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Indhold: 

Godt Nytår! 

Vi har nu taget hul på 2019, og jeg håber, at alle er kommet godt ind 

i det nye år. 

Bestyrelsesmødet 

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

Nytårskur i Genbrug 

Butikschef Peter Jensen inviterede de frivillige til afslutning på året, 

der nu er gået. 

Generalforsamling!   

Husk at benytte din chance for at få indflydelse på din organisation, 
 

Danmarksindsamlingen 2019 

For 13. år i træk afholder vi Danmarks Indsamling sammen med 11 
andre hjælpeorganisationer. 
 

Årets første vagt 

Søndag den 6. januar rykkede samaritterne ud på årets første vagt. 

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 

mailto:mog.aaby@gmail.com
mailto:mog.aaby@gmail.com
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Godt Nytår! 

Vi har nu taget hul på 2019, og jeg håber, at alle er kommet godt 

ind i det nye år. 

Vi har rigtig mange opgaver, som kalder på os i 2019. De mange 

aktiviteter, vi har i gang, skal fortsætte med det gode arbejde. Vi 

skal om muligt uddanne flere mennesker i førstehjælp. Vi skal 

arbejde på at blive mere synlige i dagligdagen og styrke de 

frivillige i deres arbejde. Vores økonomiske platform, 

genbrugsbutikkerne, skal også styrkes og dermed om muligt øge 

omsætningen således, at det bliver muligt for os at løfte flere og 

større opgaver. 

Det gode samarbejde med sponsorer og andre 

samarbejdspartnere skal fortsætte i den gode ånd. 

Jeg vil gerne takke alle, som har rakt os en hånd i det gamle år og 

håber, at man vil gøre det også i det nye år. 

En meget særlig og varm tak til de mange frivillige, som har ydet 

en stor indsats . Jeg håber, at I er med på at løfte opgaverne lige så 

godt i 2019. 

Bestyrelsesmødet 

På bestyrelsesmødet den 8. januar blev det oplyst, at der er 

kommet en ny ejer af ejendommen i Jernbanegade. Det kan bl.a. 

mærkes ved, at alle yderdøre er låst og dermed forhindrer, at unge 

mennesker kan tage ophold på trappeopgangen og i P-kælderen. 

Det betyder også, at lys og andre installationer renoveres. 

Affaldscontainerne er flyttet ud i det dertil indrettede affaldsskur 

uden for kælderen. 

Budgettet for 2019 blev diskuteret. Grundet 

tilbagebetalingsreglerne for lånet i National Fond vil der i 

indeværende år ikke være ret mange penge til rådighed. Det blev 

besluttet at godkende budgettet på betingelse af, at alle aktiviteter 

sparer minimum 5% på budgettet. Økonomiudvalget vil følge 

udviklingen af forbruget nøje og i givne situationer vejlede 

aktivitetslederne til besparelser. Af samme grund besluttede man 

at spare sommerudflugten for bestyrelsen væk. Bestyrelsen vil se 

på andre muligheder, og bl.a. dyre annoncer i dagbladene vil 

komme under luppen. 

På bestyrelsesmødet blev der efterlyst emner til det kommende 

temamøde i februar. 
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Peter Jensen. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

Kasserer Lillian Nielsen. 

Foto: Ove Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårskur i Genbrug 

Butikschef Peter Jensen inviterede de frivillige til afslutning på året, 

der nu er gået. 

En hel del frivillige var mødt op for at sige godt nytår til hinanden 

og skåle på året, som er gået. Peter Jensen udtrykte sin tilfredshed 

med indsatsen og det gode resultat. 

Formand Mogens Aaby takkede på vegne af bestyrelsen og de 

udsatte borgere, som har nydt godt af hjælpen fra Røde Kors, de 

frivillige for deres store indsats og engagement i året, der er gået, 

og udtrykte håb om, at samarbejdet i indeværende år vil blive lige 

så godt og givende.  

 

Generalforsamling!   

Husk at benytte din chance for at få indflydelse på din organisation, 

så kom til generalforsamlingen den 22. februar, kl. 19.00 i 

Jernbanegade 7, 1.   

Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne for Røde 

Kors:   

1. Valg af dirigent   
2. Beretning om afdelingens virksomhed   
3. Fremlæggelse af revideret regnskab   
4. Afdelingens fremtidige virksomhed   
5. Indkomne forslag   

 
 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  
 Valg af revisorer  

7. Eventuelt.   
  

Efter generalforsamlingen vil Nini Jetzmark fortælle om sin 
studietur til venskabsprojektet i Hviderusland.  
Husk!  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 10 dage, før generalforsamlingen 
afholdes.   
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Styrk verdens piger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samaritervagten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarksindsamlingen 2019 

For 13. år i træk afholder vi Danmarks Indsamling sammen med 11 

andre hjælpeorganisationer og DR. Årets tema er ”Børn Uden 

Hjem”, og indsamlingen sætter fokus på de millioner af hjemløse 

børn i verden. Nogle børn har aldrig haft et hjem. Andre lever på 

flugt fra krig, konflikt, sult og fattigdom. Danmarksindsamlingen 

løber i hele januar måned og kulminerer i et stort TV-show på DR1 

lørdag den 3. februar med Lise Rønne og Christian Degn som 

værter. 

Vi vil hjælpe flygtningepiger i Cox’s Bazar! 

Pigerne i flygtningelejren Cox’s Bazar mangler beskyttelse. De er 

flygtet fra vold og tortur, men mange er fortsat usikre og risikerer 

overgreb i den overbefolkede flygtningelejr. Med pengene fra dette 

års Danmarks Indsamling vil Røde Kors skabe trygge rammer for de 

udsatte piger og give dem håb for en bedre fremtid. 

Årets første vagt 

Søndag den 6. januar rykkede samaritterne ud på årets første vagt. 

Det var Slagelse Motionsklub, der arrangerede det 

traditionsbundne nytårsmotionsløb. Man kunne prøve kræfter 

med 2 km-, 6 km- og 10 km-banerne. Der var en fin interesse for at 

komme af med lidt af julens og nytårets opsparede fedt. 

Samaritterne melder om en hyggelig og rolig vagt. 

 

 

Småt nyt: 

 Der afholdes temadag den 19. januar med titlen ”Den 

personlige samtale”. Der er 5 fra Besøgstjenesten, som 

deltager. 

 Familiegruppen har for donerede midler fra Sct. Georgs 

Gilderne anskaffet et bordfodboldspil. 

 

 


