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Indhold: 

Temamødet 

Hvad skete der på temamødet? 

Kort resumé over hvilke beslutninger der blev vedtaget. 

 

Genbrug er in! 

TV2 ØST var den 30. marts på besøg i genbrugsbutikken i 

Rosengade i Slagelse. 

Tak for hjælpen 

Røde Kors Slagelse støtter hvert år et barn i projektet 

”Barnelandet” i Malawi. 

Gå sammen! 

Den 5. april 2022 var der "Gå sammen i Korsør”, som Frivillig  

Centret i samråd med Slagelse Kommune havde arrangeret. 

Dronningens Emblem 

To frivillige blev hædret med Dronningens Emblem. 

Formandskonference 

Nye forventninger til Røde Kors, fremtidens velfærdssamfund og 
samarbejde med kommunen. 
 

Køkkengrej til ukrainske flygtninge 

Røde Kors-butikken i Slagelse har nu leveret kopper, tallerkener, 

bestik og andet køkkengrej.  

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 

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

Temamødet startede som altid med informationer fra Landskontoret og 

Lokalafdelingen. 

Fra Landskontoret er det oplyst, at man ikke ændrer på 

kørselsgodtgørelsen, dog har man sat kørsel med trailer lidt ned, til 3,51 

kr. pr km. 

Fra Lokalafdelingen oplyses det, at der mangler et indkøbskort til Coop, 

kortet skal tilbage i kagekassen, hvor det hører til. 

Iris Kristoffersen og Dorthe Nielsen er blevet tildelt Dronningens 

Emblem for lang og tro tjeneste i foreningen. 

Tema:  

Lone Grau Andersen holdt et meget fint oplæg om hendes arbejde med 

supervision, og hvad vi kan bruge det til. Det er et tilbud til alle frivillige 

i vores organisation. Går man rundt og synes, at man har brug for at 

snakke med en udefra, så kan man benytte tilbuddet om supervision. 

Det behøver ikke at være en langhåret samtale om følelser, det kan blot 

være en snak, hvor man får mulighed for at fortælle, hvordan man 

oplever tingene. 

Tag blot fat i Lone Grau Andersen, hun er parat til at tale med dig. 

 

Genbrug er in! 

TV2 ØST var den 30. marts på besøg i genbrugsbutikken i Rosengade i 

Slagelse. 

De skulle lave optagelser til et program om personer, der har sagt ja til 

kun at handle tøj i genbrugsbutikker. Programmet laves i samarbejde 

med Røde Kors’ genbrugsafdeling. En af deltagerne bor i Slagelse, og 

hvad var så mere naturligt end at gå i butikken i Rosengade for at finde 

nogle gode indkøb. Konsulent Carina Simonsen fortalte om ideen med 

programmet, medens Anja scannede stativerne for gode tilbud. 

Butiksleder Mogens Aaby fortalte lidt om betydningen af, at interessen 

for genbrug er steget. Dels mindre co2 udslip og flere penge til det 

sociale arbejde lokalt og globalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Carina Simonsen 

interviewes af TV2 ØST. 

Foto: Mogens Aaby 
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Iris Kristoffersen og 

Dorthe Nielsen. 

Foto: Glenna 

Christensen 

 

 

 

Børn fra Malawi. 

 

 

Gå sammen i Korsør. 

 

 

 

 

Dronningen blev fejret med to emblemer 

Den 16. april er det H.K.H. Dronningens fødselsdag, Røde Kors i Slagelse 

fejrede Dronningens fødselsdag ved at give to frivillige den særlige Røde 

Kors Dronningens Emblem. Det er en nål, som kan gives til frivillige med 

lang tjeneste (over 20 år), og i perioden skal man også have haft 

lederansvar. 

Iris Kristoffersen har tjent Røde Kors i Slagelse gennem 30 år. Iris har stor 

interesse for håndarbejde. Iris har været leder for ”Nørklerne” i Slagelse 

gennem  11 år. Nu leder hun afdelingen for håndarbejde i vores 

genbrugsbutik. I en periode med en brækket hofte kunne Iris ikke komme i 

butikken, men det stoppede ikke Iris, hun fik blot sække med broderier og 

ander håndarbejde bragt hjem, og så sad Iris derhjemme og passede sit 

arbejde. 

Dorthe Nielsen får også Dronningens emblem efter 26 år som 

bestyrelsesmedlem og sekretær for bestyrelsen. Dorthe er tillige 

indsamlingsleder for Slagelse-afdelingen. 

Begge frivillige har ved deres vedholdende arbejde for Røde Kors vist stor 

medmenneskelighed. 

Vi ønsker Iris og Dorthe tillykke med emblemet. 

Tak for hjælpen 

Røde Kors Slagelse støtter hvert år et barn i projektet ”Barnelandet” i 

Malawi. 

Projektet har i 2021 sørget for, at 600 børn har færdiggjort grundskolen, 

og 300 unge har færdiggjort gymnasiet. 777 frivillige er trænet på 

hygiejne- og sundhedskurser. 2.400 skolebørn har fået adgang til bedre 

håndhygiejne. 19.046 småbørn har fået et sundhedstjek, og 44.716 

småbørn har fået vitamin- og ormekur. 

Det er store resultater for små penge. Malawi takker mange gange for 

hjælpen. 

Gå sammen! 

Den 5. april 2022 var der "Gå sammen i Korsør”, som Frivillig Centret i 

samråd med Slagelse Kommune havde arrangeret. 

Der var 5 og en hund, som deltog fra Slagelse Røde Kors. Det var regn og 

bidende kulde, da vi startede kl. 16.00, men efter 5 minutters gang kom 

solen, og resten af turen skinnede solen. Efterfølgende blev vejet dårligt 
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Formandskonferencen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igen. Turen var på ca. 3 km.  Vi gik ved havnen forbi Fæstningen, forbi 

Flåede Stationen og ad forskellige veje gennem byen. Efter gåturen 

blev der udleveret en Godiebag til de ca. 40 tilmeldte, som deltog. 

Formandskonference 

Nye forventninger til Røde Kors, fremtidens velfærdssamfund og 

samarbejde med kommunen. Det er blot nogle af de emner, som blev 

drøftet lørdag, hvor omkring 50 formænd og bestyrelsesmedlemmer 

var samlet i Frivillighuset på den første ud af fire regionale 

formandskonferencer. 

’Sammen om at handle’ er temaet for årets formandskonferencer, og 

præsident Sven Bak-Jensen indledte formandskonferencen med at 

invitere til en dag med debat om, hvordan vi samarbejder i Røde Kors 

og med vores omverden, når verden er vendt helt på hovedet, som 

den har været i de seneste år med Corona og krig i Ukraine. 

Nogle oplever, at afdelingen sammen med parathjælpere kan løfte 

mere og supplerer hinanden godt. Andre fortalte, at de har 

udfordringer med nye spontanfrivillige, som har store forventninger 

om at kunne hjælpe nu og her, hvor de har meldt sig. Spørgsmålet om 

uddeling af gavekort fik også sat vore principper om upartiskhed og 

medmenneskelighed i spil. Det vigtige budskab er, at vi uddeler til 

alle, som har fået opholdstilladelse i år - uanset nationalitet. 

Røde Kors’ rolle i fremtidens velfærdssamfund 

Vores manifest om altid at være til stede er blevet mere aktuelt, siden 

det blev vedtaget på landsmødet i 2018. Behovene er vokset, 

kompleksiteten er steget, og der er et tydeligt behov for at gøre 

medmenneskelighed til en folkesag i Danmark. Det blev debatteret, 

hvad det særlige er, som Røde Kors kan bringe ind i fremtidens 

velfærdssamfund. 

Vi har vore syv principper og værdier, som er grundlæggende for 

vores arbejde, og med Røde Kors’ størrelse og geografi kan vi gøre en 

særlig indsats for dem, der ikke rummes af velfærdssamfundet i dag. 

Næste skridt 

Forårets formandskonferencer leder op til landsmødet i november, 

hvor Røde Kors’ fremtidige arbejde skal diskuteres og besluttes. 

Allerede den 17. maj vil der blive mulighed for at samle op på 

drøftelserne på formandskonferencerne, hvor præsident Sven Bak-

Jensen inviterer til et virtuelt møde fra kl. 19.00-20.30. På baggrund 

af input fra møderne samler hovedbestyrelsen et forslag om Røde 
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Køkkengrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kors’ fremtidige arbejde, som lægges op til drøftelse og beslutning på 

landsmødet. 

Køkkengrej til Ukrainske flygtninge 

Røde Kors-butikken i Slagelse har nu leveret kopper, tallerkener, 

bestik og andet køkkengrej til flygtningene, som skal bo i Slagelse 

Kommune. Kommunen bestilte udstyr til 120 personer på 

Kastanjegården i Rude og til 35 personer på Atkærcentret i Dalmose. 

Butikken er lige nu i gang med at pakke udstyr til enkelte familier, som 

skal bo i 7 lejligheder i Slagelse. 

Vi hjælper på den måde kommunen med at spare på budgettet, idet 

vore varer er lidt billigere end i en isenkrambutik. Vi hjælper, så længe 

vi har varelager til det. 

Småt nyt: 

    Jeg har her til aften hentet 2 stk. bærbare PC til 

Kastanjegården. Det er vores lokale IT-skadestue, der 

donerer. Jeg aftalte i første omgang 1 stk. til låns, men 

de “regner ikke med at skulle have dem tilbage”, og de 

er derfor nu Røde Kors Slagelse’s ejendom efter aftale 

med Per (IT-skadestuen). De skal selvfølgelig bruges 

på Kastanjegården, mens det er aktuelt der. De har 

brugt tid på at rense computerne og sætte dem op på 

engelsk og har anordning, så de kan tilgå det ukrainske 

sprog. 

 

 

 

 
 
       


