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Indhold: 

 

”Det gode liv” 

En foredragsrække på tre foredrag med fællestitlen "Det gode liv". 

 

Med døden til kaffe 
 
Døden er en del af livet – alligevel er den svær at tale om. 
 

Pårørende til syge 
 
Røde Kors har med støtte af Tryg Fonden fået lavet en film med titlen 
”Ramt af livet”. 

 

Sct. Michaels Nat 

Fredag den 28. september var det Sct. Michaels Nat i Slagelse. Der blev 

festet over hele byen - også i Røde Kors. 

Ny protektor for Røde Kors 

H.K.H. Kronprins Frederik bliver ny protektor for Røde Kors. 

Røde Kors-indsamlingen 

Søndag den 7. oktober samlede vi ind i hele landet. 

Sundhedsugen i Slagelse 

Sundhedsugen i Slagelse var uge 41. Røde Kors var selvfølgelig 
med. 
 

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
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”Det gode liv” 

En foredragsrække på tre foredrag med fællestitlen "Det gode liv" er blevet 

til i samarbejde med flere foreninger under Slagelse Frivilligcenter. 

Det er foreningerne Diabetesforeningen Slagelse, Flex Team Slagelse, 

Arbejdsskadeforeningen AVS, FAKS Slagelse, Hjerteforeningen Slagelse, 

Gigtforeningen Slagelse og Røde Kors Slagelse, der sammen med Slagelse 

Frivilligcenter tilbyder disse tre foredrag i efteråret. 

Onsdag den 31. oktober, kl. 19.00 er det fysioterapeut og lektor Søren 

Thorgaard Skou, som fokuserer på træning og fysisk aktivitet. 

De tre foredrag kan ses/høres sammen eller hver for sig på Slagelse 

Bibliotek. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og sker  på 

mail: info@frivillig eller tlf. 51 40 90 73. 

 

Med døden til kaffe 

Døden er en del af livet – alligevel er den svær at tale om. 

Det tabu vil vi gerne være med til at bryde og inviterer derfor til en ”Snak 
om døden over en kop kaffe” 

søndag den 28. oktober 2018, kl. 13.30-16.30. 

Efter et kort oplæg, der skal inspirere os til at åbne for en god snak om 
døden, vil vi fortsætte samtalen ved små borde med 4 deltagere. Ved hvert 
bord sidder en frivillig som bordvært, som vil skabe en tryg stemning og 
åbne op for en god samtale om døden.  

Samtalerne foregår ud fra nogle spørgsmål, som kan hjælpe deltagerne til 
at få taget hul på de emner om døden, som ofte kan være svære at tale om. 
Et par eksempler på spørgsmålene: Hvordan taler du med dine nærmeste 
om din egen død? Hvordan vil du gerne dø, og hvordan skal din begravelse 
være? 

Tilmelding til arrangementet senest den 26. oktober 2018 til 
aktivitetsleder Rita Jeppesen på tlf. 30635425 eller på mail: 
ritajep@mail.dk  
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Pårørende til syge 
 
Røde Kors har med støtte af Tryg Fonden fået lavet en film med titlen 
”Ramt af livet”, som sætter spot på livet som pårørende, der passer et 
sygdomsramt familiemedlem i hjemmet.  
 
Kender du til livet som pårørende, så inviterer Slagelse Røde Kors dig til et 
filmarrangement 
 

onsdag den 31. oktober 2018, kl. 17.00-19.00. 
 
Filmen varer en halv times tid, hvorefter vi tager en snak om, hvad filmen 
viser, og om der er noget, vi kan genkende fra vores egen hverdag.  
 
Der er også mulighed for at stille spørgsmål til et panel med viden om det 
at være pårørende til et sygt familiemedlem.  
 
Har du et spørgsmål om livet som pårørende, du vil stille til de andre 
deltagere, skal du også være velkommen til dette.  
 
Mangler deltagerne et forum, hvor de efterfølgende kan mødes for at tale 
om livet som pårørende, er Slagelse Røde Kors klar til at hjælpe med at 
oprette en aktivitet til formålet.  
 
Tilmelding til arrangementet senest den 29. oktober 2018 til 

aktivitetsleder Rita Jeppesen på tlf. 30635425 eller på mail: 

ritajep@mail.dk 

Røde Kors er altid til stede – også ved vores egne 
arrangementer. 
Vi opfordrer derfor bestyrelse, aktivitetsledere og 
frivillige til at melde sig til ovenstående to 
arrangementer ”Med døden til Kaffe” og film for 
”Pårørende til syge”. 

 

Sct. Michaels Nat 

Fredag den 28. september var det Sct. Michaels Nat i Slagelse. Der blev 

festet over hele byen, også i Røde Kors. 

Livet i butikken startede som en helt almindelig dag med mange kunder og 

godt salg. Omkring kl. 17.30 rykkede samaritterne ind med deres store 

behandlervogn og en skare af samaritter. De fik mange besøg hele aftenen, 

ikke af tilskadekomne, men af folk som gerne ville høre lidt om, hvad en 

samarit egentlig laver, når han/hun er trukket i uniformen og holder vagt 

ved et sportsstævne. 

Samaritterne havde to sminkører med, som hele aftenen lavede det ene 

åbne sår efter det andet i hoved på forbipaserende børn - dette til stor 

morskab for både børn og forældre. 
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Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

H.K.H. Kronprinsen. 

 

 

Lærke er klar til 

indsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen havde slået lejr lige indenfor i butikken, og her mødte de mange 

mennesker, som fik nyttig viden om Røde Kors’ arbejde. Ligeledes prøvede 

man at få fat i flere indsamlere til den store landsindsamling. 

Omkring kl. 19.00 dukkede URK op i form af Christopher. Han lavede 

ballonhatte og dyr til både børn og barnlige sjæle. Det blev en stor succes.  

Butikken bød på en kop kaffe og en småkage, og den summede af liv lige til kl. 

22.00, hvor alle var trætte og lukkede ned for løjerne. I og med at det var 

lønningsdag, blev det til en rigtig god dag og aften for Røde Kors - ikke kun på 

grund af at kasseapparaterne klingede uafbrudt, men vi fik også kontakt med 

mange mennesker. En aftale om et førstehjælpskursus kom også på plads. 

Tak til alle frivillige som var med til at gøre dagen til en oplevelse for mange 

mennesker. 

Mogens Aaby 

 

Ny protektor for Røde Kors 

H.K.H. Kronprins Frederik bliver ny protektor for Røde Kors. 

Det blev H.K.H. Kronrins Frederik, som skal efterfølge hans far H.K.H. 

Prins Henrik som protektor for Røde Kors. Vi er glade for, at valget faldt 

på H.K.H. Kronprins Frederik. Vi har ved flere lejligheder set, at netop 

H.K.H. Kronprins Frederik har interesseret sig meget for vores arbejde. 

Vi ser frem til et godt samarbejde i fremtiden. 

 

Røde Kors-indsamlingen 

Søndag den 7. oktober samlede vi ind i hele landet. 

Det blev til lidt over 16 millioner. I Slagelse og Korsør var vi også ude på 

gader og stræder. Indsamlerne havde det allerbedste vejr at samle ind i. 

En flot efterårsdag med lun luft, så kunne man tænke sig et bedre vejr, 

nej det var nok ikke muligt. Det gode vejr var nok også skyld i, at en del 

af de tilmeldte indsamlere ikke mødte op. Og det var nok også vejrets 

skyld, at mange ikke var hjemme, når vi bankede på. 

I Slagelse fik de 30 indsamlere 25.979,- kr. i bøsserne og mobilpay. 

I Korsør fik 13 indsamlere 11.680,- kr. i bøsserne og mobilpay. 
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Rita har slået kloen i en 

forbipasserende. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som formand vil jeg gerne takke alle, som tog en tørn ved 

indsamlingen, både frivillige og indsamlere. Alle gjorde det godt, flere 

kunne havde gjort mere! 

Mogens Aaby 

 

Sundhedsugen i Slagelse 

Sundhedsugen i Slagelse var uge 41. Røde Kors var selvfølgelig med. 

Helt præsis den 10. oktober var netværksgrupperne at finde ved et af 

bordene i Vestsjællandscentret. Netværksgrupperne havde en stand 

med alt, hvad vi kan tilbyde af sociale tilbud. 

Om morgenen var der kaffebord for frivillige fra hele kommunen, og 

om eftermiddagen præsenterede organisationerne deres tilbud til 

puplikum. 

Det blev en fin eftermiddag med adskillige kontakter til evt. nye 

brugere og også kontakter om samarbejde med andre 

frivilligorganisationer. 

 

 

Småt nyt: 

+ Marianne Hertz er tiltrådt som ny aktivitetsleder i 

Patientstøttegruppen på sengeafsnittene. Hun kommer til at 

fungere sammen med Joan Pedersen. 

+ Carina Hindkjær Lindhardtsen er stoppet som aktivitetsleder 

for feriebørnene. Vi takker Carina for indsatsen. 

+ Lisbeth Krüth stopper som aktivitetsleder i Patientstøtte- 

gruppen i Akuthuset. Lisbet fortsætter som frivillig i gruppen. 

Vi takker Lisbeth for indsatsen så langt. 


