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Indhold: 

Temamødet! 

Kort resumé over temamødet? 
 

Julehjælp 2018! 

Så er de indledende øvelser taget til årets julehjælp. 

Ros!!!!!!! 

Når vi opretter en ny aktivitet, vurderer vi altid, om der er behov 
for netop denne aktivitet. 
 

Patientstøtter fejrer 10 år 

Nu er der gået 10 år, siden patientstøtterne startede deres virke på 

Slagelse Sygehus. 

Pusterummet! 

Den 22. maj, kl 16:00 var en større gruppe mennesker forsamlet på 

den nye børneafdeling på Slagelse Sygehus. 

Et skridt mod kuldeberedskabet 

Røde Kors og Ungdommens Røde Kors er gået sammen med 
Kirkens Korshærs varmestuer. 
 

Røde Kors’ lægedepot i Slagelse 

Samaritterne skal i fremtiden lægge plads til Røde Kors’ lægedepot 

i deres nye lokaler. 

Nini Jetzmark i Hviderusland 

Oplevelser fra studietur med Røde Kors til Hviderusland. 

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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Markedsdag i Marievangens 

SFO. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

Tema mødet! 

Temamødet startede med diverse informationer fra 

Landsforeningen. Liste blev fremlagt over opstillede kandidater til 

valg til hovedbestyrelsen på landsmødet 3-4. november. 

Dialogmødet med afdelingsformænd fra det meste af Sjælland om 

Røde Kors’ fremtid - hvordan ser Røde Kors ud i 2030? 

Dialogmødet om hvad vi kan gøre for at styrke genbrug i 

fremtiden. 

Aktivitetslederne kom med en kort status om aktiviteterne. 

Tema: Tre aktiviteter kom med oplæg om deres arbejde i 
aktiviteterne. 
Der blev meget stille i mødelokalet, da netværksgrupperne 
fortalte om deres arbejde og ikke mindst, da de berettede om den 
hjælp, de kommer ud til brugerne med. Der blev især stille, da 
lederen af børnesorggruppen fortalte om det kæmpe arbejde, de 
udfører. 
Familiegruppens leder berettede om de op- og nedture, der er, når 
man arbejder med udsatte familier, specielt deres teenagebørn er 
en udfordring. Og så glæden over at Rotary pludselig giver dem en 
lille pose penge med 30.000,- kr., så nu er der håb om, at de kan 
lave noget for de unge deltagere. 
Besøgstjenestens leder fortalte om udfordringerne med at finde 
besøgsvenner til alle, som gerne vil have en besøgsven. Dorte 
fortalte også om de helt store udfordringer, der er kommet på det 
sidste, specielt når en psykisk syg gerne vil have en besøgsven. 
Det er en svær opgave at finde nogen, som har det overskud, der 
skal til. 
Der blev dannet alliancer på tværs af aktiviteterne, og det er 
meget glædeligt, at man kan finde ud af at støtte og hjælpe 
hinanden på tværs af aktiviteterne. 

 

 

Julehjælp 2018! 

Så er de indledende øvelser til årets julehjælp taget. 

Fredag den 25. maj afholdt Marievangens SFO deres årlige 

markedsdag. Traditionen tro kommer overskuddet fra denne fine 

aktivitet julehjælpen i Slagelse til gode. Vi bruger overskuddet til 

at købe mandelgaver for. De indgår så i den julekurv, som vi 

uddeler i Korsør og Slagelse. 
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Patientstøtter i Akuthuset. 

Foto: Privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientstøtter fejrer 10 år. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ros!!!!!!! 

Når vi opretter en ny aktivitet, vurderer vi altid, om der er behov 

for netop denne aktivitet og måler på, om det er en succes eller ej. 

En aktivitet som Patientstøtterne kan være svær at måle 

succesraten på, men så hjælper det jo på humøret, når man får en 

mail fra Regionens frivilligkoordinator.  

Tekst fra mail sendt til aktivitetsleder Nona Nyhuus: 
 
Kære Nona Nyhuus.  
Vil du sende denne hilsen videre ud til de frivillige: 
 Jeg mødte en mor, der havde været en tur på skadestuen i 
Slagelse med sit barn, der var faldet og havde slået sig. 
Hun roste de frivillige Røde Kors patientstøtter, der venligt havde 
taget imod hende og barnet ved indgangen og vist dem hen til 
lokalet, hvor de skulle vente. De frivillig havde været så søde, 
hjælpsomme og rigtig gode til at tale med barnet. Det havde været 
en rigtig god oplevelse at komme i Akutmodtagelsen. 
Venlig hilsen 

Dil Bredholt  

Konsulent og Frivillighedskoordinator 

 

Næstved og Slagelse Sygehus 

 

Så er man ikke længere i tvivl, om det er en god aktivitet, og om 
den er berettiget. 

 

Patientstøtter fejrer 10 år 

Nu er der gået 10 år, siden patientstøtterne startede deres virke 

på Slagelse Sygehus. 

Det blev den 31. maj fejret med en reception på Slagelse Sygehus. 

En del af de frivillige var mødt op og måtte høre på, hvordan 

Sygehusledelsen roste de frivilliges indsats og samarbejdet med 

Røde Kors. Sygehusets ledelse belønnede Røde Kors med en flot 

Kähler vase, og de to aktivitetsledere fik også en særlig 

opmærksomhed i form af et par flasker vin. De to tidligere ledere 

af patientstøtterne Tove Jacobsen og Pia Hinrichsen var også 

mødt op til denne festlige lejlighed.  De medbragte chokolade, 

som sikkert kommer alle de frivillige til gode ved et 

personalemøde. 

Formand Mogens Aaby takkede både for den fine gave og alle de 

frivillig for den gode indsats gennem de ti år, der er gået. Der blev 

uddelt to 10 årsnåle til de to, som har været med helt fra start. 
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Christopher klipper det røde 

bånd. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Sokker. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Samaritternes arbejdsvogn. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

Pusterummet! 

Den 22. maj, kl 16:00 var en større gruppe mennesker forsamlet på 

den nye børneafdeling på Slagelse Sygehus. 

Forsamlingen var der, fordi de ville overvære, at Ungdommens 

Røde Kors åbnede deres nye projekt Café Pusterummet. 35 unge 

ildsjæle har kastet sig ud i projektet for at gøre en forskel for børn 

og unge, som ufrivilligt er taget ud af deres vante omgivelser og 

blevet indlagt på sygehuset. Det kan være en hård oplevelse for 

børnene at opholde sig på sygehuset, så derfor vil de unge ildsjæle 

give dem et frirum, så de nemmere kommer gennem 

sygehusopholdet. 

Ved åbningen holdt sygehusdirektør Vagn Bach en flot tale for de 

unge Rødekors’ere.  

Et skridt mod kuldeberedskab 

Røde Kors og Ungdommens Røde Kors er gået sammen med 

Kirkens Korshærs varmestuer om et projekt, som kan blive starten 

på et større samarbejde for at støtte de hjemløse i de kolde 

måneder. 

Vi har skudt en indsamling af sokker i gang. Sokkerne modtages i 

vore to genbrugsbutikker i Slagelse og Korsør. Ungdommens Røde 

Kors sorterer og parrer sokkerne, og ligeledes vasker de sokkerne. 

Når vi så nærmer os de kolde måneder, uddeles de fra Kirkens 

Korshærs varmestuer i Slagelse Kommune samt på forsorgs-

hjemmet Toften. 

Dette er et lille skridt på vejen til et samarbejde omkring hjælp til 

de hjemløse i Slagelse Kommune. Vi vil tage samarbejdet op og se, 

hvor vi kan udbygge det til noget større end blot sokker. 

Røde Kors’ lægedepot i Slagelse 

Samaritterne skal i fremtiden lægge plads til Røde Kor’s lægedepot 

i deres nye lokaler. 

Røde Kors’ Medical Team, som består af en gruppe læger og 

behandlere, har depoter med udstyr forskellige steder i Danmark, 

og nu har de så fået kig på Slagelse som det depot, der skal 

servicere Sjælland. Udstyret består af en lægetrailer og en trailer 

med en ATV samt et antal kasser med forbindsstoffer og andet 

udstyr. 
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Røde Kors i Hviderusland 

besøger handicappede børn 

på hospitalerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indgået aftale med udlejer på Norgesvej om P. plads til de 

to køretøjer og samaritterne om opbevaring af andet udstyr.  

Udgifter til opvarmning af lægevognen og evt. andre udgifter i 

forbindelse med depotet betales af Landskontoret. 

Vi er glade for at kunne hjælpe Landskontoret med denne 

opgave og ser frem til et godt samarbejde. 

Nini Jetzmark i Hviderusland 

Oplevelser fra studietur med Røde Kors til Hviderusland. 

Overskrift: En hviderussisk ”Morten” danser vals for danske 

delegater. 

Jeg er lige kommet hjem fra en studietur til Hviderusland. 

Målet med turen, der var arrangeret af Røde Kors, var at give 

frivillige mulighed for at se nogle af de humanitære projekter, 

Røde Kors støtter økonomisk. 

Vi var en gruppe fra hele landet på 10 personer udvalgt af 27 

ansøgere. 

Hviderusland er en af de gamle sovjetrussiske republikker. Det 

er et relativt fattigt område, og dog så vi ikke megen fattigdom i 

gadebilledet. Meget få gadetiggere, men vi mødte stor 

gæstfrihed og åbenhed fra projekter, der handlede om 

foranstaltninger lige fra at modvirke ensomhed hos ældre, 

støtte til aktiviteter for børn med forskellige udviklings-

handicaps og hjælp til unge med psykosociale problemer. Alle 

aktiviteterne var ledet af en lønnet og adskillige frivillige 

medarbejdere. 

Vi så f.eks. ved et besøg på et dagtilbud for udviklingshæmmede 

børn et ungt par med tydelige mongoltræk glade og lidt generte 

rejse sig op fra deres aktivitet og demonstrere en flot vals med 

rank holdning og smil. Her var ingen klodsede bevægelser, men 

ren stolthed og danseglæde. De dansede uden musikledsagelse 

og skulle således selv holde takten inde i hovedet. Det var 

betagende og rørende at overvære. Måske var vi danske 

frivillige blevet ”vænnet” til at opfange de enkle signaler og ikke 

blokere oplevelsen af fordomme ved at have fulgt vores egne 

Peter og Morten fra DR 
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Danseundervisningen var blevet foretaget af en frivillig med stor 

tålmodighed. 

Vi talte meget om denne oplevelse, dels fordi den var så uventet, 

og dels fordi den var et fint eksempel på, 

hvordan udtryk for livsglæde og rytmisk kropslig udfoldelse kan 

kommunikeres uden ord og opfanges direkte. Som Viktor Borge 

udtrykte det: ”Smilet er den korteste afstand til det andet 

menneske”. 

 

Småt nyt: 

Ved søndagscaféen den 3. juni kom en af gæsterne med en kuvert 

indeholdende 5.000,- kr., som vi kunne bruge dér, hvor vi synes, 

at der mangler lidt penge. Det er jo dejligt med sådanne gæster. 

I søndagscaféen var månedens underholdning præsentation af tøj 

til ældre, som ikke selv kan komme ud og købe ind. Vi fik 20% af 

hendes omsætning denne dag. 

Genbrugsbutikken i Slagelse har taget det nye fjernlager på 

Bjergbygade 22 i brug. Alt er flyttet ud af Rugvænget. 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 
Mark Bengtson Integration 
 
10 års nål: 
Birgit Christensen Patientstøtter sengeafsnit 
Birte Rønnengart Patientstøtter sengeafsnit 

 

 

 

 

 

  

Alle ønskes en rigtig god sommer! 


