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Indhold: 

Bestyrelsesmødet 

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

Fællesskabsalliancen 

Frivilligcentret i Slagelse har modtaget en større pose penge fra 
Socialministeriet til at gennemføre et projekt. 
 

Røde Kors og Danmarksindsamlingen 
 
Den 4. februar løber Danmarksindsamlingen af stablen. 
Røde Kors er en del af Danmarksindsamlingen. Vort projekt er 
hjælp til børn i de syriske flygtningelejre. 
 

Generalforsamling 

Torsdag den 23. februar afholder Røde Kors i Slagelse ordinær 

generalforsamling. 

Småt nyt 

Små nyheder eller historier fra hverdagens arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Husk ! 

Få indflydelse på din Røde Kors 

afdeling! 

Deltag i Generalforsamlingen den 

23. februar, kl. 19.00 i Røde Kors’ 

lokaler Jernbanegade 7 i Slagelse. 
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Fællesskabsalliancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmødet 

Bestyrelsen holdt årets første bestyrelsesmøde torsdag den 26. 

januar. 

Bestyrelsen besluttede at lease en ny bil til genbrugsbutikken, da 

den gamle leasingkontrakt udløber i februar, og bilen ikke kan 

købes. Ved at lease bilen kan vi over en 4-årig periode spare omkring 

170.000,- kr. 

Bestyrelsen fik et spørgsmål om udlån/leje af lokaler til fejring af 

konfirmation. Bestyrelsen fastholdt en tidligere vedtagelse om, at 

man ikke låner/lejer lokaler ud til afholdelse af fester. 

Bestyrelsen godkendte den nye aktivitetsleder i Integrations-

gruppen, Jann Ulvedal Andersen. Jann er således bestyrelsens 

kontaktperson i Integrationsgruppen. Bestyrelsen ønsker Jann 

velkommen i organisationen. 

Bestyrelsen drøftede strategien for den kommende 

generalforsamling. 

Bestyrelsen drøftede omstændighederne omkring den akutte 

mangel på ledelse i Familiegruppen, idet begge aktivitetsledere har 

meddelt, at de stopper deres virke af helbredsmæssige årsager. 

 

Fællesskabsalliancen 

Frivilligcentret i Slagelse har modtaget en større pose penge fra 

Socialministeriet til at gennemføre et projekt i samarbejde med 

frivilligorganisationerne i lokalområdet. 

Projektet er metodeudvikling til at skaffe flere frivillige i 

aktiviteterne. Vi kender jo godt de gamle metoder, men de virker 

ikke så godt mere, så derfor vil Socialministeriet gerne lave et 

projekt til udvikling af nye metoder til at skaffe nye frivillige. 

Der er foreløbig ni foreninger, som har meldt sig til at deltage i 

projektet i Slagelse, herimellem er Røde Kors Slagelse, som deltager 

med tre personer, Rita Jepsen, Susanne H-Jensen og Mogens Aaby. 

Gruppen holdt det første møde torsdag den 19. januar. 

Projektet vil blive evalueret af VIVE, som er et videncenter på 

Roskilde Universitet. 
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Røde Kors og Danmarksindsamlingen 
 
Den 4. februar løber Danmarksindsamlingen af stablen. 
Røde Kors er en del af Danmarksindsamlingen. Vort projekt er hjælp 
til børn i de syriske flygtningelejre. 
 
Syriske børn har ar på sjælen efter krig og Corona, så Røde Kors og 
Danmarks Indsamling fortsætter arbejdet for at styrke deres mentale 
helbred. 

90% af Syriens børn har brug for støtte efter 11 år midt i borgerkrigens 
vold og ødelæggelser. En hel generation har oplevet krigens rædsler, 
millioner af børn er blevet fordrevet fra deres hjem, og 2,45 millioner 
børn i Syrien er ikke i skole. 

Situationen er blevet forværret af Corona-pandemien og krigen i 
Ukraine, som har haft store økonomiske og sociale konsekvenser, 
særligt for børnene. 

”Krisen i Syrien er kompleks og intens. Krigen i Ukraine har fået 
fødevarepriserne til at stige, og mange familier har svært ved at få 
hverdagen til at hænge sammen. Børn har måttet droppe ud af skolen 
for at arbejde, så de kan hjælpe deres familier, og de næste måneder 
og år bliver enormt svære”, siger Ravia Harribans, Røde Kors’ landechef 
i Syrien. 

Danskerne styrker syriske børns mentale helbred 

Med projektet ”Vi heler krigens sår” har Danmarksindsamlingen og 
Røde Kors støttet syriske børn i at bearbejde krigens oplevelser og 
styrke deres faglige kundskaber og muligheder for at skabe en bedre 
fremtid. Et stykke arbejde som fortsætter med støtte fra årets 
indsamling. 

”Det er enormt hårdt at vokse op midt i en krig og pandemi. For mange 
syriske børn har krigen præget hele deres opvækst. Det giver ar på 
sjælen. Derfor er det vigtigt, at vi kan fortsætte vores arbejde, og det vil 
jeg gerne takke danskerne for at gøre muligt,” siger Ravia Harribans. 

”Vi heler krigens sår” og hjælper børn og deres omsorgspersoner i Deir 
ez Zour, Aleppo, Rural Damascus og Homs. Indtil videre har projektet 
støttet 12.563 børn og deres omsorgspersoner gennem forskellige 
aktiviteter, som skal styrke deres livsfærdigheder og mentale helbred. 
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Formand Mogens Aaby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generalforsamling 

Torsdag den 23. februar afholder Røde Kors i Slagelse ordinær 

generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i Røde Kors’ lokaler Jernbanegade 7, kl. 

19.00. Dagsorden er ifølge Lov og vedtægter for drift af Røde Kors’ 

lokalafdelinger. 

Dagsorden: 

 Der vælges en dirigent (bestyrelsens forslag er konsulent 

Astrid Vind Løntoft) 

 Dirigenten undersøger, om generalforsamlingen er lovlig 

 Formanden aflægger beretning 

 Det reviderede regnskab fremlægges 

 Formanden fremlægger afdelingens fremtidige virke 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af bestyrelsesformand 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af suppleanter 

 Valg af revisorer 

 Eventuelt 

Efter generalforsamlingen uddeles årsnåle til dem, som skal have en 

årsnål. 

Bestyrelsen anbefaler at møde op på generalforsamlingen og bruge 

din mulighed for at afsætte et fingeraftryk på Røde Kors’ arbejde i 

Slagelse. 
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Småt nyt 

 Tirsdag den 17. januar holdt Mogens Aaby foredrag for 

foreningen Familie og Samfund i Stenlille. Mogens fortalte 

35 tilhørere om missionerne for Røde Kors på Balkan og 

Azerbaijan.  

 Røde Kors Slagelse leaser ny bil til afdelingen. Leasing-

kontrakten er udløbet på den gamle bil, så derfor må man 

investere i en ny bil. 

 Vores hjemmeside skal moderniseres, og i den forbindelse 

flytter siden til hoveddomænet rodekors.dk, så derfor 

bliver adressen ændret til slagelse.rodekors.dk. Der er ikke 

sat en dato på, hvornår det sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


