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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Ungerne kom lige forbi 

20 børn fra Sydbyens Børneinstitution kom lige forbi. 
 

Donationer til Ukraine 

Krisen i Ukraine er den største nødhjælpsoperation, Røde Kors i 

Danmark har været involveret i siden "Jutlandia". 

Status på den lokale indsats for Ukraine 

Den 24. februar invaderer Rusland Ukraine, og dermed var krigen i 
gang. Røde Kors reagerede øjeblikkeligt med at forberede 
nødhjælpsindsatsen til Ukraines befolkning. 
 

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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Bestyrelsesmødet 

Den 19. maj holdt bestyrelsen møde. 

Formanden gjorde rede for en lang række mødeaktiviteter. Der er 

ekstra mange møder nu og i den kommende tid, hvor vore 

aktiviteter på sygehuset og i psykiatrien skal genstaltes. 

Årsmøder i genbrug og formandskonference skulle der også lige 

være plads til. 

Kassereren berettede om vores økonomiske situation. I en tid hvor 

alt stiger og inflationen, kan vi kun opfordre til at tænke meget over, 

hvad der bruges penge på. 

Bestyrelsen besluttede at afholde en hvervekampagne efter 

sommerferien, fordi der mangler mange frivillige i alle aktiviteter. 

Bestyrelsen opfordrer alle aktiviteter til at deltage i 

hvervekampagnen. 

Bestyrelsen besluttede også, at Fængselsbesøgstjenesten kan 

benytte vore lokaler til frivilligmøder og jobsamtaler. 

Fængselsbesøgstjenesten køres fra Landskontoret, men på 

Vestsjælland er der 3 fængselsinstitutioner, som serviceres af 

tjenesten, og man synes, det er nemmere at holde møder i Slagelse. 

Tjenesten får mulighed for at booke lokaler via formanden, men de 

får egen nøgle.. 

Bestyrelsen drøftede, hvad man kan gøre for at få aktivitetslederne 

til igen at udfylde og indsende aktivitetsrapporterne. Vi opfordrer 

meget til, at aktivitetslederne udfylder rapporterne, så bestyrelsen 

kan være orienteret om, hvad der sker ude i aktiviteterne. 

Ungerne kom lige forbi 

20 børn fra Sydbyens Børneinstitution kom lige forbi Røde Kors- 

butikken i Rosengade. Alle børnene havde hver et styk legetøj med, 

som de donerede til Røde Kors. Herefter hørte de lidt om Røde kors’ 

genbrug, og hvor godt det er at genbruge ting. Det passede lige ind i 

deres bevidsthed, idet de netop i denne tid taler om bæredygtighed, 

genbrug og grøn energi. 

Børnene fik så lov til at kigge på butikkens udbud af legetøj. De 

syntes, at det var meget hyggeligt at gå rundt og studere legetøjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Børn på besøg i butikken. 

Foto: Mogens Aaby 
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Donation til Ukraine fra FGU. 

 

 

 

 

 

 

 

Udstyrspakke til ukrainske 

flygtninge. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Donationer til Ukraine 

Krisen i Ukraine er den største nødhjælpsoperation, Røde Kors i 

Danmark har været involveret i siden "Jutlandia". 

Der kommer fortsat mange henvendelser fra folk, som gerne vil 

donere ting til Ukraine. 

Vi har, siden krisen startede, samlet ting, som folk understregede 

skulle til Ukraine. Tingene blev samlet i et stort transportbur, som 

blev sendt med Røde Kors-lastbilen til opsamlingscenteret i Køge. 

Her bliver tingene sorteret og katagoriseret. Når der så er brug for 

tingene, sendes de af sted med en lastbil mod Ukraine. 

Hvad er det så, der bliver doneret? Det er mest tøj og fodtøj. men der 

kommer også dyner og puder, liggeunderlag og legetøj. 

En klasse på FGU kom lige forbi med en kasse ting, de havde samlet i 

klassen. Der var tøj og fodtøj, lidt legetøj og lidt elektronik. 

Pludselig dukkede en kasse med opkastposer og en kasse med 

kanylebokse op hos os. Disse to kasser blev overleveret til en privat 

organisation, som samler hospitalsudstyr til Ikraine. De er nu på vej 

til Ukraine. 

Status på den lokale indsats for Ukraine 

Den 24. februar invaderede Rusland Ukraine, og dermed var krigen i 

gang. Røde Kors reagerede øjeblikkeligt med at forberede 

nødhjælpsindsatsen til Ukraines befolkning. Store folkemængder 

sætter sig i bevægelse for at komme væk fra den voldsomme krig. 

Lokalafdelingen bliver kontaktet af Røde Kors’ landskontor, som 

gerne ville sikre sig, at vi var klar til at tage del i arbejdet med 

modtagelse af mange flygtninge. Den 3. marts holdes der et kort 

møde mellem den lokale integrationsafdeling og Slagelse Kommune. 

Man ville gerne have hjælp til at håndtere opgaven med at modtage 

op til 300 flygtninge i en sportshal i Korsør. Den lokale 

beredskabsafdeling trådte i karakter, idet dette ikke kunne betegnes 

som integrationsarbejde, men måtte betragtes som en 

beredskabsopgave. Beredskabsgruppen gik ud på facebook og 

anmodede om hjælp fra Røde Kors’ følgere. I løbet af få dage var 

beredskabet oppe på 75 personer, nogle fra egne rækker, men rigtig 

mange kom udefra. 
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Den 21. marts ringede telefonen igen fra kommunen. Man ville 

gerne takke Røde Kors for at stille sig til rådighed med så kort 

varsel, men man fik ikke brug for beredskabet denne gang. Den 

stor mængde flygtninge kom slet ikke. 

Samme dag fik Røde Kors’ genbrugsbutik i Slagelse en mail fra 

Slagelse Kommune, at man gerne ville købe køkkengrej og 

service til 120 personer, som skulle indlogeres på et nedlagt 

plejehjem i Rude, og man ville også gerne bede Røde Kors om at 

holde lidt øje med flygtningene. Det blev straks aftalt med 

integrationsgruppen, at nu var der opgaver på vej til dem. Der 

blev udpeget en lille besøgsgruppe bestående af Lone, Pia og 

Heidi, som besøger flygtningene med jævne mellemrum. Der er 

installeret to bærebare PC’ere (donation fra IT-skadestuen) i 

Rude, så flygtningene kan komme i kontakt med familie og 

venner. 

Den 22. marts beslutter Røde Kors’ bestyrelse på deres møde, at 

man kan i butikken udleverer tøj til ukrainske flygtninge i den 

mængde, som svarer til en stor bærepose. Der har indtil nu 

været ca. 100 personer, som har fået tøj direkte fra butikken. 

i begyndelsen af april fik vi endnu en mail fra Slagelse Kommune 

om, at man skulle indlogere en lille gruppe flygtninge i Dalmose, 

så man ville gerne bestille køkkengrej og service til 35 personer. 

Tingene blev pakket og leveret. Efterfølgende har vi pakket 

køkkengrej og service til 7 familielejligheder. Ligeledes har vi 

hjulpet en handicappet familie og en handicappet kvinde med 

køkkenudstyr og service, begge bor i Korsør. 

Det var en opsummering på den lokale nødhjælpsoperation. Vi 

er glade og stolte over, at vi kan hjælpe flygtningene direkte. 

 

Småt nyt: 

 Den 4. maj holdt Slagelse Kommune et 

informationsmøde for ukrainske flygtninge og deres 

værtsfamilier. Mange informationer fra Kommune, 

sprogskole, skoler og daginstitutioner. Røde Kors var 

der også med informationer om, hvad vi tilbyder 

flygtningene: Hjælp og vejledning i at forstå og besvare 

officielle breve, kulturcafè, venskabsfamilier og 

lektiehjælp med online sprogtræning. Mødet var besøgt 

af mellem 75 og 100 flygtninge og værtsfamilier.  
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 Mogens har den 3. maj holdt et foredrag om hans 

oplevelser gennem et 57 år langt liv med Røde Kors på 

Midgaard i Slagelse. Der var 10 - 12 tilhørere, som fik sig 

en på opleveren. 

 Vågetjenesten har modtaget 2000,- kr. fra tilfredse 

pårørende til en døende, som vågetjenesten fulgte på vej. 

Pengene er øremærket til lidt hygge i vågetjenestens 

fællesskab. 

 Landskontoret har oplyst, at nørkleprogrammet stoppes 

med øjeblikkelig virkning. Dette skyldes, at man ikke kan 

komme af med det, som nørklerne producerer. 

Hviderusland har de seneste år været eneste aftager af 

nørkletøj. Med den nuværende situation i Østeuropa kan 

man ikke levere nørkletøj til Hviderusland. Vi må finde en 

udvej for at holde nørklerne i gang, for det er et meget fint 

socialt projekt for alle nørklerne. 

 

 
       


