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Tak for indsatsen! 

Når jeg her ved årets slutning sidder i al min ensomhed og tænker 
tilbage på det år som er ved at rinde ud 
 
 

Brev fra Præsidenten. 

Kære Røde Kors-formænd. 
Vi skal nu til at tage afsked med 2022 
 

Eminent juleafslutning 
 
Som mange andre plejer Livsmod altid at slutte årets møder af med 
en julefrokost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Slagelses 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 årets sidste bestyrelsesmøde den 15. december. 

Man besluttede at afholde generalforsamling den 23. februar 2023 i 

Jernbanegade. 

Formand og kasserer har haft et møde med lederen af Kongelejren. 

Situationer er den at Slagelse Kommune ikke længere støtter vores 

arbejde med de udsatte børn i Slagelse. Vi vil derfor søge 

Hovedkontoret (HQ) om lov til at hensætte 100.000,- kr. som 

øremærket til afholdelse af Kongelejren, HQ skal godkende at vi 

hensætter midler til dette formål. 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget uden bemærkninger. 

Der har været en måneds betænkningstid. Ingen bemærkninger fra 

aktivitetslederne. 

Bestyrelsen har modtaget en forsørgelse fra Ungdommens Røde 

Kors om man ville sende børn med på en planlagt skiferie. 

Bestyrelsen takkede nej til tilbuddet due til vores økonomiske 

situation. 

Afdelingen har fået tilsendt et logo som kan lånes ud til 

virksomheder som ønsker at støtte Røde Kors arbejde med f.eks. 

pengeindsamling. Vi spørger HQ om de vil lave en skabelon til et 

følgebrev til brugerne af dette logo. 

Bestyrelsen drøftede vores økonomi. HQ kommer på besøg for at 

kontrollere vores regnskaber. Det er tilsyneladende en ny procedure 

man har indført. 

Der var indsendt få aktivitetsrapporter, med en skal fremhæves. 

Nørklerne i Slagelse besøger Julemærkehjemmet med mellemrum. 

De donerer tæpper, sokker og bamser som børnene kan bruge 

medens de opholder sig på Julemærkehjemmet, og de må gerne tage 

dem med hjem når de rejser hjem igen.  

 

 

 

 

. 
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Karen Rasmussen besæger HHX 

og HTX, hun får 9000,- kr. med 

hjem til julehjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for indsatsen! 

Når jeg her ved årets slutning sidder i al min ensomhed og tænker 

tilbage på det år som er ved at rinde ud, lader jeg tankerne gå på 

opdagelse i min hukommelse. Tankerne hopper fra ø til ø oppe i mit 

hoved, og lander på helt tilfældige oplevelse som ligger på lager, på 

min harddisk. 

Vi var ikke helt sluppet af med corona, og må fortsat være meget på 

vagt. I genbrugsbutikken oplevede vi  stort mandefald i lange 

perioder. Vi trak store væksler på de frivillige som var til rådighed. 

Der var travlhed.  byen var helt på dan anden ende. Hendes Majestæt 

Drinningen skulle besøge byen. Vi havde lovet Frivilligcentret at 

stille op på torvet med en bod hvor vi kunne promovere Røde Kors. 

Det vat koldt og blæsende, så Dronningens besøg resulterede i at jeg 

pådrog mig en slem forkølelse. 

Så blev der krig i europa. Rusland og Ukraine røg i totterne på 

hinanden. Det betød at der pludselig kom mange flygtninge fra 

Ukraine. Kommunen bad os om at holde os klar til at modtage et 

større antal flygtninge. Vores beredskabsafdeling mønstrede 75 

personer i løbet af halvanden dag. Personer som var klar til at smide 

hvad de nu havde i hænderne og stille op for flygtningene. Det blev 

dog ikke aktuelt. 

I genbrug blev der indført en gavekort ordning så de ukrainske 

flygtninge kunne skaffe sig de fornødenheder som de stod og 

manglede. Kommunen bad os pakke familiepakker med køkken 

udstyr og porcelæn til en husholdning. Vi etablerede en kontakt 

gruppe til en gruppe flygtninge som blev indlogeret på 

Kastaniegården i Rude. Vi stillede en PC. til rådighed for flygtningene 

så de kunne opretholde kontakten med familien som enten var 

tilbage i Ukraine, eller havnet i et andet land. Alle var opfindsomme 

med Google oversættelse på telefonen elle simpelt hen et 

gestikulerende kropssprog. 

Nørklerne oplevede at deres produkter ikke kunne sendes ud til 

modtagere i Hviderusland, derfor måtte man finde nye måder at 

komme af med de dejlige hjemmestrikkede vare. Produktionen blev 

omstillet til varer man kunne sælge i butikkerne. Mandecentret i 

Slagelse fik derfor et større antal Nørkletæpper. Julemærkehjemmet i 

Skælskør har også fået en hel del tæpper og hjemmestrikkede 

bamser så børnene har en ven at snakke med når de voksne hliver 

for dumme. 



December 2022                                                                                 Røde Kors Slagelse  
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik sendt en gruppe på 30 børn på ferielejr. Det var børn fra 

udsatte familier som ellers ikke ville komme på ferie. 

Samaritterne har hele sommeren stillet op på stævner og 

festivaler og hjulpet et ukendt antal mennesker so af den ene eller 

anden årsag havde brug for hjælp. 

Guiderne og patientstøtterne på sygehuset har hjulpet mange med 

at finde rundt på sygehuset, eller besøgt de ensomme patienter 

som ikke fik besøg. 

Besøgstjenesten har uge efter uge besøgt ældre ensomme i deres 

hjem. 

Netværksgrupperne og sorggrupperne har utrætteligt holdt 

workshops med ensomme og sorgramte borgere, det gælder både 

børn, unge og ældre borgere. 

Familiegruppen har også haft nok at gøre dels med at genstarte 

efter corona, og få familierne tilbage i gruppen. 

Vågetjenesten har holdt mange dødende i hånden de sidate timer 

af deres liv. Ingen skal dødalene. Tjenesten tilbyder også 

aflastning til pårørende til alvorligt syge eller dødende. 

Genbrugsbutikkerne i Korsør og Slagelse har knoklet med at 

skaffe penge til alle aktiviteterne. Butikken o Korsør har haft stort 

mandefald, og har været nød til at lave en reduceret åbningstid. 

Butikken i Slagelse oplever også mandefald, men kan fortsat holde 

normal åbningstider. Butikken oplever også at man i dette 

turbulente år skaber en rekordomsætning på omkring 2,6 million. 

Julehjælpen blev i år uddelt til et rekordhøjt antal borgere. 272 

børnefamilier modtog julehjælp. Det er jo ved at blive en tradition 

at vi også sender en hilsen i form af mad og juleknas i retning af de 

hjemløse, i år var det 30 hjemløse borgere som modtog denne lille 

hilsen. I år blev det også muligt at tilgodese 120 andre udsatte 

borgere. Vi har således hjulpet 422 børnefamilier eller enkelte 

borgere til at kunne holde en bedre jul. 

Når jeg tænker på alt det vi har nået i året 2022 kan jeg kun glæde 

mig over at så mange frivillige stiller op hver dag. Det er simpelt 

hen utroligt at det kan lade sig gøre. 

En glad og tilfreds formand kan kun med fattige ord give udtryk 

for den taknemlighed som mine tanker kredser om oppe i min 

krøllede hjerne. Jeg vil gerne ønske alle de frivillige som stod op til 

denne store indsats en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
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Præsident Jette Runchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg  glæder mig til at tage fat på opgaverne sammen med jer i 

det nye år. 

Mogens Aaby 

Formand 

Brev fra Præsidenten 

20. december 2022 

Kære Røde Kors-formænd. 
 
Vi skal nu til at tage afsked med 2022. Det var året, hvor corona 
heldigvis i vid udstrækning slap sit greb i Danmark og til dels i 
verden efter to meget lange år. 
 
Men samtidig blev 2022 også året, hvor Europa blev ramt af 
krig. Over syv mio. ukrainere er flygtet ud af landet – og mindst 
lige så mange er internt fordrevne i deres eget land. Endnu 
engang stod 
Røde Kors klar til at handle, da konflikten brød ud. Vi har bragt 
nødhjælp ud til 900.000 ukrainere. 
 
Og vi har hjulpet tusinder med at finde sig til rette i Danmark. 
Det kunne vi gøre, fordi danskerne viste os tillid, en 
imponerende givervilje og et stort engagement med mange nye 
parathjælpere til at give en hånd med. Og det har vi kunnet 
gøre, fordi I stod klar – i butikkerne, i de kendte 
integrationsaktiviteter og i en hel række nye initiativer som 
tryghedszoner, ukrainecaféer mv. Det har I formået at løfte 
samtidig med, at I hver dag sikrer, at vågetjenesterne, 
patientstøtterne, besøgsvennerne, samaritterne, 
familienetværkene, Q-nettene og meget mere kører 
derudaf på fuldt blus. 
De fællesskaber, som vi inviterer ind til i Røde Kors, er der mere 
end nogensinde brug for. Krigen i Ukraine har ikke alene fået 
forfærdelige konsekvenser for millioner af ukrainere. Det har 
også påvirket økonomien voldsomt i resten af verden. Også 
herhjemme presser inflation og stigende energipriser 
mennesker i sårbare situationer længere ud på kanten. Mange 
af dem rækker ud efter Røde Kors for bistand, julehjælp, en 
håndsrækning og et fællesskab. Det bliver en af vores 
kommende store udfordringer at få hjælpen til at række – både 
herhjemme og ude i verden. 
 
Det er kun halvanden måned siden, at jeg på landsmødet blev 
valgt som præsident for Røde Kors i Danmark. Jeg er stadig i 
gang med at lære om den fantastiske organisation, forening og 
bevægelse, som Røde Kors er. Og jeg bliver stadig mere 
imponeret for hver dag, der går. Den indsats, I yder som 
formænd, er helt exceptionel. I formår med jeres lederskab at 
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Jørgen Yhorup underholder. 

Foto: Rita jepsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sætte retning for udviklingen i både afdelingerne og det store 
Røde Kors fællesskab. 
Tak for jeres store indsats i 2022. 
 
20. december 2022 / rødekors.dk 2 
Jeg ønsker jer en glædelig jul og alt det bedste i det nye år. Jeg ser 
frem til samarbejdet i 2023 og til 
at lære endnu flere af jer at kende. 
Mange hilsner 
 
Jette Runchel 
Præsident Røde Kors i Danmark 

 

Eminent juleafslutning 
 
Som mange andre plejer Livsmod altid at slutte årets møder af 
med en julefrokost – men sådan var det ikke i år. 
Vi var så heldige at få besøg af en Musikalsk Besøgsven, som 
underholdt gruppen dels 
med gode historier og mange gode sange fra sit mangeårige 
musikliv. 
Vores musikven er både komponist, sanger og tekstforfatter og vi 
blev underholdt med mange sange, som vi kender til hudløshed: 
Danmark, Hvalen Valborg, Den himmelblå, 
men også hans kærlighedssang til hustruen. 
Og ja, vi fik besøg af en af ”shubberne, nemlig Jørgen Thorup, som 
var med i Shubidua i 
over 15 år, inden han valgte at træffe den – viste det sig – helt 
rigtige beslutning at trække sig ud af gruppen for at få plads til 
andre dejlige musikalske oplevelser. 
Det var en fornøjelse at høre og synge med på de mange 
velkendte sange, men så 
sandelig også en super oplevelse at lytte til de mange gode 
spørgsmål og kommentarer, 
som deltagerne i Livsmod kom med. 
En kæmpe tak til de Musikalske Besøgsvenner for en oplevelse ud 
over det sædvanlige. 
Deltagerne i Livsmod var meget taknemmelige og gik på juleferie 
med disse linjer fra Den 
himmelblå: 
Nu er det det jul , og træet tændes på ny i land og by 
Og guds engle små klær sig festligt på 
I den himmelblå 
Med ønsket om en glædelig jul til alle! 
Livsmod 
 
 
 
 
 


