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Indhold: 

Bestyrelsesmøde 

Hvad blev besluttet på bestyrelsesmødet den 20. marts. 

Vestsjællandske formænd i Ubby 

Formænd fra Vestsjælland holdt onsdag den 4. april netværksmøde 

i Ubby. 

Ved livets afslutning - ”Ekstra nummer” 

I efteråret holdt vi sammen med andre foreninger en 
foredragsrække om forholdene ved livets afslutning. 

 
Røde Kors’ socialstrategi 
 

Lørdag den 14. april brugte en gruppe engagerede frivillige nogle 
timer på at grave sig ned i Røde Kors’ socialstrategi. 
 

”Smid tøjet” 

Den årlige "Smid Tøjet"-kampagne er i fuld gang. 

Temadag i Holbæk 

Små 100 frivillige fra hele Vestsjælland mødtes i Holbæk til det 

årlige frivilligtræf. 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

 

”Smid tøjet”-kampagnen er i fuld gang i 

Korsør-butikken  

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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Bestyrelsesmødet: 

På bestyrelsesmødet den 20. marts besluttede bestyrelsen, at man 

ikke vil lave en egentlig hvervedag, som man har gjort tidligere, 

men hverve frivillige målrettet til de enkelte aktiviteter og i højere 

grad benytte de sociale medier. 

Bestyrelsen besluttede at afholde et kommunikationskursus den 2. 

juni for bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere. 

Det blev besluttet at afholde et førstehjælpskursus rettet mod 

voksne, der har ansvar for babyer (dato følger). 

Det besluttedes at afholde et "Intro til Røde Kors"-kursus i nær 

fremtid. 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et arbejdsudvalg, der i 

samarbejde med Kirkens Korshær og Forsorgshjemmet Toften skal 

afdække behovet for at oprette et "kuldeberedskab", som i strenge 

vintre kan oprette nødherberg for de hjemløse. Gruppen består af 

Karen Rasmussen og Mogens Aaby. 

Samtidig skal arbejdsgruppen undersøge, om der er behov for en 

gruppe bisiddere for hjemløse. 

Det blev besluttet at afholde en temadag for frivillige i de sociale 

aktiviteter med socialstrategien som tema den 14. april. 

Det blev besluttet, at kontorvagten torsdag eftermiddag skal tømme 

afdelingens postkasse ved elevatoren. 

Samaritterne har søgt om tilladelse til at overskride budgettet for 

2018. Overskridelsen skal dække udgifter til uddannelse af nye 

samaritter. Bestyrelsen kunne ikke umidelbart meddele tilladelse til 

dette. Begrundelsen er, at afdelingen har et lån til indretning af den 

nye butik, som skal tilbagebetales, og det vil suge megen kraft ud af 

afdelingens økonomi. Bestyrelsen ser på spørgsmålet igen senere 

på året, når man har et overblik over, hvordan omsætningen i 

butikkerne bliver. 

Det blev besluttet at tømme de to køleskabe for madvarer, som ikke 

er påført navn på den aktivitet, som ejer dem, og give det til brugere 

af Familienetværket for at undgå madspild. 
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Netværksmøder i Ubby. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

Temadag i Slagelse om Røde 

Kors’ socialstrategi. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

Vestsjællandske formænd i Ubby 

Formænd fra Vestsjælland holdt onsdag den 4. april netværksmøde i 
Ubby. 
På mødet var temaet "Familien i fokus". Udviklingskonsulent Mette 
Ovgaard fra National Afdeling holdt et meget interessant oplæg om 
flere forskellige overbygningsmoduler til det eksisterende 
Familienetværk. 
En frivillig fra Kalundborg-afdelingen fortalte on deres projekt 
"Multikulturelt netværk". Projektet ligner til forveksling vores eget 
integrationsarbejde. 
Temadagen i Holbæk blev gennemgået, og det var en gennemgående 
opfattelse, at interessen fra de frivilliges side næsten ikke var til at få 
øje på.  
 

Ved livets afslutning - ”Ekstra nummer” 

I efteråret holdt vi sammen med andre foreninger en foredragsrække 
om forholdene ved livets afslutning. Vi oplevede, at der var meget stor 
interesse for de juridiske spørgsmål omkring testamenter, og juristen 
Lise van Brygge følte, at hun ikke blev helt færdig med sit budskab, så 
derfor giver hun et ekstra nummer den 25. april, kl. 19:00 i 
bibliotekets foredragssal. 
Har du spørgsmål omkring testamenter, så var det måske en god idé 
at komme til netop dette foredrag. 

 
Røde Kors’ socialstrategi 
 
Lørdag den 14. april brugte en gruppe engagerede frivillige nogle 
timer på at grave sig ned i Røde Kors’ socialstrategi for lige at mærke 
efter, om vi i Slagelse nu også er så gode, som vi går og tror. 
De frivillige fandt da ud af, at vi arbejder ganske godt efter 
socialstrategien, men de fandt da også lige et par steder, hvor vi 
måske kunne blive bedre. Specielt omkring indsatsen for de hjemløse 
kunne godt trænge til et løft. Formanden, som deltog, kunne så lige 
berolige deltagerne med, at bestyrelsen er i gang med en 
behovsundersøgelse på området. 
Efter den "grønne" frokost kunne de frivillige gå hjem og nyde resten 
af lørdagen med den gode oplevelse, det er, at havde mødt frivillige 
fra andre aktiviteter, som de slet ikke kendte. En rigtig god dag er gået 
i den gode sags tjeneste. 
 

”Smid tøjet” 

Den årlige "Smid tøjet"-kampagne er i fuld gang. Vore butikker melder 

om øget tøjmængde i containerne, så det er jo en god ting at få ryddet 

op i klædeskabene, og rigtig godt er det, at vi omdanner der gamle tøj 

til rent guld. 
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Anders Ladekarl fortæller om det 

internationale hjælpearbejde. 

Foto: Mogens Aaby 

 

Frivillige til temadag i Holbæk. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temadag i Holbæk. 

Små 100 frivillige fra hele Vestsjælland mødtes i Holbæk til det 

årlige frivilligtræf. 

Formiddagen brugte generalsekretær Anders Ladekarl til at 

opdatere de frivillige på nødhjælpsarbejdet. 

Først tog Anders os med til Sct. Croix, hvor han og hans 

medarbejdere havde udsigt til ikke at kunne forlade øen lige 

straks, men man fandt dog en udvej ved at flyve med det 

amerikanske forsvar på tommelfinger til et sted i USA og så på 

mere civiliseret måde hjem til DK. 

Vi kom også på en rundrejse i verdens største flygtningelejr Coix 

Bazar i Pakistan i følge med H.K.H. Kronprinsen. Anders viste 

H.K.H. Kronprinsen, hvordan hjælpearbejdet fungerer i en 

kæmpe stor flygtningelejr, og hvilken forskel vi gør for de mange 

flygtninge. 

Vi fik indsigt i det meget besværlige hjælpearbejde, vore venner i 

Syrien udfører, for hver dag er det med livet som indsats, men de 

er utrættelige i deres arbejde med at gøre en forskel for de civile 

ofre for konflikten. 

I 1,5 time fortalte Anders Ladekarl om hjælpearbejdet ude i 

verden, men også om hvad vi går og laver herhjemme i DK. Var 

det ikke, fordi vi skulle have brunch, havde han nok fortsat et 

stykke ud på eftermiddagen. 

Eftermiddagen bød på gruppearbejde. Man kunne tilslutte sig en 

gruppe efter eget valg: Førstehjælp og hjertestarter; Hvordan 

sikrer vi kvaliteten i vore butikker; Kvindenetværket i Røde 

Kors; Skolekontaktarbejde og AIA (afdelingens internationale 

arbejde); Nye veje i nørklerarbejdet. 

Jeg havde tilmeldt mig gruppen om Kvindenetværket. Vi fik 

indblik i, hvilket enormt arbejde man udfører i Kvindenetværket 

i Ringsted. 

Kl. 15:00 var vi alle stopfyldte med nye indtryk og ideer om Røde 

Kors’ kæmpe store arbejde ude i verden, men også herhjemme i 

Vestsjælland. Ved afskeden var der flere, der sagde: "Vi ses igen 

til næste år". For mit vedkommende er jeg ikke i tvivl, for jeg er 

med igen næste år. 

Mogens Aaby 
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Småt nyt: 

 På generalforsamlingen i Frivilligcentret den 5. april 

blev Dorthe Myhre valgt som repræsentant for Røde 

Kors i Slagelse, og Kaj Johansen træder ud af 

bestyrelsen. Røde Kors har således to repræsentanter i 

bestyrelsen, idet Falk Bærens fra Skælskør-afdelingen 

også sidder i bestyrelsen. 

 Samaritergruppen flytter fra Rugvænget til Sverigesvej. 

Flytningen skyldes, at udlejer på Rugvænget har 

indgået aftale med anden lejer for hele bygningen. 

 På møde i Frivilligcentret blev der indgået aftale om en 

foredragsrække på tre foredrag i efteråret. Aftalen er i 

lighed med sidste år indgået mellem  8 

frivilligforeninger og Frivilligcentret. Foredragene 

holdes under fællestitlen: ”Det gode liv”. 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 

Bente Quotrup  Patientstøtter Akuthus 
Bent Juul Tangager  Patientstøtter Akuthus 
Pia Olsen   Patientstøtter Akuthus 
Else Baiumi   Patientstøtter Akuthus 
Stine Overgaard  Patientstøtter Akuthus 
Dorthe Buch   Patientstøtter Akuthus 
Vivi Andersen  Patientstøtter Akuthus 
Lise Lotte Christiansen  Patientstøtter Akuthus 
Kirsten Eilersen  Patientstøtter Akuthus 
Christopher Trong Paulsen  Indsamlingsgruppen 
 
 
 
 
 
 


