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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Den lille ring med den store betydning 

Den lille ring med den store betydning som mange blot smider væk. 
 

Efterlysning 

Nyhedsbrevet bringer her en efterlysning. Det drejer sig om 2-3 
frivillige. 
 

At rejse er at leve 

Et velkendt citat fra ”Fra mit livs eventyr” af H.C. Andersen. 
 

Værket på udflugt 
 
Som et fællesarrangement tog Værket i Kalundborg og Slagelse på 
tur til Andelslandsbyen Nyvang. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

       

                Vi er klar til den store tur. 

 

 

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 

På bestyrelsesmødet den 28. juni blev sikkerheden i vores mail- og 

kommunikationssystem diskuteret. Man enedes om, at formanden 

undersøger via regionskonsulenten, hvordan reglerne i Røde Kors 

er. 

Bestyrelsen diskuterede også problematikken omkring manglende 

aktivitetsrapporter forud for bestyrelsesmødet. 

Aktivitetsrapporterne er med til at give bestyrelsen et godt indblik i, 

hvad der sker i vore aktiviteter. Det er meget vigtigt, at bestyrelsen 

er informeret om, hvad der foregår i organisationen, så man til 

enhver tid kan bakke aktivitetslederne op i deres arbejde. 

Bestyrelsen vedtog at bakke op omkring arrangementet "March mod 

Ensomhed" den 20.-21. august ved at godkende budgettet på 3.200,- 

kr. til arrangementet. 

Bestyrelsen gav på mødet forhåndstilsagn til Frivilligcentret om at 

deltage i et metodeudviklingsprojekt. Socialstyrelsen og 

Frivilligcentret skal over en 4-årig periode afprøve nye metoder til 

at få flere ind i fællesskaber. 

Bestyrelsen følger nøje med i udviklingen i katastroferne i Ukraine 

og jordskælvet i Afghanistan. 

 

Den lille ring med den store betydning 

Den lille ring med den store betydning, som mange blot smider væk 

enten i deres skraldespand eller ude i naturen - herre gud den har jo 

gjort, hvad den skulle, den har sørget for, at farmand kunne få sin 

dåseøl åbnet, eller de små buttede børnebørn har fået deres daglige 

sukkerchock i form af en kold Cola. 

For Røde Kors er den lille rings liv ikke slut her, for vi samler dem 

ind i vore genbrugsbutikker i Korsør og Slagelse. Når vi har en stor 

portion, bliver de sendt ned til et proteseværksted i Bangladesh, 

hvor de bliver smeltet om til små bolte og møtrikker, som bruges til 

at samle ben- og armproteser med. 

Tænk lige på det, når farmand åbner den næste dåsebajer, eller 

børnebørnene skal forkæles med en god sukkerholdig sodavand, 

inden du afleverer dem til forældrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Øldåseringen har stor 

betydning for mange. 
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Fra Kongelejren 2019. 

 

 

 

 

Veteranhaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterlysning 

Nyhedsbrevet bringer her en efterlysning. Det drejer sig om 2-3 

frivillige, som kan tage med den bus, som skal bringe 30 feriebørn 

op til "Kongelejren" på Baunehøj Efterskole. Hornsherred-bussen 

kører fra busstationen den 10/07, kl 13:00 med kurs mod 

Jægerspris. En uge senere den 16/7 starter bussen samme sted kl. 

08:45 igen med kurs mod Jægerspris for at hente børnene hjem 

efter en rigtig god og hyggelig uge. Vi mangler 2-3 frivillige, som 

kan tage med bussen. Der vil være 2 unge frivillige fra URK med 

bussen begge veje. 

Har du lyst til at få denne uforglemmelige oplevelse, kan du ringe 

til Marlene på telefon 4226 0471. 

 

At rejse er at leve 

Et velkendt citat fra ”Fra mit livs eventyr” af H.C. Andersen. Vores 
berømte forfatter havde for vane at nedskrive mange af de ting, 
han så og oplevede på de utallige rejser, han var på for at finde 
inspiration og tilegne sig læring. 
Havde vi i Livsmod været lige så flittige til at nedskrive de mange 
sjove, lærerige og inspirerende oplevelser, vi fik på vores lille 
rejse, ville dette indlæg være langt som et helt eventyr. 
Livsmod tog nemlig på udflugt til Veteranhaven. Det var som at 
høre et eventyr, da dagligleder René Pamperin fortalte sin historie 
om, hvordan han efter 1 års krig i Helmand-provinsen i 
Afghanistan blev ramt af PTSD (Post Traumatic Stress Disease) og 
selv erkendte, at han skulle have noget at stå op til hver morgen 
for ”at blive et helt menneske igen”. 
Løsningen for René var at stå op hver morgen, gå i haven og 
udvikle kreative idéer. På den måde har René fået styr på de 
mange negative og destruktive tanker og har nu overskud til at 
hjælpe andre. 
Efter Renés historie viste Rikke os rundt i haven, som fra starten 
var helt flad. I dag er der sat borde og bænke op rundt omkring i 
haven, ligesom den er udstyret med to sheltere, så der er mulighed 
for at slappe af undervejs. 
Vi havde også brug for en pause, så vi indtog en bænk og drak den 
medbragte kaffe og nød de dejlige makronmuffins, som en af 
deltagerne havde bagt til os. 
Tak for kager og tak til Rikke og René for en fantastisk oplevelse, 
hvor vi også fandt inspiration og tilegnede os læring! 
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Nyvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita og Birgit 

Værket på udflugt 
 
Som et fællesarrangement tog Værket i Kalundborg og Slagelse 
på tur til Andelslandsbyen Nyvang. 
Det blev en god oplevelse, hvor vi dels udvekslede erfaringer 
med, hvordan en aften i Værket forløb i de to afdelinger. Men vi 
fik også mange gode historier om alle de aktiviteter, Andels-
landsbyen rummer. 
Indtil 1965 blev der drevet landbrug på Nyvangsgården – 
herefter overtog forsvaret stedet og brugte det som 
øvelsesterræn indtil 1985, hvor Holbæk Kaserne lukkede. Stedet 
blev herefter overdraget til Holbæk Kommune, som startede en 
produktionshøjskole på stedet. 
I dag er det så blevet til den selvejende institution 
Oplevelsescentret Nyvang, som med sine aktiviteter fortæller 
historien om Andelsbevægelsen. 
Her kan du opleve livet og hverdagen i en lille andelslandsby i 
begyndelsen af 1900-tallet. 
Du kan røre, smage, prøve, dufte og lege dig igennem historien. I 
Nyvang er der brugsforening, andelsmejeri, missionskirke, 
landsbyskole, husmandssted, værksteder, butikker og meget 
mere. Skoletjenesten i Andelslandsbyen Nyvang er et historisk 
værksted, der formidler hverdagen i midten af 1900-tallet. Alle 
sanser kom i spil, da vi så alt det praktiske arbejde i 
andelslandsbyen. 
Vi fik også historien om arbejdet på et sygehus og oplevede, 
hvordan folk kunne komme til skade og blive afhentet af Falck og 
Zonen. Utroligt som man kan sminke brandsår, så de ligner 
virkelige brandsår. 
Det var en fornøjelse at se Værkets deltagere spørge ind og få 
mange gode fortællinger af de mange frivillige, som gør et 
fantastisk flot stykke arbejde i Andelslandsbyen. 
Tak for en god dag og god sommer til alle! 

Rita og Susanne 

 

Nu er det ferietid 

Nu er det ferietid. Dejligt at man endelig kan holde en velfortjent 

ferie. Måske dase i en hængekøje i haven, en cykletur i stil med de 

skrappe drenge fra Tour de France eller en tur over til familien i 

Jylland og så traileren bag på, som på hjemvejen skal fyldes op 

med billig øl og sodavand fra grænselandet. Ja, man kunne i år 

også driste sig til at tage på langfart til Borneo, Papa Nyguinea 

eller måske til Malmø, mulighederne er mange og meget 
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spændende. Vi kan rigtig få ladet batterierne op til en ny indsats 

som frivillig i Røde Kors. 

Det er bare ikke alle, som kan det, nogen må jo blive tilbage og 

holde hjulene i gang. Butikkerne skal jo holde åbent, 

Vågetjenesten er der også hele tiden. Mange kan derfor kun 

tænke på, hvordan det nu er at holde fri og dase i hængekøjen 

under det stor æbletræ. 

Når du nu sidder langt ude i junglen og klør en orangutang på 

ryggen eller går og samler kokosnødder på en strand i Papa 

Nyguinea eller sidder på en restaurant i Malmø og spiser 

nationalretten Surströmming, ja, så send lige en tanke tilbage til 

Røde Kors i Slagelse og i dit stille sind takke den frivillige, som 

tager vagten derhjemme. 

Jeg ønsker alle frivillige en rigtig god sommer. 

Mogens Aaby 

Formand 

 

Småt nyt: 

 Formanden træffes ikke i perioden fra torsdag den 7. juli 

til søndag den 24. juli. 

 

 

 

 

 

 

 
       


