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Indhold: 

 

Bestyrelsesmødet 

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

Røde Kors i Kulturnatten 

Fredag den 30. september var Slagelse klædt på til fest. 
 
 

Mandelgaven er i hus! 

Mandelgaven er i hus lød det i min telefon, da kassereren ringede for 

at meddele, hvad resultatet af Marievangen' SFO´s markedsdag blev. 

 

Røde Kors indsamling 2022 

Røde Kors indsamling 2022 blev som sædvanligt afholdt 1. søndag i 

oktober. 

 

Også de hjemløse! 

Planlægning af årets julehjælp er godt i gang. 
 
 

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 
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Bestyrelsesmødet 

Den 20. oktober holdt bestyrelsen ordinært bestyrelsesmøde. 

Til mødet var udviklingskonsulent Anni Brejnholt inviteret til at 

holde et lille oplæg om en aktivitet, som hedder ”Samværdighed”. 

Det er en slags besøgstjeneste for ensomme med psykiske 

udfordringer. Bestyrelsen vedtog at sætte aktiviteten i gang. Det er 

en lang proces, som starter med at finde 1-2 aktivitetsledere og 

derefter en skare af frivillige, som skal omskoles til at arbejde i et 

andet miljø, end vi normalt bevæger os i. 

Bestyrelsen drøftede et foreslået projekt "Mødested for Bobler". 

Boblberg er en social platform, som Røde Kors arbejder sammen 

med for at skabe netværk for ensomme brugere. Projektet kan ikke 

lade sig gøre i Slagelse, fordi Slagelse Kommune ikke går med ind i 

det, for det er nemlig kommunen, som betaler eb brugerafgift for 

borgerne i kommunen. Projektet blev af bestyrelsen afvist, da vi 

ikke kan omgås de vedtagne regler for brug af Boblberg. 

Formanden berettede om, at han har fået en henvendelse fra 

biblioteket, om vi kan overtage den lektiehjælp, som kører på 

biblioteket. Den blev startet af Ungdommens Røde Kors (URK). Da 

URK blev nedlagt af landsledelsen for URK, fortsatte lektiehjælpen 

under Christopher Trung, men da han har opgivet projektet, blev vi 

spurgt. Integrationsgruppen overvejer, om de kan adoptere 

gruppen. 

Bestyrelsen besluttede, at aktivitetslederne skal indsende 

budgetforslag til deres aktiviteter til kassereren inden 9. november. 

Bestyrelsen forelægger et samlet budget for afdelingens drift på 

temamødet torsdag den 17. november. 

Bestyrelsen drøftede situationen omkring formandens afgang på 

Generalforsamlingen i februar. 

Under gennemgangen af aktivitetsrapporterne glædede det 

formanden meget, at kommunikationslederen Alexander Svanholm 

kunne berette, at der er Røde Kors afdelinger ud over hele verden, 

som følger os på Facebook, bl.a. afdelinger i Norge, Peru, Belarus og 

Sverige. 



Oktober 2022                                                                              Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

 

Kulturnatten. Jytte Larsen med 

ryggen til. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandelgave. 

 

 

 

 

 

Formand og næstformand deltager i Røde Kors’ landsmøde på 

Nyborg Strand den 5. & 6. november. Der skal bl.a. vælges ny 

præsident. 

 

Røde Kors i Kulturnatten 

Fredag den 30. september var Slagelse klædt på til fest. 

Kulturnatten, som går under navnet "Sct. Michaels Nat", rullede 

gennem hele byen.  

Røde Kors var naturligvis også med på sjov hele aftenen. Ved 

genbrugsbutikken havde samaritterne slået lejr. De fremviste 

deres udstyr til interesserede forbipaserende. Men de var også i 

alarmberedskab og blev da også kaldt til Langes Gård, hvor en 

person var faldet om. Samaritterne ankom samtidig med en 

tilkaldt ambulance. 

På den anden side af indgangen til butikken var der placeret en 

pølsevogn fra ”Bondegårdens Pølsevogn” Der var meget søgning 

i pølsevognen, så pølsemanden måtte ud og hente flere 

forsyninger. 

Inden for døren havde bestyrelsen oprettet en Info-café, hvor 

besøgende kunne få svar på alle deres spørgsmål om Røde Kors 

og vores arbejde. Sideløbende var et hold fra 

indsamlingsgruppen i aktion for at skaffe indsamlere til den 

store landsindsamling 2 dage senere. 

Butikken havde lavet et Sct. Michaels tilbud. Man kunne på selve 

aftenen erhverve en porcelænskaffe- eller -chokoladekande for 

en lille rund tier. 

Butikken deltog i salg af armbånd som adgangstegn til 

Kulturnatten. Vores andel af salget var 5,- kr. pr. solgt armbånd. 

Det blev til den lille nette sum af 465,- kr.  

 

Mandelgaven er i hus! 

”Mandelgaven er i hus” lød det i min telefon, da kassereren 

ringede for at meddele, hvad resultatet af Marievangen’s SFO´s 

markedsdag blev. 

Marievangen’s SFO har igen i år afholdt markedsdag og doneret 

overskudet til Røde Kors i Slagelse. Her har man øremærket 



Oktober 2022                                                                              Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

 

Susanne og Jytte har travlt. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

Karen holder styr på det hele. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

pengene til at købe en mandelgave til de børnefamilier, som skal 

modtage julehjælp. Og der bliver nok også lidt til de hjemløse igen i 

år. 

Kaj Johansen og fru Lene var Røde Kors´ repræsentanter på 

markedsdagen den 29. september, som indbragte 13.000,50 kr. 

 

Røde Kors’ indsamling 2022 

Røde Kors’ indsamling 2022 blev som sædvanligt afholdt den 1. 

søndag i oktober. 

I Korsør var der 11 indsamlere, som gik en rute og kom hjem med 

8.562 kr. inklusive mobile pay. 

I Slagelse var der 51 indsamlere, som tog en runde og kom hjem 

med 43.138 kr. også inklusive mobile pay. 

 

Også de hjemløse! 

Planlægning af årets julehjælp er godt i gang. I genbrugsbutikken 

har man allerede fået mange forespørgsler på julehjælp. Der åbnes 

for ansøgningerne på nettet i begyndelsen af november. 

Julehjælpschecken er blevet lidt tungere i år, for beløbet er sat op 

fra 800,- kr. til 900,- kr. 

Mandelgaven er i hus. Marievangens SFO har samlet ind til 

mandelgaven (se ovenfor). Der kommer også en lille donation fra 

Lego i form af legoklodser. 

I Slagelse har vi de sidste 5 år givet julehjælp til de hjemløse i 

kommunen, det er gjort i tæt samarbejde med kommunens 

udekørende team. Vi vil gerne kunne fortsætte med dette arbejde, 

men pengene er små, så vi er på jagt efter løsninger på problemet. 

Forleden dag kom der så en engel ind i genbrugsbutikken og stak en 

kuvert med 2.000,- kr., som hun gerne ville have blev brugt til de 

hjemløse her i kommunen. Så er det, man bliver helt varm om 

hjertet og fremstammer et spagt tak på de hjemløses vegne. 
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Småt nyt: 

 Frivilligcentret i Slagelse, som var lukningstruet, har fået 

en hjælpende hånd fra Socialministeriet i form af økonomi 

til et større projekt om unge. 

 Røde Kors’ landskontor er stoppet med at udsende 

nørkletøj. Den store mængde hæklede tæpper kommer så 

"Mandecentrene" i Danmark til gode. Der er sendt en 

donation til Mandecentret i Slagelse via 

Genbrugsbutikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       


