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Indhold: 

Røde Kors protektor er død 

Røde Kors protektor gennem knap 49 år H.K.H. Prins Henrik er død.  

Generalforsamling 

Generalforsamling i Røde Kors Slagelse afholdes i Røde Kors’ 

lokaler, Jernbanegade 7, 1. torsdag den 22. februar, kl. 19:00. 

På hjemvejen 

Den 25. januar havde Integrationscaféen gæster fra Dansk 
Flygtningehjælp. 
 

De har holdt i hånd i 10 år! 

Det er nu 10 år, siden Røde Kors Slagelse oprettede aktiviteten 

Vågetjenesten. 

Udstilling om projekt i Togo 

Mandag den 12. februar åbnede Røde Kors Slagelse en udstilling om 

venskabsprojektet i Togo.  

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 

 

Husk at du kan få indflydelse!!!!! 

Kom til generalforsamling den 22/2-

2018, kl. 19:00 i Røde Kors-lokalerne. 

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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Generalforsamling 

Generalforsamling i Røde Kors Slagelse afholdes i Røde Kors’ 

lokaler, Jernbanegade 7, 1., torsdag den 22. februar, kl. 19:00. 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent. 

 Beretning om afdelingens virksomhed. 

 Fremlæggelse af revideret regnskab. 

 Afdelingens fremtidige virksomhed. 

 Indkomne forslag. 

 Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

 1. Ove Knudsen 

 2. Lillian Nielsen 

 3. Karen Rasmussen 

 4. Vakant. 

 Spppleanter: 

 Suppleant (Peter Jensen) 

 2. Suppleant (Johnni Pedersen). 

 Revisorer: 

 John Eschricht Jensen 

 Christian Von Staufeldt. 

 Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen vil Ea Suzanne Akasha fortælle om sit 

arbejde. Ea Suzanne Akasha er psykomotorisk terapeut og har 

været psykosocial delegat for Røde Kors siden 2008 med 

udsendelser til Myanmar, Haiti, Pakistan, Libanon og Syrien. I dag er 

Ea ansat som rådgiver på forbundets Reference Center for 

Psykosocial Støtte, der er  underviser på psykomotorikuddannelsen 

og en familieterapiuddannelse. Forfatter til en række fagbøger 

som Sov godt, Lyst og Powerwalk og redaktør af en lang række CD’er 

med træning og afspænding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ea Suzanne Akasha. 
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H.K.H. Prins Henrik, protektor for 

Røde Kors i Danmark. 

 

 

Der var fyldt med tilhørere. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

"Ingen skal dø alene". 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Kors protektor er død 

Røde Kors protektor igennem knap 49 år H.K.H. Prins Henrik er 

død.  

Den 4. marts 1969, blot to år efter at han blev gift med den daværende 
Prinsesse Margrethe, blev Prins Henrik en del af Røde Kors i 
Danmark. 

Igennem alle årene har Prinsen med stort engagement og begejstring 
deltaget i arbejdet herhjemme og besøgt vore projekter rundt om i 
verden. 

Prins Henrik deltog gerne i vore landsmøder, som det ses på to af 
billederne her, hvor Prinsen deltog aktivt med stort engagement.  

 

På hjemvejen 

Den 25. januar havde Integrationscaféen gæster fra Dansk 

Flygtningehjælp (DFH). 

DFH kom på besøg i Integrationscaféen og fortalte om det 

snirklede system for repatriering - eller på dansk tilbagerejse - til 

dér, hvor man kommer fra. Mellem 50 og 60  personer - de fleste 

nydanskere, men også Slagelse Kommune’s 

flygtningemedarbejdere samt medarbejdere fra Kalundborg 

Jobcenter - var mødt op for at høre om love og regler på området. 

Nogle af nydanskerne står måske over for en hjemsendelse, eller 

nogen kan se en fordel i at opgive et liv i Danmark, og så skader det 

jo ikke at sætte sig ind i love og regler. 

 

De har holdt i hånd i 10 år! 

Det er nu 10 år, siden Røde Kors Slagelse oprettede aktiviteten 

Vågetjenesten. 

Den 28. februar 2008 underskrev vi en samarbejdsaftale med 

Slagelse Kommune om at kunne våge ved døende borgere på 

kommunens plejecentre. Senere fik vi også indgået en aftale med 

Regionssygehuset i Slagelse om, at Vågetjenesten kunne tilkaldes 

til opgaver på 5 sengeafdelinger. Ligeledes er der oprettet en 

pårørendetjeneste for kronisk syge i eget hjem. 

Gennem de 10 år har vågekonerne/-mændene holdt omkring 

1.000 døende i hånden det sidste lille stykke vej. Vågetjenesten 

lever således op til deres motto: "Ingen skal dø alene". 
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Karen Rasmussen ved vandpost. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

Togolesiske kvinder undervises. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågetjenesten fejrer deres 10 års dag den 28. februar i Røde Kors’ 

lokaler, Jernbanegade 7. De er værter ved et mindre traktement fra 

kl. 13:00 til kl. 17:00.   

Udstilling om projekt i Togo 

Mandag den 12. februar åbnede Røde Kors i Slagelse en udstilling om 

venskabsprojektet i Togo.  

Udstillingen fortæller om Røde Kors’ venskabsprojekt i den 

nordlige region Savanne, hvor op til 90% af befolkningen lever 

under fattigdomsgrænsen. 

Projektets målgruppe er fattige og udsatte kvinder samt deres 

familier i Savanne-regionen i Togo. Projektets aktiviteter når i alt 

ca. 3.000 familier. Det svarer til i alt ca. 21.000 personer. Projektet 

har som nævnt fokus på de lokale kvinder. Erfaringerne fra 

projekterne i Plateauregionen støttes af andre studier, der 

dokumenterer, at når kvinder lærer at læse, skrive og tale landets 

officielle sprog, stiger deres selvværd og dermed deres indflydelse 

i familien og i samfundet. De får derved bedre mulighed for at 

højne familiens levestandard og børnenes sundheds- og 

ernæringstilstand. Flere børn, specielt piger, bliver sendt i skole, 

og børnenes resultater i skolen forbedres. 

Kvindernes deltagelse i alfabetiseringskurserne samt de 

indkomstskabende aktiviteter i projektet er derfor af afgørende 

betydning for at skabe de ændringer i husholdningernes tilgang til 

landbrug, sundhed og ernæring, som projektet sigter mod. Det er 

også gennem de togolesiske kvinder, at projektet underviser i nye 

landbrugsmetoder. 

Projektets overordnede mål er at forbedre levevilkårene og den 

økonomiske situation for udsatte familier i Savanne-regionen. 

Eksempler på aktiviteter, der gennemføres i projektet:  
 Etablering af og undervisning i mødreklubber (25-40 kvinder) i 
100-120 landsbyer  
 Træning af kvinder i igangsættelse af indkomstskabende 
aktiviteter  
 Økonomisk støtte til opstart af indkomstskabende aktiviteter  
 Praktisk undervisning i forbedrede landbrugsmetoder i 
samarbejde med lokale myndigheder  
 Uddeling af forbedret såsæd, gødning og landbrugsredskaber  
 Konstruktion af simple vandingssystemer til brug ved dyrkning 
af grøntsager i de tørre sæsoner  
 Opførelse af sten- og jorddiger til beskyttelse af marker og 
optimering af, hvordan vandressourcerne udnyttes  
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Markredskaber. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effektivisering af landbrug og smådyrshold gennem promovering 
af kompost og naturlig gødning  
 Etablering af drikkevandsforsyninger samt forskellige 
latrinløsninger til husholdningerne  
 Oplysning om ernæring og simple hygiejneregler i samarbejde 
med relevante lokale myndigheder  
 Oplysning og fortalerarbejde med fokus på at forbedre kvinders 
rettigheder og levevilkår  
 Alfabetiseringskurser til kvinder. 

Røde Kors i Danmark har arbejdet sammen med Togo Røde Kors 

siden 2001. Projekterne, som Røde Kors i Danmark har støttet, har 

alle været gennemført i Plateauregionen i den sydlige del af Togo. 

Med dette projekt er partnerskabet rykket til en ny region i den 

nordlige del af Togo. Projektet kommer dog stadig til at drage stor 

nytte af de mere end 10 års erfaring. 

 

Småt nyt: 

 Den 12. marts kommer generalsekretær Anders Ladekarl 

og præsident Sven-Bak Jensen til Slagelse for at diskutere 

Røde Kors strategi 2020-2030. 

 Røde Kors udsendte i 2017 31.4 ton nørkletøj. Størstedelen 

af tøjet blev sendt til Hviderusland og Tajikistan. Nørklerne 

i Slagelse har leveret 2.021 stk. tøj til puljen. 

 

 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Verena Madsen Patientstøtter sengeafsnit 
Benta Jeppesen Patientstøtter sengeafsnit 
       


