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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Opdatering på Corona-situationen 

Vi har siden den 10. marts været sat på pause. 
 

Bodils far var chauffør på en af ”De Hvide Busser” 

I disse dage er det 75 år, siden "De Hvide Busser" bragte tusindvis 

af KZ-fanger hjem til Danmark og Sverige. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vær med til at fejre den 4. maj. 

 

 

 

 

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 

Bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 23. april. 

Bestyrelsen blev orienteret om status på afdelingens aktiviteter, se 

nedenfor. Ligeledes blev bestyrelsen orienteret om afdelingens 

økonomi. Det blev bestemt, at alle aktiviteters budgetter skulle 

afstemmes med den tid, aktiviteterne har været lukket pga. Corona- 

situationen.  

Det besluttedes også at søge om kompensation for faste udgifter i 

perioden 8. marts til 9. juni fra Erhvervsstyrelsens hjælpepakke. 

Landskontoret vil være behjælpelig med ansøgningen, som der er 

en del krav til. 

Ligeledes besluttedes det at holde et møde med regionskonsulent 

Henrik Guhle om vores økonomiske situation. 

Der opsættes dispensere til håndsprit ved de to indgange til 

lokalerne i Jernbanegade. Leverandøren er dog kommet lidt bagud. 

Opdatering på Corona-situationen 

Vi har siden den 10. marts været sat på pause. Patientstøtterne i 

Psykiatrihospitalet var de første, som mærkede det; de frivillige 

blev sendt hjem, og vi holdt vejret af frygt for, at situationen skulle 

udvikle sig. Bestyrelsen holdt et kort møde for at blive opdateret på 

situationen. 

Den 12. marts kom så beskeden fra Røde Kors’ præsident Sven Bak-

Jensen om at lukke alle aktiviteter ned. 

To chauffører har under hele nedlukningen tømt tøjcontainerne. Nu 

havde folk fået tid til at rydde op i gemmerne, så der kom rigtig 

meget tøj (ca. 1,5 ton) per uge. Et par frivillige fra bestyrelsen 

besluttede at sortere tøjet for at tage det bedste fra til butikken, 

inden resten blev sendt videre til sorteringscentret i Køge. 

Den 20. marts blev vi spurgt, om patientguiderne kunne komme 

tilbage på sygehuset for at hjælpe med at skalsikre sygehuset. 

Patientguiderne samt en frivillig fra samaritergruppen har således 

arbejdet under hele forløbet. 

Alle de sociale aktiviteter har ligget stille i perioden. Det har ikke 

været lige morsomt at skulle undvære den kontakt, man ellers 

havde med brugere og frivillige i de forskellige sociale aktiviteter. 

 

 

 

___________________________ 
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Bordopstilling. 

Foto: Rita Jepsen 

 

 

 

 

 

”De hvide Busser” passerer 

Odense i april 1945. 

Foto: Nationalmusset 

 

Volvo B11, årgang 1938. 

Skælskør Busmuseum 

 

 

 

 

 

 

Den 14. april fik vi så besked fra Landskontoret, at vi så småt 

kunne begynde at åbne butikkerne igen. 

I Slagelse var vi klar til at åbne mandag den 20. I Korsør åbner de 

mandag den 4. maj. 

Der er taget forskellige tiltag i butikkerne for at gøre det trygt for 

både frivillige og kunder. Der er opsat plexiglasskærme i 

kasseområderne. Der er håndsprit til rådighed for både kunder og 

frivillige. Der er engangshandsker til rådighed for de frivillige. 

Netværksgruppen "Livsmod" startede også deres aktiviteter den 

20. april. Her var der taget skridt til at holde den anbefalede 

afstand på et par meter. Man havde slet og ret fjernet stolene 

således, at der kun var stole til dem, som skulle deltage, og de var 

placeret med behørig afstand rundt om bordet i det store 

mødelokale. 

Dette var en opdatering på situationen lige nu. 

 

Bodils far var chauffør på en af ”De Hvide Busser” 

I disse dage er det 75 år, siden "De Hvide Busser" bragte tusindvis 

af KZ-fanger hjem til Danmark og Sverige. 

Bodil Frydensbjerg har aldrig glemt det, hendes far fortalte om 

”De hvide busser”. Han var chauffør og kørte modstandsfolk og 

politifolk fra Theresienstadt-lejren i Tyskland til Danmark. På 

dette link kan man lytte til Bodils beretning om faderens bedrifter: 

https://www.rodekors.dk/de-hvide-busser  

På Skælskør Busmuseum har man en original model af en af ”De 

Hvide Busser” fra dengang. Bussen er en Volvo B11 fra 1938. 

Bussen har kørt for Østhimmerlands Rutebiler. 

Bussen er til daglig postkasserød, men i anledningen af 75-året for 

”De Hvide Busser” er den blevet hvid med Dannebro og Røde Kors, 

som den ville have set ud dengang.  

 


