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Husk 

Generalforsamlingen 

22. februar, kl. 19:00 

Jernbanegade 7, 1. 

Kom tidligt, for så er du 

sikker på at få en 

siddeplads. 

Indhold: 

Godt Nytår! 

Vi har nu taget hul på et nyt år, og jeg håber, at alle er kommet godt 

ind i det nye år. 

Bestyrelsesmødet 

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

Generalforsamling!   

Husk at benytte din chance for at få indflydelse på din organisation. 
 

Danmarksindsamlingen 2018 

For 12. år i træk afholder vi Danmarks Indsamling sammen med 11 
andre hjælpeorganisationer og DR. 
 

De magiske tasker! 

Afdelingens nørklere i både Dalmose og Slagelse kan slet ikke 

holde strikkepindene i ro. 

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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Godt Nytår! 

Vi har nu taget hul på et nyt år, og jeg håber, at alle er kommet godt 

ind i det nye år. 

Vi har rigtig mange opgaver, som kalder på os i det nye år. De mange 

sociale aktiviteter, vi har i gang, skal fortsætte det gode arbejde for 

vore udsatte borger. Vi skal om muligt uddanne flere mennesker i 

førstehjælp, og samaritterne skal styrkes i deres arbejde. Vor 

økonomiske platform genbrugsbutikkerne skal også styrkes og om 

muligt øge omsætningen, således at det bliver muligt for os at løfte 

flere og større opgaver. 

Det gode samarbejde med sponsorer og andre samarbejdspartnere 

skal fortsætte i den gode ånd. 

Jeg vil gerne takke alle, som har rakt os en hånd i det gamle år, og 

håber, at man vil gøre det også i det nye år. 

En meget særlig og varm tak til de mange frivillige, som har ydet en 

stor indsats i det gamle år. Jeg håber, at I er med på at løfte 

opgaverne lige så godt i det nye år. 

 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 15. januar besluttede man at leje det 

tilbudte lagerlokale til genbrugsbutikken. Det tidligere lager på 

Rugvænget blev opsagt af udlejer. Det nye lager er bedre og ligger i 

Bjergbygade tæt ved butikken. 

Det besluttedes også at takke ja til de tilbudte lokaler til 

samaritterne, da deres lokale var sammenhængende med 

genbrugslageret. De nye lokaler ligger på Norgesvej. 

Bestyrelsen besluttede at bakke op om økonomiudvalgets ønske om 

at skifte til en anden bank. Nordea i Slagelse er blevet en pengeløs 

bank, og det er ikke forretningsvenligt, at man ikke kan håndtere 

kontanter fra butikken. 

Bestyrelsen besluttede at gå rengøringsselskabet efter, da vi ikke 

mener, at vi får det, vi betaler for. Vi vil nu undersøge, om der er 

andre aktører på området, der kan levere varen. 
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Kasserer Lillian Nielsen 

fremlægger regnskabet. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

HJÆLP BØRN UDEN HJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling!   

Husk at benytte din chance for at få indflydelse på din organisation, 

så kom til generalforsamlingen den 22. februar, kl. 19:00 i 

Jernbanegade 7, 1.   

Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne for Røde 

Kors:   

1. Valg af dirigent   
2. Beretning om afdelingens virksomhed   
3. Fremlæggelse af revideret regnskab   
4. Afdelingens fremtidige virksomhed   
5. Indkomne forslag   

 
 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  
 Valg af revisorer  

7. Eventuelt.   
  

Efter generalforsamlingen vil Ea Sazanne Akasha fortælle om sit 
arbejde på IFRC´s Referencecenter i Landskontoret i København.  
Husk!  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen 
i hænde senest 10 dage, før generalforsamlingen afholdes.   

 

Danmarksindsamlingen 2018. 

For 12. år i træk afholder vi Danmarks Indsamling sammen med 11 

andre hjælpeorganisationer og DR. Årets tema er Børn Uden Hjem, 

og indsamlingen sætter fokus på de milioner af hjemløse børn i 

verden. Nogle børn har aldrig haft et hjem. Andre lever på flugt fra 

krig, konflikt, sult og fattigdom. Danmarksindsamlingen løber i hele 

januar måned og kulminerer i et stort TV-show på DR1 lørdag den 3. 

februar med Lise Rønne og Christian Degn som værter. 

Vi vil hjælpe flygtningebørn i Sydsudan 

Når danskerne støtter Danmarksindsamlingen, går pengene til 12 
konkrete projekter. I år går Røde Kors´ andel af pengene til at hjælpe 
de børn, der lever på flugt i det krigsramte Sydsudan - og der er 
hårdt brug for hjælpen! 

https://www.danmarksindsamling.dk/
https://www.danmarksindsamling.dk/
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Der bliver nørklet i Slagelse. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sydsudan er omkring 4 mio. mennesker tvunget på flugt fra 
blodige kampe og ødelæggelser. Mere end halvdelen af dem er 
børn. Det er børn, der er flygtet fra deres trygge hjem, og alt det de 
kender til. Børn, som har oplevet krig helt tæt på og nu lever med 
konsekvenserne: mange er blevet skilt ad fra deres forældre, kan 
ikke komme i skole, har oplevet tab, voldsomme overgreb eller er 
blevet tvunget ind i et liv som børnesoldater. Kort sagt er det børn, 
der er blevet frarøvet deres barndom. 

 

De magiske tasker! 

Afdelingens nørklere i både Dalmose og Slagelse kan slet ikke 

holde strikkepindene i ro. 

De to grupper består af tilsammen 50 nørklere. De mødes i 

grupperne med jævne mellemrum, og så står pindene og mundtøjet 

ikke stille. Det er dog ikke nok for nørklerne at mødes og strikke 

sammen, de har også taskerne fulde af garn, når de går hjem. Det er 

vel at mærke magiske tasker, for når de så mødes igen, er garnet 

forvandlet til det fineste baby- og børnetøj. 

De to grupper har tilsammen produceret 2021 stk. tøj i 2017, som 

de med stolthed kan sende til Pakkecentralen i Kliplev. Her bliver 

tøjet pakket og sendt ud i verden, hvor der er et behov. 

 

Småt nyt: 

 Der er nu opsat overvågning i lokalerne i Jernbanegade. På 

den måde håber vi at have mere kontrol med, hvem der 

færdes i lokalerne. 

 Bestyrelsen holdt den 5. januar nytårskur for bestyrelse og 

aktivitetsledere. En hyggelig sammenkomst som meget flot 

markerede afslutningen af det gamle arbejdsår og 

begyndelsen på et nyt år med mange opgaver. 

 Røde Kors Slagelse har modtaget §18-midler til at støtte 

forskellige sociale projekter i 2018. 

 

 

 
 


