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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Genbrug på udflugt 

Genbrugsbutikken i Slagelse tog på udflugt den 2. september. 

Familiegruppen i Zoo 

Familiegruppen fik en pose penge, som de brugte på vilde dyr. 

Husk at melde dig som indsamler 

Den 2. oktober samler vi ind i hele Danmark. Røde Kors har rigtig 

mange opgaver både nationalt og internationalt. 

Børnesorg fik en donation 

Aktiviteten Børnesorg har modtaget en donation på 15.000, - kr. fra 

Rotary. 

Småt nyt! 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en års nål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 

Husk at melde dig som indsamler 

den 2. oktober! 

       

 

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. september holdt bestyrelsen ordinært bestyrelsesmøde. 

Formanden orienterede om Slagelse Frivilligcenters spændte 

situation efter, at kommunen har meddelt, at støtten til 

Frivilligcentret vil blive skåret meget ned i de kommende år. 

Kassereren kunne oplyse, at størstedelen af de gavekort, som 

blev uddelt til ukrainske flygtninge, nu er blevet indløst med 

72.644,- kr. 

Center for Handicap og Psykiatri har ansøgt om mulighed for at 

benytte vore mødelokaler. Bestyrelsen besluttede, at det ikke er 

muligt, da vi selv har brug for lokalerne nu, hvor aktiviteterne er 

kommet i gang efter corona-nedlukningen. 

Bestyrelsen skulle tage stilling til igangsættelse af en ny aktivitet 

kaldet "Samværdighed". Man besluttede at udskyde det til næste 

bestyrelsesmøde, hvor landskontorets konsulent Anni Brejnholt 

vil være til stede og holde et lille oplæg om samværdighed. 

Bestyrelsen besluttede, at man godt kan igangsætte en slags café 

for interesserede brugere af den sociale platform Boblberg, som 

ikke kan komme i gang i Slagelse, da kommunen ikke vil 

samarbejde med Boblberg. Mødestedet skal være åbent 2-4 

gange om måneden. 

Bestyrelsen besluttede at udsende et brev til alle frivillige i Røde 

Kors Slagelse med en opfordring til at sende de gode historier, 

man oplever ude i aktiviteterne, til kommunikations-

medarbejderen Alexander Svanholm, som så vil kommunikere 

dem ud både internt og eksternt. 

Bestyrelsen drøftede situationen omkring generalforsamlingen, 

hvor formanden har varslet sin afgang. 

Bestyrelsen gennemgik aktiviteterne i genbrugsbutikken på 

kulturnatten. Der vil være åbent i butikken, som vil have en 

infocafé, hvor man kan høre om Røde Kors’ arbejde og få sig en 

kop kaffe. Samaritterne vil være på pladsen foran butikken, hvor 

der vil være et event med levende mannequiner i vinduet, og en 

pølsevogn vil være på pladsen foran butikken.  

Bestyrelsen drøftede Røde Kors-indsamlingen, som 

indsamlingslederen oplyste, at der var fint styr på. 
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Genbrug på udflugt 

Genbrugsbutikken i Slagelse tog den 2. september på udflugt. Vi 

havde fået en invitation til at deltage i åbningen af en ny 

storbutik i Nykøbing Sjælland. 

Den 2. september, kl. 9 startede bussen med de 27 deltagere mod 

Nykøbing Sj., op gennem Jyderup skov, ud til kysten ved 

Sanddobberne og videre op gennem det smukke Odsherred. Kl. 

10.30 ankom vi til den nye butik. Kl. 11 klippede 

vicegeneralsekretær Lene Krogh den røde snor sammen med 

formanden Søren Fagerland. En flot stor butik fyldt med mange 

gode tilbud åbnede sig for os. Rørvig Dessertbutik, som har en 

filial i samme bygning, serverede kaffe og smagsprøver - det var 

bare lækkert. 

Kl.13 kørte bussen os ud til den smukt beliggende Café Anneberg, 

hvor vi fik en rigtig lækker frokost, medens vi sad og nød 

udsigten over Issefjorden med de flotte sejlskibe og ikke en sky 

på himlen. 

Kl.15 satte bussen igen kursen mod Slagelse. En rigtig hyggelig 

udflugt kunne nu begynde at tage sin slutning.  

Familiegruppen i Zoo 

Familiegruppen fik en pose penge, som de brugte på vilde dyr. 

Familiegruppen fik en lille portion penge til at forsøde livet for 

brugerne. Det var Egmont Fonden, som måtte punge ud. Gruppen 

besluttede at tage en tur i Zoo. Alle fik en fin oplevelse med 

dyrene og hinanden. 

 

Husk at melde dig som indsamler 

Den 2. oktober samler vi ind i hele Danmark. Røde Kors har rigtig 

mange opgaver både nationalt og internationalt. Krigen i 

Ukraine, naturkatastrofer i Asien med oversvømmelser og tørke i 

Afrika er nogle af de store hjælpeaktioner internationalt. 

Nationalt arbejde med udsatte borgere bliver en kæmpe opgave i 

den kommende vinter med mennesker, som ikke har råd til at 

opvarme deres bolig og købe madvarer, som er steget til tidligere 

ukendte højder. 

 

Åbning af ny butik. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv 

 

 

Indsamling, Birgit Findshøj. 
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Derfor har vi ekstra brug for at samle så meget ind som mulig i 

år. Hver indsamler kommer hjem med 1.000,- kr. i 

gennemsnit, så alle, som har mulighed for det, bør tage en 

bøsse i hånden og gå en rute. 

Meld dig til rodekorssekretaer@gmail.com eller telefon: 

31353471. 

Børnesorg fik en donation 

Aktiviteten Børnesorg har modtaget en donation på 15.000, - 

kr. fra Rotary. 

Pengene skal bruges til at hygge lidt om børnene og på 

uddannelse af de frivillige. Børnesorg-gruppen består af to 

grupper børn. Børnegruppen tæller 12,7 børn, i ungegruppen 

er der 5 brugere. 

Lederne får mange positive tilbagemeldinger fra forældre og 

andre pårørende. 

Småt nyt! 

 Det er nu 12 år, siden "Nyhedsbrevet" udkom i den 

form, det har i dag. Tidligere udkom det ikke 

regelmæssigt, men kun når bestyrelsen syntes, at der 

var noget at skrive om.  

 Marievangens SFO har meddelt, at der igen i år bliver 

markedsdag i institutionen, og at overskuddet igen vil 

gå til Røde Kors julehjælp. Markedsdagen afholdes 

torsdag den 29. september. Lene og Kaj Johansen vil 

sammen med Karin Jacobsen repræsentere Røde Kors. 

De fik en års nål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

2 års nål 

Jytte Larsen  Integration/Indsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Donation til Børnesorg-gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodekorssekretaer@gmail.com

