserne er at skrive et postkort til sig selv, men den øvelse 
omdøbte vi til: ”Skriv en fødselsdagshilsen til Kronprinsessen”. 
Opgaven gav en del panderynker hos deltagerne for, hvordan får 
man lige formuleret en lykønskning, når man i forvejen har det 
svært med det skriftlige – og så til en kongelig? 
Efter en del snak frem og tilbage gik alle til opgaven med stor 
entusiasme og lad os slå fast: Opgaven blev løst til ug med kryds 
og slange. Så flot gået! 
Såvel deltagere som frivillige er meget stolte af resultatet, som er 
fremsendt til Mary Fondens direktør med anmodning om, at 
postkortene bliver overrakt personligt til Kronprinsessen. 
Vi taler stadig om oplevelsen og er blevet enige om at dele de 
mange dejlige fødselsdagshilsner med dig. Se de vedlagte fotos. 
 

Endelig i gang igen! 

Endelig kan vi igen invitere til Integrationscafé og vejledning. Vi 

har som de fleste RK-aktiviteter ligget næsten stille de to sidste 

år, men nu håber vi at komme i gang igen. 

Vores café, hvor der ud over snak på dansk også tilbydes 

vejledning i kontakt til offentlige myndigheder m.v. og måske lidt 

lektiehjælp. Vi starter den 3.3., kl. 14.30, og der vil fremover være 

åbent hver torsdag kl. 14.30 til 17.00 (undtaget ferier). 
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Ukraine 

Når man er en del af Røde Kors, får man også spørgsmålet "Hvad 

gør Røde Kors for Ukraine? 

Information om situationen 

Vi sørger for regelmæssige opdateringer om situationen i Ukraine 

og om Røde Kors’ indsatser i Danmark på 

mitrødekors: https://mitrodekors.dk/nyheder/situationen-i-ukraine-

det-goer-roede-kors-lige-nu. 

Hvad er sat i gang nu? 

 Eftersøgningstjenesten er aktiveret og modtager allerede 
henvendelser fra herboende ukrainere, som vil i kontakt 
med deres familie. 

 Udlændingestyrelsen har bedt os om at forberede os på en 
mulig omfattende modtagelse af flygtninge i asylcentrene. 

 På Røde Kors’ hjemmeside er forsiden om Ukraine med 

telefonnummer til hjælpenetværkets hotline, som vil 
håndtere opkald fra borgere om Ukraine. Vi kan allerede nu 
se, at folk ringer ind både med donationer og ønsker om at 
blive frivillig, og vi er også klar til at tage samtaler med 
bekymrede borgere samt selvfølgelig tage imod 

henvendelser til eftersøgningstjenesten. Vi holder 
telefonerne åbne i weekenden. Link til hjemmesiden med 

telefonnumre er her: Røde Kors | Altid til stede 
(rodekors.dk) 

 
 Hvad kan I gøre i afdelingen? 

 Vi forventer, at mange mennesker i Danmark har lyst til at 

donere tøj og sager til de flygtninge, som snart kommer til 

landet. Vi håber, at I vil være klar til at tage imod disse 

donationer i butikkerne. Der følger mere information om 

dette i næste uge. 

 Mange mennesker vil også gerne donere penge til hjælp til 

Ukraine. Derfor har vi iværksat en indsamling fra Røde Kors 

og oplever allerede stor opbakning fra danskerne. Jo 

længere budskabet når ud, des flere kan støtte. På 

mitrødekors kommer der snarest link til facebook opslag, 

som kan bruges på jeres lokale facebook sider, så flest 

mulige kan få adgang til at støtte Røde Kors’ indsats. 

 Der kan måske også komme henvendelser til jer fra 

kommunen i forhold til støtte ved f.eks. modtagelse og 

indkvartering af flygtninge eller andre relaterede opgaver. 

Hvis I har integrationsfrivillige, er de sikkert allerede klar 

men ellers tag endelig fat i jeres regionale konsulent eller 

fagkonsulenterne, hvis I har brug for hjælp eller har 

spørgsmål.  

https://mitrodekors.dk/nyheder/situationen-i-ukraine-det-goer-roede-kors-lige-nu
https://mitrodekors.dk/nyheder/situationen-i-ukraine-det-goer-roede-kors-lige-nu
https://www.rodekors.dk/
https://www.rodekors.dk/
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 Beredskabssektionen på Landskontoret yder også gerne 

råd og vejledning enten pr. mail 

til beredskab@rodekors.dk eller pr. telefon til 

beredskabsvagten 3529 9555 (Mette Møller Pedersen eller 

Mikkel Toft). 

 

Småt nyt: 

 Røde Kors Slagelse går allerede nu i gang med de 

forberedende øvelser til at kunne sende 30 børn på 

ferielejr til sommer. Kommunen har meddelt, at de 

betaler for opholdet, og vi sørger så for transporten 

frem og tilbage. 

 

De fik en årsnål: 

 
2 år: 
Lone Grau Andersen  Netværksgrupperne 
 
10 år: 
Birgit Winkel   Besøgstjenesten 
Benta Worm   Sygehusguider 
Kjeld Petersen  Genbrug Slagelse 
Karen Christiansen  Genbrug Slagelse 
Kirsten Christensen  Genbrug Slagelse 
 
15 år: 
Jeanette Lomholdt  Genbrug Slagelse 
Katja Blumensaadt  Genbrug Slagelse 
 
30 år: 
Iris Kristoffersen  Genbrug Slagelse   

mailto:beredskab@rodekors.dk

