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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Hvervekampagne 

Lørdag den 6. august holdt Røde Kors åbent hus i Slagelse. 

Åbent hus i Korsør 

Lørdag den 13. august var der åbent hus i Korsør-butikken. 

”March mod ensomhed” 

”March mod ensomhed” kom forbi Slagelse den 20. og 21. august. 
 

Bestyrelsen på udflugt 

Røde Kors-bestyrelsen i Slagelse valgte at tage på udflugt på 

sommerens eneste regnvejrsdag. 

Markedsdag for de sociale aktiviteter i Slagelse 

Mandag den 29. august var der markedsdag på Nytorv.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Der er ikke afholdt bestyrelsesmøde i august, idet det er vanskeligt 

at samle en beslutningsdygtig bestyrelse pga. sommerferie. 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 22. september. 

 

 

Hvervekampagne 

Lørdag den 6. august holdt Røde Kors åbent hus i Slagelse. I 

genbrugsbutikken var der mødt en del aktivitetsledere op for at 

prøve, om man kunne hverve nye frivillige til de mange aktiviteter, 

som afdelingen driver. 

Der var pænt mange, som lagde vejen forbi for at høre lidt om de 

forskellige aktiviteter, og hvad det vil sige at blive frivillig. Enkelte 

sage ja til at blive en del af Røde Kors Frivilliges arbejde, men en 

større del skulle hjem for at tænke over det. Sjællandske Medier 

besøgte os for at se, hvad det nu var, vi havde fundet på. Resultatet 

af deres besøg var en meget flot artikel, som blev bragt i mandags-

udgaven af Sjællandske. 

 

Åbent hus i Korsør 

Lørdag den 13. august var der åbent hus i Korsør-butikken. 

Formålet var primært at skaffe nye frivillige til butikken, som 

mangler katastrofalt mange frivillige. Da Corona trak sig tilbage, var 

det cirka halvdelen af styrken i butikken, som ikke kom tilbage til 

det frivillige arbejde. 

Lørdagens åbent hus arrangement hjalp ikke på den sag. Der var 

fem aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer, som deltog, men der 

var blot ikke rigtig søgning til bordet, hvor de frivillige havde slået 

sig ned. Det hjalp ikke, at man lokkede med kaffe og wienerbrød. 

Nørklelederen fik en enkelt kontakt til en person, som gerne ville 

prøve at være nørkler i Røde Kors. 

 

 

 

 

 

Frivillige aktivitetsledere. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Frivillige på hvervedag i Korsør. 

Foto: Lillien Nielsen 
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Middagsgæster ved ”March mod 

ensomhed”. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

Patrick Cakirli. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

35 marchdeltagere startede i 

Slagelse. 

Foto: Dorthe Nielsen 

 

 

 

 

 

”March mod ensomhed” 

”March mod ensomhed” kom forbi Slagelse den 20. og 21. august. 

Røde Kors i Slagelse fik mulighed for at være værter for ”March 

mod ensomhed 2022”. Det skete, fordi Slagelse Kommune havde 

frabedt sig at påtage sig værtsskabet i år. 

”March mod ensomhed”, som i 2017 blev grundlagt af Patrich 

Cakirli, sætter fokus på ensomhed og samler ind til støtte for de 

mange forskellige tiltag, som med deres arbejde bekæmper 

ensomhed. Patrick Cakirli vedtog for sig selv, at han måtte gøre 

moget for at bekæmpe ensomhed blandt børn, unge, voksne og 

ældre. Patrick havde efter en turbulent barndom og ungdom ikke 

meget livsmod tilbage, og da han ramte bunden, gik det op for 

ham, at der faktisk var mennesker derude, som havde masser af 

næstekærlighed tilovers for andre. Idéen om ”March mod 

ensomhed” tog form og blev til en realitet. I 2017 gik Patrick den 

første march. Marchen er opdelt i etaper, som går fra kommune til 

kommune, hvor Patrick bliver modtaget af kommunen, og der 

arrangeres en fællesspisning, hvor deltagerne betaler 50 kr. for 

middagen. Beløbet går så til ”March mod ensomhed”, der støtter 

forskellige initiativer, som arbejder målrettet med at bekæmpe 

ensomhed. Efter middagen holder Patrick Cakirli et oplæg om 

”March mod ensomhed”. Oplægget munder ud i en debat om 

arbejdet med at bekæmpe ensomhed. 

Da det er første gang, vi er værter for ”March mod ensomhed”, var 

der nok lidt nervøsitet at spore blandt de involverede frivillige. 

Patrick blev modtaget ved byens rådhus, og man fortsatte til Røde 

Kors’ aktivitetscenter i Jernbanegade. Her kunne Patrick slappe 

lidt af og få lidt fodmassage. Kl. 18:00 havde værtinderne 

middagen klar. Middagen bestod af kamsteg og kartoffelsalat 

(sponsoreret af Bilka), rødkålssalat og en for redaktøren ukendt 

salat. Drikkevarerne var øl og sodavand (sponsoreret af Harboe) 

samt vin. Under Patricks oplæg serverede værtinderne kaffe og 

chokolade. Der var 22 deltagere til middagen. 

Søndag morgen startede marchen fra Rådhuspladsen med kurs 

mod Næstved. Inden starten blev der serveret en croissant 

(sponsoreret af Kvickli) og kaffe. 35 personer startede med kurs 

mod Næstved, men det var ikke alle, som klarede de 37,5 km.  

Ved ankomst til Næstved var feltet skrumpet ind til ca. 20 

personer. 
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Bestyrelsesmedlemmer på tur 

til Dragør. 

Foto: Anne Marie Jensen 

 

 

 

 

 

 

Frivillige på markedsdagen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Vi takker naturligvis sponsorer for den velvilje, vi har mødt. Vi vil 

også takke de frivillige, som lagde et stort arbejde i arrangementet. 

Særlig tak til værtinderne og frivillige fra Værket og Livsmod. 

 

Bestyrelsen på udflugt 

Røde Kors-bestyrelsen i Slagelse valgte at tage på udflugt på 

sommerens eneste regnvejrsdag. 

Turen gik til Dragør, og man skulle på byvandring i den gamle 

søfartsby. En hyggelig vandretur i de smalle gader med de flotte 

gamle gule huse. Dragør har haft en skiftende rolle op gennem tiden. 

Engang var det byen, hvor man fangede sild i store mængder. 

Københavnerne var meget glade for de fede Dragør sild, som var en 

hoveddel af deres kost. I nyere tid har den fungeret som 

overfartssted til Limhamn i Sverige. Under 2. verdenskrig blev mange 

jøder smuglet over til det neutrale Sverige. I nutiden er Dragør 

hjemsted for mange kendisser i Danmark. 

Frokosten blev indtaget på Cafè Espersen. Efter frokosten gik turen 

til Flyvergrillen, hvor vi fik kaffe og pandekager med is. Vi fik da også 

lige spottet et par fly, når vi nu var der alligevel. 

På hjemvejen besøgte vi trolden Bjarke i skoven på Amager fælled. Så 

kunne vi heller ikke kapere mere, og derfor gik det direkte hjem til 

Slagelse. 

 

Markedsdag for de sociale aktiviteter i Slagelse 

Mandag den 29. august var der markedsdag på Nytorv i Slagelse. Det 

var frivilligorganisationer, som arbejder med patientgrupper, der 

holdt markedsdag. De skulle prøve at sælge deres produkt til dem, 

som kom forbi. Det handlede også om at skaffe flere frivillige  til 

aktiviteterne. 

Vejret var ikke rigtig på vores side, det var koldt og blæsende. Derfor 

fik vi ikke mange kontakter, folk havde travlt med at finde den bedst 

mulige plads, hvorfra man kunne vinke til H.M. Dronningen, som 

besøgte Slagelse på netop denne dag. 

 


