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Indhold: 

Kulturnatten 

Kulturnatten eller Sct. Michaels Nat nærmer sig så småt. Byen bliver fyldt 
med spændende kulturoplevelser. 

 

Netværk for besøgstjenesten 

Besøgstjenesterne i Vestsjælland får nu et netværk. 

"Det er fedt", at vi skal på lejr! 

Søndag den 8. juli, kl. 12.45 rullede en stor hvid bus ud fra Busterminalen i 
Slagelse. 
 

Projekt ”Brandsikker Bolig” 

Beredskabsinspektøren i Slagelse Brand og Redning har inviteret Røde 
Kors’ Besøgstjeneste til et samarbejde. 

 

”Det gode liv” 

En foredragsrække på tre foredrag med fællestitlen "Det gode liv”. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

De fik en årsnål 

Frivillige der har fået en årsnål for deres indsats. 

 

Annonce 
Vi har ledige pladser på førstehjælpskurset onsdag den 22. august, kl. 
17-21 i Røde Kors’ lokaler, Jernbanegade 7, 1. sal, 4200 Slagelse. 
Det er 4 timer med hjerte-lunge-redning og hjertestarter. Gælder 
også som repetition.  
Så er du hurtig og har lyst til at lære, hvordan du redder liv, så 
tilmeld dig til Lillian på tlf. 24643023 eller mail: 
lilliannielsen@vemmelev.net. 
 
 
 

 
 

 

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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Kulturnatten 

Kulturnatten eller Sct. Michaels Nat nærmer sig så småt. Byen bliver fyldt 

med spændende kulturoplevelser. Alle prøver at overgå hinanden med 

idéer og påfund for at tiltrække publikums opmærksomhed. 

Røde Kors er naturligvis en del af dette ”Persiske marked”. I år er butikken 

på Rosengade åben, og der vil være forskellige aktiviteter i og uden for 

butikken. 

Samaritterne vil opstille en samariterpost med behandlingsvogn ved 

butikken. Posten vil være bemandet med en gruppe samaritter, og de vil 

bl.a. vise, hvordan man sminker en tilskadekommen, når man holder 

øvelser. 

Afdelingen vil være til stede med en infocafé, hvor kunder og andre 

interesserede kan møde frivillige fra afdelingen og få svar på de spørgsmål, 

som de måtte have. En kop kaffe kan de også få. 

Frivillige, der vil hjælpe til med at gøre denne aften (28. september) til en 

oplevelse for publikum, kan melde sig til sekretær Dorthe Nielsen. 

 

 

Netværk for besøgstjenesten 

Besøgstjenesterne i Vestsjælland får nu et netværk. 

På et møde den 27. juni i Slagelse blev der dannet et nyt netværk for 

besøgstjenesterne i Vestsjælland. Besøgstjenesterne har i mange år udført 

et enormt arbejde for at skaffe besøgsvenner til mennesker, som har haft 

behov for at få besøg af en ven. Røde Kors i Slagelse har haft besøgstjeneste 

siden 1984, hvor man startede ud med 21 besøgsvenner. Gruppen består i 

dag af 53 frivillige besøgsvenner og to aktivitetsledere. 

På mødet deltog Susanne Borén, som er fagkonsulent på Landskontoret. 

Susanne kunne tilføre en masse gode fakta om besøgstjenesten og netværk. 

De forskellige deltagere fortalte om forholdene i deres egen besøgstjeneste, 

og Susanne kunne komme med input til løsning af problemer i 

besøgstjenesterne. Netværket vil i fremtiden fungere på den måde, at man 

kan få andres meninger og idéer til løsning af problemer i stedet for at gå og 

tumle med problemerne selv. 

Inden mødets afslutning aftalte man en møderække for det næste år, med 

forskellige afdelinger som værter, så man derved kan komme på besøg i 

afdelingerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Susanne Borén og Birgit Winkel. 
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Kongelejren på Baunehøj 

Efterskole i Jægerspris. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det er fedt", at vi skal på lejr! 

Søndag den 8. juli, kl. 12.45 rullede en stor hvid bus ud fra 

Busterminalen i Slagelse med en last bestående af 32 børn og 5 frivillige 

hjælpere samt den frivillige chauffør Jørgen og satte kursen mod 

Kongelejren på Baunehøj Efterskole i Jægerspris. 

Mange af børnene var spændte og forventningsfulde, for de havde enten 

selv været på Kongelejren sidste år, eller en ældre søskende havde 

fortalt om lejren. Enkelte var stille og måske nervøse for det ukendte. 

De 5 frivillige hjælpere tog sig godt af børnene, og inden vi så os om, ja 

så var vi fremme og blev modtaget af en stor skare vinkende og glade 

børn og voksne. Der var saftevand, frugt og kage som en dejlig 

forfriskning oven på en lang køretur i en varm bus. Børnene blev fordelt 

i de grupper, de skulle tilhøre under opholdet i Kongelejren på 

Baunehøj Efterskole i Jægerspris. 

En uge senere vendte en gruppe glade børn hjem. De havde lidt svært 

ved at sige farvel til de frivillige i lejren.  

 

Projekt ”Brandsikker Bolig” 

Beredskabsinspektøren i Slagelse Brand og Redning har inviteret Røde 

Kors’ Besøgstjeneste til et samarbejde om projekt ”Brandsikker Bolig”. 

I Danmark omkommer 50-80 personer i brande om året. Risikoen for at 

komme til skade eller omkomme stiger med alderen og er særlig stor 

for sårbare borgere. 

”Brandsikker Bolig” handler om at sikre sårbare grupper af mennesker 

mod brand og følgerne deraf. 

På et møde på Slagelse Brandstation gennemgik 

viceberedskabsinspektør Niels Christian Birk-Sørensen et oplæg om 

projektet. Beredskabsstyrelsen, Trygfonden, Kommunernes 

Landsforening og Danske Beredskaber er gået sammen om projekt 

”Brandsikker Bolig”. Der er udviklet et skema, der gør det let at opdage 

brandfare i boligen. Besøgsvennerne kan udfylde skemaet sammen med 

besøgsmodtageren. Herigennem gives råd om, hvordan man undgår 

brand i boligen.  

Besøgsvennerne har herefter mulighed for at udlevere en gratis brand-

alarm til besøgsmodtageren. Alarmen er en moderne type, som er let at 

opsætte, og den holder i op til 10 år uden, at der skal skiftes batteri. 

Efter gennemgangen af projektet var der en rundvisning på 

brandstationen og en tur op i den 30 m høje drejestige. 
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I Røde Kors er vi glade for samarbejdet og synes, det er godt, at vi også 

kan indgå i den slags projekter. 

”Det gode liv” 

En foredragsrække på tre foredrag med fællestitlen "Det gode liv" er 

blevet til i samarbejde med flere foreninger under Slagelse 

Frivilligcenter. 

Det er foreningerne Diabetesforeningen Slagelse, Flex Team Slagelse, 

Arbejdsskadeforeningen AVS, FAKS Slagelse, Hjerteforeningen Slagelse, 

Gigtforeningen Slagelse og Røde Kors Slagelse, der sammen med Slagelse 

Frivilligcenter tilbyder disse tre foredrag i efteråret. 

Onsdag den 26. september, kl. 19.00 fortæller mindfulness og kognitiv 

coach Renè Madsen om grundprincipperne ved mindfulness. 

Onsdag den 31. oktober, kl. 19.00 er det fysioterapeut og lektor Søren 

Thorgaarg Skou, som fokuserer på træning og fysisk aktivitet. 

Onsdag den 28. november, kl. 19.00 vil ph.d. studerende Mette 

Kaasgaard indføre os i mystikken om, at det at synge sammen giver 

større livsglæde. 

De tre foredrag kan ses/høres sammen eller hver for sig på Slagelse 

Bibliotek. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og sker  

på mail: info@frivillig eller tlf. 51 40 90 73. 

 

Småt nyt: 

 12. juli fik vi, der bruger ”Mit Røde Kors”, en overraskelse, for 

siden er blevet opdateret med et nyt design, og alle brugere skal 

have et nyt password for at komme ind. Siden giver stadig 

adgang til at komme videre ind i medlemskartoteket ”Kontakt”. 

 

 

De fik en årsnål: 

2 års nål: 

Willy Jørgensen Vågetjenesten 
       

 


