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Indhold: 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i Røde Kors Slagelse blev afholdt i vore lokaler 

Jernbanegade 7, 1., torsdag den 22. februar, kl. 19. 

Naboen kom til kaffe 
 
Naboen kom til kaffe og fortalte om varmestuen i Slagelse. 
 

Vågetjenesten fejrer 10 år! 

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

Vågetjenesten. 

Vågetjenesten i Profilen på TV Øst 

Tirsdag den 6. marts var Vågetjenesten igen på skærmen. 

Dialogmøde i Slagelse 

Mandag den 12. marts var der dialogmøde i Slagelse. 
 

Temadag i Holbæk 

Den 15. april holder Røde Kors’ netværk for Vestsjælland temadag i 
Holbæk. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Generalforsamlingen i Røde Kors Slagelse blev afholdt i Røde Kors’ 

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

Formanden bad om 1 minuts stilhed til ære for afdøde protektor 

H.K.H. Prins Henrik. John Robert Kristensen blev valgt som dirigent. 

Formanden fremlagde årsberetning om alle de mange aktiviteter, 

som afdelingen har udført i løbet af 2017. 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lillian Nielsen, som kunne 

komme med den gode nyhed, at regnskabet kom ud med et pænt 

overskud på trods af et budgetteret underskud. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger: 
Formand Mogens Aaby 
Næstformand Ove Knudsen 
Kasserer Lillian Nielsen 
Sekretær Dorthe Nielsen 
Bestyrelsesmedlem Kaj Johansen 
Bestyrelsesmedlem Karen Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem Birgit Winther 
Bestyrelsesmedlem Bent Gøtrup 
Bestyrelsesmedlem Peter Jensen 
Suppleant Johnny Pedersen 
Suppleant Hans Larsen 
Revisor Christian Von Staufeldt 
Revisor John Eschricht Jensen 
 
Efter generalforsamlingen fortalte Anne Glem om sit arbejde som 

leder af Kirkens Korshær’s varmestue i Korsør. 

 

Naboen kom til kaffe 
 
Naboen kom til kaffe og fortalte om varmestuen i Slagelse. 
 
Søndag den 4. marts havde omkring 20 gæster trodset kulden og 
fundet sammen i Søndagscaféen. Der var kaffe ad libitum og masser 
af lagkage. 
Hanne Pedersen fra Kirkens Korshær’s varmestue på den anden 
side af gaden kom og fortalte om det arbejde, som hun og hendes 
kolleger samt frivillige udfører i varmestuen. 
Hanne nærmest malede billeder for gæsterne, så vi fik et godt 

indtryk af, hvad det betyder for de udsatte og hjemløse borgere at 

have en varmestue og en "Hanne Petersen" i vores by. 

 

 

 

 

 

Anne Glem, Kirkens Korshær. 

 

 

Hanne Pedersen, Kirkens Korshær. 

Foto: Ove Knudsen 
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Fødselsdagskage. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

Jubilarerne. 
Foto: Mogens Aaby 
 
 

 

TV Øst bygger et studie op i Røde 
Kors’ lokaler. 
Foto: Mogens Aaby 

 

 

Programvært Mette Ejlersen og 

våger Annette Fredslund. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Vågetjenesten fejrer 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 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". 

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

lokaler Jernbanegade 7.1. De var værter ved et mindre traktement 

fra kl. 13 til kl. 17.  TV Øst sendte et indslag om denne begivenhed. 

https://www.tveast.dk/nyheder/28-02-2018/1930/10-ar-i-

vagetjenesten?autoplay=1#player  

 

Vågetjenesten i Profilen på TV Øst 

Tirsdag den 6. marts var Vågetjenesten på skærmen igen. 

Vågetjenesten havde tidligere gjort så stort et indtryk på TV Øst´s 

programvært i Profilen, Mette Ejlersen, at hun gerne ville have besøg 

af en våger fra Slagelse i hendes program "Profilen". To TV-hold 

mødte op i Jernbanegade og omdannede lokalerne til et TV-studie, og 

kl. 19.50 gik de i luften. 

Annette Fredslund stillede op til en snak om, hvad det er at være 

våger for Røde Kors. I løbet af programmet fik vi en meget fin 

indlevelse i, hvad det er at sidde og holde et døende menneske i 

hånden, medens livet langsomt forlader den døende. Annette gjorde 

det så godt, at programværten tabte pusten et par gange og blev 

tydeligt berørt af Annettes beretning om sit frivillige arbejde. 

Vågetjenestens leder, Solveig Didriksen, kunne under optagelserne 

hviske mig i øret, at siden jubilæet den 28. februar var der kommet 

to nye vågere til, men vi kan godt bruge endnu flere. 
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Dialogmøde i Slagelse. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Generalsekretær Anders Ladekarl. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogmøde i Slagelse 

Mandag den 12. marts var der dialogmøde i Slagelse, hvor man 

skulle give et bud på fremtiden. 

Det var stærkeste opstilling fra Landskontoret: Præsident Sven 

Bak-Jensen, vicepræsident Anne Lærche Nordlund, 

generalsekretær Anders Ladekarl og vicegeneralsekretær Lene 

Krogh samt regionskonsulent Henrik Guhle. 

De fremmødte repræsentanter fra omkringliggende afdelinger fik 

nogle input, og diskussionen gik livligt i de tre grupper. Der var 

rigtig mange ting, som kom op at vende, og alt, hvad der blev sagt, 

blev også skrevet ned af Landskontorets medbragte sekretær. 

 

Temadag i Holbæk 

Den 15. april holder Røde Kors’ netværk for Vestsjælland temadag 

i Holbæk. Frivillige fra afdelingerne i det gamle Vestsjællands Amt 

inviteres til temadagen. 

Temadagen starter kl. 09.30 og slutter kl. 15.15. 

Generalsekretær Anders Ladekarl kommer og fortæller om Røde 

Kors-arbejdet, og han understreger, at Røde Kors er altid til stede. 

Efter brunch er der møder i de forskellige emnegrupper. 

 Førstehjælp og hjertestarter 
 Hvordan sikrer vi kvaliteten i vore butikker 
 Kvindenetværket i Røde Kors 
 Status på det sociale arbejde i Røde Kors 
 Skolekontaktarbejdet i Røde Kors 
 Nye veje i nørklerarbejdet 
 Afdelingernes internationale arbejde 

Man kan tilmelde sig til sin aktivitetsleder eller direkte til 

formanden på mail: mog.aaby@gmail.com senest 4. april. 

Afdelingen vil arrangere fællestransport. 

 

 

 

mailto:mog.aaby@gmail.com
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Småt nyt: 

 Netværksgrupperne i Slagelse starter ny gruppe op. Det er 

en gruppe, de kalder "Hjertesorg". Der skal nok blive 

interesse for den gruppe. 

 Fredag den 16. marts afholder Røde Kors og 

kvindekrisecentret Danner konferencen ’Den Usynlige 

Vold’. Konferencen handler om psykisk vold – og hvad vi 

som samfund kan gøre for at forebygge og stoppe den. 

 Den 17. april, kl. 10.00 indvies Akuthuset officielt ved, at 

H.K.H. Kronprinsesse Mary klipper den røde snor over og 

erklærer Akuthuset for åbent. Røde Kors er inviteret til at 

deltage. 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Sonja Petersen Genbrug Korsør 
Rita Jeppesen  Netværksgrupperne 
Carina Lindhardtsen Feriebørn 
Christian Lindhardtsen Familiegruppen 
Tina Brix   Besøgstjenesten 
Johnny Pedersen Integration 
Nona Nyhuus  Patientstøtter Akuthus 
 
5 års nål: 
Pia Petersen  Nørklerne 
Connie Scheibel Vågetjenesten 
Ketty Hvenegaard Vågetjenesten 
Birgitte Larsson Vågetjenesten 
Peter Jensen  Genbrug Slagelse 
Jytte Aasted  Genbrug Slagelse 
Sonja Konradsen Genbrug Slagelse 
Marianne Kroll Genbrug Slagelse 
Grethe Kristensen Genbrug Slagelse 
 
10 års nål: 
Bent Gøttrup  Bestyrelsen/SAM 
Solveig Didriksen Vågetjenesten 
Marianne Hansen Vågetjenesten 
Birgit Høi  Vågetjenesten 
Hanne Bentzen Vågetjenesten 
Karen Madsen  Genbrug Slagelse 
Else Pedersen Genbrug Slagelse 
Helle Kolding  Genbrug Slagelse 
Lone Estrup  Genbrug Slagelse 
Ludvig Kærefeldt  Besøgstjenesten 
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15 års nål: 
Jacob Dige Ohrt  Besøgstjenesten 
Kirsten Olsen  Genbrug Slagelse 
Birgit Petersen Genbrug Slagelse 
Bodil Larsen  Genbrug Slagelse 
 
25 års Nål: 
Britta Jensen  Instruktør 
Lis Büllow  Genbrug Slagelse 
Evelyn Olsen  Genbrug Slagelse 
 
       


