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Indhold: 

Julen banker på 

Julen banker på i alle hjem i vort dejlige land. 

Bestyrelsesmødet 

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

Slut på ”Det Gode Liv” 

Det er nu slut på det gode liv i Slagelse. 
 

Søndagscaféen fik pladen fuld 

Søndagscaféen sluttede 2018 af med julebingo. 

Julehjælpen 2018 

Egentlig skulle der slet ikke være noget, der hed Julehjælp. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål: 

 

 
 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nytår. 

 

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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Julen banker på 

Julen banker på i alle hjem i vort dejlige land. 

Vi skal rigtig hygge om familien i juledagene. Juleaften vil vi jo gerne 

have lidt ekstra god mad, og vi spiser alt for meget af det. Så står den 

på konfekt og dejlige saftige appelsiner og andet godt. Vi får også en 

rigtig god kop kaffe, medens julegaverne bliver pakket ud, og vi 

glæder os over den overflod af mad, godter og gaver. 

Det er bare ikke i alle hjem, at julen er lige velkommen. Der er i vort 

dejlige land en stadig stigende gruppe af familier, som gruer for 

julen. Det er de hjem, som kæmper en kamp for at få enderne til at 

nå sammen i hverdagen. Her, hvor julen banker på, bliver det endnu 

sværere at få det hele til at gå op. Mange har ikke, så de kan købe lidt 

god man, juleknas er der heller ikke penge til, og julegaver er også 

noget, de ikke tør tænke på. 

Jeg skal holde jul med mine børn og børnebørn i Jylland. Det glæder 

jeg mig meget til. Jeg vil gå ind til julen med den bevidsthed om, at vi 

i Røde Kors har hjulpet en masse familier ud over hele vort dejlige 

land med at få listet lidt glæde og hygge ind i deres jul. 

Jeg vil hermed gerne ønske alle frivillige en rigtig god jul samt et 

godt og lykkebringende nytår. 

Mogens Aaby 
Formand 
 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 13. december blev bestyrelsens 

mødekalender for 2019 godkendt. Mødedatoerne kan ses på 

afdelingens hjemmeside. 

Det blev besluttet, at forsøget med temadage for aktivitetslederne 

fortsætter endnu et år og tages op i slutningen af december 2019. 

Det foreslåede budget for 2019 blev ikke godkendt. Der er flere 

faktorer, som vil indvirke på budgettet. Budgettet søges vedtaget på 

bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 

Datoen for generalforsamlingen 2019 blev fastlagt til 20. februar. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal se på samarbejdsrelationerne 

til Slagelse Kommune og  Region Sjælland samt evt. andre 

samarbejdspartnere.  
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Ph.d.-studerende Mette 

Kaasgaard fortæller om 

fællessang. 

Foto: Mogens Aaby  

 

 

Søndagscaféen i julehumør. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Dansen om juletræet. 

Foto: Birgit Hvitnov 

 

 

 

 

 

Slut på ”Det Gode Liv” 

Det er nu slut på det gode liv i Slagelse. Røde Kors har sammen med 

en gruppe andre organisationer netop afsluttet foredragsrækken 

under fællestitlen ”Det Gode Liv”. 

Det blev Ph.d.-studerende Mette Kaasgaard fra Århus Universitet, 

som rundede rækken af foredrag af med at fortælle om hendes 

forskning i fællessangens virkning på sundhed og velvære. 

Aftenen sluttede af med fællessang, så deltagerne gik sundere hjem, 

og hvis ikke, så var de i alt fald i godt humør alle sammen. 

 

Søndagscaféen fik pladen fuld 

Søndagscaféen sluttede 2018 af med julebingo. 

Små 30 mennesker havde den 2. december fundet vej til Røde Kors’ 

søndagscafé, som i anledning af den tilstundende jul bød på gløgg og 

æbleskiver med alt, hvad der hører sig til. 

Underholdningen bestod af julebingo, hvor der blev spillet om 

chokolade, kaffe, lysestager, rødvin og andre julerelaterede ting. Der 

var en god og hyggelig stemning, og gæsterne gik glade hjem med 

løftet om at komme igen til næste år. 

 

Julestemning i ”Integrationen” 

Integrationsgruppen var den 2. december kommet i julehumør. 

Gruppen havde sat alle sejl til. I køkkenet lavede et antal kvinder mad 

fra deres egen kultur. Der blev også lavet risalamande, som vi kender 

den i Danmark. Fordelt rundt om i lokalerne blev der klippet og 

klistret julepyndt til juletræet. Det var alle mulige farvestrålende 

pyntegenstande, der kom på træet. I caféen blev der lavet flotte 

juledekorationer. 

Til slut blev der danset om juletræet og sunget julesange til alles 

store fornøjelse. En rigtig hyggelig eftermiddag, som alle både små og 

store nød og deltog aktivt i. 
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Karen Rasmussen og Mogens 

Aaby modtager en donation fra 

Marievangsskolens SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julehjælpen 2018 

Egentlig skulle der slet ikke være noget, der hed Julehjælp. Det 

burde i dagens Danmark være en selvfølge, at velfærden, som 

politikerne praler så meget med, havde tænkt på, at alle har 

nok i sådan en højtidelighed, som julen er. 

I Slagelse er Røde Kors i fuld gang med at dele julehjælp ud i 

disse dage. Ja, det er jo nærmest blevet en tradition, at et par 

håndfulde frivillige slider og slæber i dagene op til jul for at få 

hjælpen ud til de hårdt trængte familier. 

I år bliver det 108 børnefamilier, som får en hjælpende hånd til 

jul. I Slagelse bliver det 80 familier, og i Korsør bliver det 28 

familier. De modtager hver en pakke med forskellige 

kolonialvarer samt et gavekort, så de selv kan købe kød og 

andre færskvarer efter deres eget ønske. I pakken ligger en 

mandelgave, som er delvis sponsoreret af Marievangsskolens 

SFO på 5.000,- kr., som er overskuddet fra deres markedsdag. 

Det hele leveres i en papkasse, som er doneret af XL-Byg. Louis 

Nielsen brillebutik i Bilka har doneret 3.000,- kr. til tre ekstra 

pakker med julehjælp. HHX- og HTX-klasserne på Selandia har 

doneret overskuddet fra deres markedsdag på 5.000,- kr. til at 

støtte julehjælpen med. Coop-koncernen har været en aktiv 

medspiller i årets julehjælp. Kvickly i Slagelse har leveret alle 

kolonialvarerne samt gavekortene til indkøb af kød og andre 

færskvarer. 

Kommunen havde fra start meldt fra i arbejdet med af finde 

frem til de mest trængende familier, men da de fandt ud af, at 

den nye Lov om Persondataforordning ikke kom på tværs, kom 

de ind i kampen igen. 

En gruppe frivillige deler pakkerne ud fredag den 21. december 

i Korsør og lørdag den 22. december i Slagelse. 

Slagelse Boligselskab har givet os en donation på 24.300,- kr til 

ekstra julehjælp. Vi besluttede, at vi med de penge kunne 

hjælpe mange enlige (hjemløse) med at få det lidt hyggeligt. 

Der er 42 personer, som ikke har noget sted at gå hen i julen, 

som vil modtage en pakke bestående af varmt undertøj, 

fleesjakker, julegodter og lidt lette retter mad, som man kan 

varme i et simpelt køkken. Disse mennesker har vi fundet frem 

til i samarbejde med lederen af Kirkens Korshær’s varmestue i 

Slagelse, Hanne Pedersen, og gadesygeplejerske Nina 

Jørgensen. 
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Her er en tilbagemelding fra Nina Jørgensen, som har delt de 

første pakker ud. 

I dag har Nina og team været ude med vores julehjælp til 
udsatte i Slagelse. Jeg mødtes lige med hende her til aften, og 
her er lidt af, hvad hun fortæller. Hun var træt, men glad: 
Borgerne havde jo ikke søgt julehjælp og vidste derfor ikke, at 
de fik den.  
Der var over hele linjen begejstring og meget ærbødighed over, 
at nogen havde tænk på DEM. 
' Neeeej, det er den mest lækre trøje, jeg nogensinde har 
haft....' 
' Se skat, der er kaffe i posen - vi har jo ikke mere, det er da 
fantastisk'.  
' Vi skal slet ikke sulte i julen!' 
Osv, osv... 
 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle sponsorer, 

samarbejdspartnere og frivillige, som har gjort det muligt at løfte 

opgaven og dermed kan give nogle mennesker en lidt bedre jul, 

end de ellers havde udsigt til. 

 

Småt nyt: 

 I nyhedsbrevet for november havde der sneget sig en lille 

fejl ind. I teksten under billedet fra Marievangsskolens 

SFO står der, at vi modtager 6.000,- kr. - det korrekte 

beløb var 5.000,- kr. 

 Der er nu opsat en varmepumpe i butikken i Korsør, så de 

frivillige kan holde varmen i de kolde måneder. Det var 

sidste vinter umuligt at banke temperaturen op over 17 

grader. 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Britta May  Genbrug Korsør 
       


