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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

 

Nye danskere ser på andelslandsbyen 

Torsdag den 10. maj så integrationen i Slagelse på andelslandsbyen 

Nyvang. 

Formandskonference 

På formandskonferencen i Horsens lørdag den 21. april var Slagelse 
repræsenteret ved 3 personer. 

 

Samaritterne i nye lokaler 

Samaritergruppen er flyttet fra Rugvænget til Sverigesvej. 

 

Forår i kolonihaven 

Integrationsgruppen er i fuld gang med forårsarbejdet i kolonihaven. 

Patientstøtter fejrer 10 års jubilæum 

Det er nu ti år, siden Røde Kors og Regionssygehuset underskrev en 
samarbejdsaftale. 
 

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 

Dødsfald 

Den 8. maj modtog vi beskeden om, at Rose Vad er død efter længere tids 

sygdom. 

Rose var i en årrække en central person i vort sociale arbejde i Slagelse. 

Rose støttede op om de sociale aktiviteter og kom aktivitetslederne til 

undsætning, hvis det brændte på. Rose blev også fødselshjælper til flere 

sociale projekter. 

Rose blev bisat fra Nivå Kirke onsdag den 16. maj. 

mailto:mog.aaby@gmail.com
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Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 19. april fik bestyrelsen en orientering om 

arbejdet med at oprette et patientguidekorps på Regionssygehuset i 

Slagelse. Vi mangler at få lavet et budget for denne aktivitet, og når 

det er på plads, optager vi projektet til beslutning på næste 

bestyrelsesmøde. 

Det blev besluttet at undersøge markedet for udbydere af eftersyn af 

brandmateriel. 

Det blev besluttet at undersøge aftalerne omkring iltflasker og 

reglerne for transport af iltflasker. 

Det blev besluttet at se på mulighederne for oprettelse af Q-net, så 

snart afdelingens økonomi ikke længere er tynget af den hårde 

afdragsordning på lånet i National fond. 

På bestyrelsesmødet den 16. maj blev det besluttet at finde en 

person, som kan fungere som webmaster sammen med den 

nuværende webmaster. 

Det blev besluttet, at temamødet den 14. juni skal være et møde, 

hvor ira aktiviteter kommer og fortæller, hvad deres arbejde består 

i, og hvordan de arbejder i hverdagen. 

 

Nye danskere ser på andelslandsbyen 

Torsdag den 10. maj så integrationen i Slagelse på andelslandsbyen 

Nyvang. 

I alt 42 personer drog i herligt solskinsvejr fra Slagelse med bus. Målet var 

andelslandsbyen ved Holbæk. Selvfølgelig havde vi i vore caféer inden 

turen snakket om andelsbevægelsen, så flygtningene vidste lidt om, hvad 

der ventede. 

Vi delte os op i små grupper med frivillige og flygtninge i hver gruppe, så 

der var mulighed for at spørge og fortælle undervejs. Der var flere ting, 

flygtningene kunne genkende, ting der også var derhjemme, f.eks. 

petroleumslampen, skolestuen, kakkelovnen (der dog kørte på ”olie” og 

ikke koks). Høns og geder var også velkendte. 

Efter rundturen var der spisning af madpakker og hygge. 

Alle var trætte og glade, da vi kørte hjem - en god oplevelse rigere. 

Hanne Lee 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

Nydanskere på besøg i 

Nyvang. 
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Formandskonference 2018. 

Foto: Mogens Aaby 
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Samaritternes nye depot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandskonference 

På formandskonferencen i Horsens lørdag den 21. april var Slagelse 

repræsenteret ved 3 personer: formand Mogens Aaby, næstformand Ove 

Knudsen og kommunekredsformand Lillian Nielsen. 

Præsident Sven Bak-Jensen bød velkommen og startede med en trist 

meddelelse. 

 

 

 

Oplæg om bevægelse/organisation og fællesskaber og spørgsmålet 

"Hvordan gør vi medmenneskelighed til en folkesag" ved Adreas Hjort 

Frederiksen, Han tog udgangspunkt i Vojens Brugsforening, men kom vidt 

omkring. 

Eftermiddagen stod i workshop’ens tegn. Mange gode input kom på tavlen, 

så der kom rigtig meget materiale ud af det.. 

Generalsekretær Anders Ladekarl fortalte om sin hemmelige mission i 

Coix Bazar i Bangladesh sammen med H.K.H. Kronprins Frederik. 

 

Samaritterne i nye lokaler 

Samaritergruppen er flyttet fra Rugvænget til Sverigesvej. Flytningen 

skyldes, at udlejer har udlejet hele bygningen på Rugvænget som en samlet 

udlejning. 

De nye lokaler er rigtig velegnede til at huse samaritergruppen. Lokalerne 

indeholder et stort møderum med køkkenbord og plads til, at gruppen kan 

holde møder. Et depotrum med god plads til alt udstyr. Vagtvognen 

parkeres i en indhegnet gård lige uden for lokalerne. 

Samaritterne brugte søndag den 22. april på at flytte og indrette de nye 

lokaler.  

Samaritterne har rigtig travlt for tiden, for der er mange vagter, der skal 

dækkes, og gruppens medlemmer skal hele tiden opdateres til det sidste 

nye inden for livreddende førstehjælp. 

 

 

 

En legende i Røde Kors er død. Steen Dam fra Tornved-Bjergsted-

afdelingen er den 20. april afgået ved døden. Steen Dam var en af de store 

frofiler i Røde Kors gennem flere årtier. Steen opnåede at blive 

vicepræsident for Røde Kors i en periode. 
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Arame har fået de store støvler 

på. 

Foto: Clive Lee 

 

 

__________________________________ 

 

 

Arkivfoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forår i kolonihaven 

Integrationsgruppen er i fuld gang med forårsarbejdet i kolonihaven. 

Der er 6 familier, som benytter tilbuddet i kolonihaven. De har hver et 

lille stykke, som de kan dyrke efter deres eget behov. Drivhuset er også 

delt op i 6 små lodder. 

Lørdag den 28. april var der endnu engang liv i kolonihaven, Der blev 

arbejdet hårdt i haven. Jorden var fugtig, og gummistøvlerne skulle på, 

selv om de var lidt for store. 

Der blev sået bladbeder, gulerødder, salat, ærter, bønner, radiser og 

persille. Diep fik hjælp af Simian, Ariam og Nohom. Endnu en dejlig dag i 

vores kolonihave. 

I år afholder haven en solsikkekonkurrence. Hvem kan dyrke den 

højeste solsikke, og hvem kan dyrke en solsikke med det største hoved. 

Der er lagt kartofler, som er blevet beskyttet af et lag plastic for at 

varme dem i de kølige nætter. Drivhuset er repareret og taget i brug. 

Det bliver en dejlig tid, vi går i møde, og alle nyder livet ude i den fri luft. 

 

 

Patientstøtter fejrer 10 års jubilæum 

Det er nu ti år, siden Røde Kors og Regionssygehuset underskrev en 

samarbejdsaftale om, at Røde Kors startede en sygehusbesøgstjeneste 

på sygehusene i Slagelse og Korsør. 

Sygehusbesøgstjenesten i Korsør lukkede ned i forbindelse med 

lukningen af sygehuset ved udgangen af 2010, men i Slagelse fortsatte 

den og er stadig en aktivitet i fuld drift, dog med navneforandring til 

Patientstøtter. Idéen om at støtte patienter har siden bredt sig til også 

at omfatte ventende patienter i Akuthuset, og vi arbejder på at oprette 

et korps af Røde Kors guider til at hjælpe patienter og besøgende med 

at finde vej på sygehuset. 

Tove Jacobsen og Pia Hinrichsen var et godt makkerpar i mange år, 

men der kom et tidspunkt, hvor de syntes, at der skulle nyt blod til. Vi 

fik så Pia Bruun og Joan Pedersen på banen som ledere af aktiviteten. 

Pia har dog af personlige grunde (arbejdsramt) stoppet sit frivillige 

arbejde. 

Region Sjællands frivillige koordinator Dil Bredholdt inviterer til en lille 

reception i anledningen af jubilæet. 
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Småt nyt: 

 Bestyrelsen skal den 2. juni på skolebænken. Vi afholder 

et lille kursus for den nuværende bestyrelse i 

kommunikation. 

 Ungdommens Røde Kors åbner ”Café Pusterummet” på 

Slagelse Sygehus’ nytilflyttede børneafdeling den 22. 

maj. 

 Genbrugsbutikken i Rosengade flytter sit fjernlager fra 

Rugvænget til Bjergbygade. 

 Røde Kors’ genbrugssektion holdt den 16. maj et 

dialogmøde om den nye genbrugsstrategi i vore lokaler i 

Slagelse. 50 deltagere fra store dele af Sjælland var mødt 

op og klar til en snak om strategien. 

 Den 20. maj rejser Nini Jetsmark fra Vågetjenesten til 

Hvide Rusland på studietur i det venskabsprojekt som 

afdelingen har støttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       


