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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Ladywalk og lamseben! 

Ladywalk i Skælskør er en fast tradition hvert år i maj måned. 

Samaritterne får nyt udstyr 

Samaritterne har længe ønsket at få skiftet noget af deres udstyr ud 
med nyt og mere moderne udstyr. 
 

Samaritterne på Sjællandsfestivalen 

Den 22. og 23. maj var Slagelse-samaritterne på vagt på 
Sjællandsfestivalen. 
 

Ramt af livet 

Røde Kors Slagelse satte den 17. juni de pårørende i lokalområdet 
på dagsordenen. 
 

Småt nyt 

Små historier fra hverdagen i Røde Kors. 

 
 

 
 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 
Vi er tilbage i august. 

 
 

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 

På bestyrelsesmødet den 13. juni blev det vedtaget, at det beløb, 

som aktiviteten "Unge mødre" havde stående på konto for 

øremærkede midler, bliver brugt på at sende børn på ferielejr. 

Det blev besluttet at sætte implementeringen af projekt "Kom godt 

hjem" i bero til efter sommerferien, da vores økonomiske situation 

ikke kan klare at starte et sådan projekt. 

Det blev besluttet at indlede det forberedende arbejde med at 

igangsætte et projekt med patientstøtter i den psykiatriske 

akutmodtagelse på Psykiatrisk Hospital i Slagelse. Det forholder sig 

således, at Region Sjælland betaler udgifterne i indeværende år. 

Bestyrelsen vedtog et forslag til et regelsæt om ansøgning og 

modtagelse af fondsmidler og donationer. 

Bestyrelsen vedtog et forslag til et regelsæt om brugen af værtinder 

i Røde Kors Slagelse. Der er tidligere (i 2011) vedtaget regler om 

værtinder, men regelsættet trængte til en opdatering. 

På bestyrelsesmødet blev et referat fra indsamlingsgruppen drøftet, 

og det blev understreget, at indsamlingsgruppen har store 

forventninger til både bestyrelse, aktivitetsledere og frivillige i Røde 

Kors Slagelse om mere aktiv deltagelse ved den kommende Røde 

Kors indsamling i oktober måned. 

 

Ladywalk og lamseben! 

Ladywalk i Skælskør er en fast tradition hvert år i maj måned. 

I år havde en god håndfuld Røde Kors-kvinder slået sig sammen og 

dannet et Røde Kors-hold. De 8 kvinder kom fra forskellige 

aktiviteter, Søndagscaféen, Patientguiderne, Vågetjenesten og 

Besøgstjenesten. Efter den gode travetur på 7 eller 12 km mødtes de 

hos formanden, som netop bor i Skælskør. Her blev de beværtet 

med lammekølle og tilbehør. Desserten bestod af rabarberkage, som 

blev leveret af Søndagscaféens frivillige. Efter nogle hyggelige timer 

brød man op, og der faldt atter ro over Skælskør. 

Denne aften var et godt eksempel på, at man på tværs af 

aktiviteterne godt kan være sammen om det gode arbejde i vores 

organisation, og at man er godt på vej ind i en fælles fremtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Ladywalk 2018. 
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Samaritervagt. 

 

 

 

 

 

 

 

Samaritervagten på 

Sjællandsfestivalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samaritterne får nyt udstyr 

Samaritterne har længe ønsket at få skiftet noget af deres udstyr ud 

med nyt og mere moderne udstyr. En ældre og slidt båre bliver til to 

nye moderne bårer. Der bliver også indkøbt bokse til udstyr 

således, at man kan afholde flere samaritervagter på samme tid. Et 

par bærestole kommer til som noget nyt. Det bliver nok den største 

omgang med udskiftning og modernisering af udstyret. 

Moderniseringen bliver kun mulig, fordi samaritterne har modtaget 

en større donation. Trelleborg Fonden har i samarbejde med 

Sydbank doneret 100.000,- kr til formålet. Ikke alene samaritterne 

men også bestyrelsen i Røde Kors er rigtig glade for donationen og 

takker Trelleborg Fonden og Sydbank for deres velvilje og interesse 

for Røde Kors’ arbejde. 

  

Samaritterne på Sjællandsfestivalen 

Den 22. og 23. maj var Slagelse-samaritterne på vagt på 

Sjællandsfestivalen. Sjællandsfestivalen er en musikfestival for 

udviklingshæmmede, som hvert år bliver afholdt ude i området 

omkring Rosenkildevej. Slagelse-samaritterne har i mange år været 

en fast bestanddel af festivalen, og besøgende til arrangementet 

kender os og véd, hvad det røde kors betyder. 

Selv om Sjællandsfestivalen er en musikfestival som så mange 

andre, er mange af vore arbejdsopgaver dog væsentlig anderledes. 

Mange af de besøgende til festivalen lider af fysiske eller psykiske 

handicap, og derfor ser vi mange tilfælde af f.eks. epilepsianfald, 

angst eller faldskader. Det er heller ikke unormalt at se skader fra 

påkørsel af kørestole. En anden vigtig opgave, vi har, er at være 

ekstra synlige på festivalen, da det skaber tryghed og sikkerhed for 

deltagerne, da mange gangbesværede ikke selv tager kontakt, hvis 

de har brug for hjælp. Mange besøgende har ofte også svært ved at 

forklare, hvor eller hvorfor noget gør ondt. Vi vægter det derfor 

meget højt at give alle den nødvendige tid og behandling, da mange 

sår ikke altid er synlige. 

Vi ser hvert år frem til vores vagt på Sjællandsfestivalen, da 

stemningen altid er helt fantastisk, og vi bliver taget godt imod. 

Mange af de besøgende og frivillige, som husker os, er også 

gengangere fra de forrige år, og de kommer altid forbi og hilser. Tak 

for en god festival. 
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Fagkonsulent Ulla Sthen Hansen 

holder oplæg om pårørende- 

grupper. 

Foto: Mogens Aaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramt af livet 

Røde Kors Slagelse satte den 17. juni de pårørende i lokalområdet 

på dagsordenen og havde åbnet dørene for alle, der kunne have en 

interesse i at deltage. Deltagerne repræsenterede både kommune, 

region, andre frivillige organisationer og Røde Kors Slagelse’s egne 

frivillige. Landskontoret bidrog med oplæg om baggrunden for 

pårørendestøtte i Røde Kors foruden visning af filmen ”Ramt af 

livet”, der skildrer livet som pårørende – som ofte overses med fare 

for, at de pårørende bliver syge og ensomme. Røde Kors afsøgte 

muligheden for at samarbejde på tværs for at nå bredere ud til de 

pårørende. Interessen var meget stor, og der viste sig mange fælles 

ønsker, særligt at skabe et overblik over eksisterende og 

manglende indsatser for og med pårørende. For at fastholde 

engagementet tilbød Røde Kors Slagelse at lægge lokaler til et 

møde til efteråret, hvor man kan arbejde mere konkret, og 

formanden vil personligt gå videre med at undersøge, hvordan vi 

alle bedre kommer ud med vore tilbud, så de gode kræfter ikke går 

tabt. 

 

Juhuu - nu er det ferie! 

Ja, nu er det ferie. Billetterne til charterferien i Grækenland, Tyrkiet 

eller Spanien er i hus, de ligger i den øverste kommodeskuffe og 

venter bare på at blive brugt. Bilen er ferieklar, og campingvognen 

er pakket med alt det, vi ikke kan leve foruden på ferien i Tyskland 

eller i Norge. 

Snart strømmer vi ud i verden for at holde ferie, opleve det 

fremmede eller for 10. år i træk bare ligge og dase på en stenet 

strand i Kroatien eller på kanten af poolen i det store indhegnede 

turistresort i Sharm el Sheikh. Det er dejligt, at man nu i et par uger 

kan glemme det hele og bare slappe af. Når du så ligger dér og 

slapper af, kunne du jo vælge lade tankerne gå tilbage til dem, som 

ikke er med på holdet, dem som må blive tilbage og holde 

maskinen i gang, medens du daser i solen. Tænk på dem som de 

gode kollegaer og venner de er. De holder det hele kørende, til du 

kommer hjem igen og kan tage din plads i den aktivitet, du er en 

del af. 

Tak til alle frivillige i Røde Kors Slagelse. I er bare fantastiske. Vi 

ses igen efter ferien. God sommer til alle. 

MogensAaby 
Formand 
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Småt nyt: 

 Samarbejdsaftalen med Jobcenter Slagelse er opdateret og 

underskrevet. Således kan vi fortsætte med at modtage 

praktikanter i vore to genbrugsbutikker. 

 Samarbejdsaftalen med Region Sjælland om Vågetjenestens 

indsats på Slagelse Sygehus er opdateret således, at 

Vågetjenesten nu kan tilkaldes til alle afdelinger på sygehuset. 

 Vågetjenesten har modtaget et takkekort fra en pårørende til en 

døende. Den pårørende var meget taknemmelig over at have 

Vågetjenesten siddende hos den døende, da det gav hende 

mulighed for at sove natten igennem, og dermed havde hun 

kræfter til alt det, som der skal tages stilling til, når man mister 

et familiemedlem. 

 Nykøbing Falster Røde Kors låner vore mødelokaler til at 

drikke kaffe, når de skal på udflugt til Vemmelev i august. 

 Der er indgået en aftale med Patientstøtterne i Akuthuset, at de 

kan fungere som en vågetjeneste, hvis Akutmodtagelsen 

modtager en patient, som ikke kan reddes, og der ikke er 

pårørende med ind på Modtagelsen. Ordningen er frivillig, 

således at patientstøtten, som bliver spurgt, kan sige nej tak. 

 

 

 
       


