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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Nyt på IT-fronten 

Der er sket en masse på IT-fronten. 

Nu kommer flygtningene 

"Nu kommer flygtningene”, sådan lød det i telefonen, da 
familiekonsulent Anette Pedersen ringede til Røde Kors. 
 

Farvel og tak til Helle 

Mandag den 28. marts sagde Røde Kors Slagelse farvel og tak til 

Helle List. 

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
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Bestyrelsesmødet 

Den 22. marts holdt bestyrelsen møde. Der blev talt meget om den 

nuværende flygtningesituation med de mange flygtninge, som 

strømmer ud af Ukraine. En del er kommet til Danmark. 

Bestyrelsen har besluttet, at afdelingens genbrugsbutikker kan 

hjælpe med tøj til flygtningene, som kommer fra Ukraine. De kan 

uden beregning få det tøj, som svarer til en stor bærepose fuld. 

Bestyrelsen har besluttet, at tre frivillige, som tilser en lille gruppe 

frivillige på Kastaniegården i Rude, kan få kørepenge udbetalt for 

dette arbejde. 

Integration har reorganiseret sig, idet Per Mollerup har trukket sig 

ud af Røde Kors-arbejdet. Hanne Lee bliver nu bestyrelsens 

kontaktperson. 

Afdelingen har modtaget en donation af 9 bærbare computere fra et 

anonymt firma. 

Det besluttedes, at vi skal gøre endnu et forsøg på at genstarte 

aktiviteten ”Patientstøtter på PAM” - PAM er den psykiatriske 

akutmodtagelse. Gruppen var netop kommet i gang, da Danmark 

blev ramt af første bølge af Corona. Gruppen blev sendt hjem, og 

først nu to år efter har hospitalet mod på at genstarte aktiviteten. 

Nyt på IT-fronten 

Der er sket en masse på IT-fronten. 

Vores nye kommunikationsansvarlige har bl.a. nedlagt vores gamle 

facebook-gruppe og i stedet oprettet en facebook-side, hvilket giver 

os mulighed for at markedsføre os meget bedre, da det, som vi 

lægger ud på siden, kommer ud til et langt større publikum. 

Vi har fået en mailadresse, så det er nemmere at komme i kontakt 

med os, Adressen er slagelse@rodekors.dk, og skriver man til den, 

kommer posten direkte frem til den, det angår. Ønsker man direkte 

adgang til mailadressen, kan man skrive til Alexander på 

alesva@rodekors.dk. 

Vores hjemmeside er også blevet moderniseret, og over de næste par 

måneder vil den gennemgå yderligere moderniseringer. 
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Flygtninge på vej væk fra 

Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kommer flygtningene 

"Nu kommer flygtningene” - sådan lød det i telefonen, da 

familiekonsulent Anette Pedersen ringede til Røde Kors’ 

integrationsgruppe i Slagelse. Slagelse Kommune havde sagt ja til 

at blive en del af beredskabet for modtagelse af flygtninge fra 

Ukraine. 

Beredskabet består i et registreringspunkt ved færgerne i Rødby 

Havn og et antal akutmodtagesteder forskellige steder på Lolland 

og Sjælland. Da kommunen ikke har nogen erfaring med at lave 

sådanne modtagesteder, ringede de til Røde Kors og sagde ”vi vil 

gerne have jeres hjælp”. 

Torsdag den 3. marts havde der været et møde mellem Anette 

Pedersen og Røde Kors’ integrationsgruppe. På et møde den 4. 

november blev der aftalt flere detaljer omkring modtagelsen af 

flygtninge i Storebæltshallen. Vores opgave bliver at være til stede 

som frivillige til forefaldende opgaver som uddeling af mad, 

organisering af sovepladser på gulvet i hallen og beskæftigelse af 

børn og voksne. Kommunen skulle have driftsansvaret for 

projektet. 

Beredskabsafdelingen gik straks i gang med at rekruttere 

frivillige, som kunne stå til rådighed. Vi fik samlet en gruppe på 74 

frivillige. Der var frivillige fra egne rækker, men en god del kom 

udefra. De havde vidt forskellig baggrund for at gå ind i arbejdet. 

Fælles for dem alle var, at de gerne ville gøre en forskel for 

flygtningene. 

Den 21. marts ringede telefonen hos formanden, det var fra 

Slagelse Kommune. Man ville blot meddele, at man ikke fik brug 

for Røde Kors, idet Slagelse Kommune havde overladt 

driftsansvaret til "Dansk Folkehjælp", der ville få driftsansvaret 

for hele operationen. Det blev således besluttet at opløse 

beredskabet og takke de frivillige for at have stået til rådighed. 

Integrationsgruppen giver de ukrainske flygtninge samme tilbud 

som andre nye danskere i Slagelse kommune. 

Den 21. marts modtog man i genbrugsbutikken i Slagelse en mail 

fra Slagelse Kommune, som gerne ville have os til at føre tilsyn 

med en lille gruppe på 10 flygtninge, som er indlogeret på 

Kastaniegården i Rude. Vi fandt hurtigt frem til 3 frivillige, som 

gerne ville påtage sig den opgave. De frivillige besøger gruppen 

efter behov. Kommunen ville også gerne købe brugt service og 



Marts 2022                                                                                Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

Helle List med gaven fra 

Bestyrelse og frivillige. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

køkkenudstyr til 120 personer, som formentlig skal indlogeres 

dér. 

Farvel og tak til Helle 

Mandag den 28. marts sagde Røde Kors Slagelse farvel og tak til 

Helle List. 

Helle List har stået i spidsen for sorggrupperne i Slagelse. Helle 

har sammen med de frivillige i aktiviteten udviklet 

sorggrupperne, så de i dag er noget, man taler om i vide kredse. 

Helle kom fra Røde Kors i Vejle, hvor hun havde et Q-net-projekt. 

Da Helle flyttede til Slagelse-egnen med sin mand Arne Juul, var 

det helt naturligt for Helle at lægge sine kræfter i Røde Kors, og 

det blev så den aktivitet, som vi kaldte selvhjælpsgruppen. Helle 

gik straks i gang med at modernisere tilbuddet og kaldte det 

”Netværksgrupperne”. I dag er der to sorggrupper - en 

mandagsgruppe og en tirsdagsgruppe. Ligeledes er der en 

sorggruppe for børn, og så er der kommet ensomhedsgruppen 

Værket og gruppen Livsmod til også. 

Det er Helles fortjeneste, at alle grupperne kører godt. Helle har 

naturligvis nogle gode frivillige, men Helle har stået i spidsen for 

dette omfattende netværk af sorg- og ensomhedsgrupper. 

Bestyrelsen takker Helle for det store arbejde og er enige om, at vi 

vil savne Helle, når hun nu flytter tilbage til Vejle. 

Småt nyt: 

 Den 16 . april er der et lille event i genbrugsbutikken i 

Slagelse. Kl. 11:00 fejrer vi H.K.H. Dronning Margrethe ved 

at hædre to frivillige. 

 

 

De fik en årsnål 
 
10 år: 

Kirsten Kirkevå  Genbrug Slagelse 
       


