Kjære medlem
Her kan du lese litt mer om hva din medlemskontingent har bidratt til i 2021.
Bærum Røde Kors er en stor lokalforening med rundt 800 frivillige i 23 ulike aktiviteter, mer enn
5000 medlemmer og som hovedsaklig opererer innenfor kommunegrensene.
De fleste aktivitetene våre foregår på aktivitetshuset i Sandvika. Fellesverket med Leksehjelp og
ungdomsklubb, Barnas Røde Kors (BARK), Norsktrening og Norskundervisning, sosiale
møteplasser og kurs/møtevirksomhet.
Mange Røde Kors-frivillige er også i tjeneste utenfor huset. Som besøksvenner på institusjoner og
hos hjemmeboende, som flyktningguider eller som gjennomfører aktiviteter for barn i områder som
Skytterdalen og på Krisesenter. Våre frivillige besøker også innsatte i fengsel og støtter personer
som skal vitne i Asker og Bærum tingrett, for å nevne noen. Les mer på rodekors.no/barum.
Vi har et driftig og velutstyrt Hjelpekorps som stadig er aktive i søk- og redningsoppdrag,
sanitetsvakter og som betjener en nyanskaffet beredskapsambulanse.
Gjennom pandemien har Bærum Røde Kors klart å opprettholde de fleste aktivitetene til tross for
stadig endrede restriksjoner. Vi har funnet alternative måter å drive aktivitetene på – både
utendørs og digitalt. I tillegg har vi styrket innsatsen for flerkulturelle som søker seg inn i
arbeidslivet med en nyetablert Mentorordning. Og ikke minst har våre Beredskapsvakter bidrattt
som vaksineverter under massevaksineringen på Rud, som støtteaktør for Bærum kommune.
Høsten 2021 vil vi bruke tiden godt til å påse at alle våre frivillige og deltagere får anledning til å
møtes igjen, og sammen tilstrebe en ny «normalitet». Samtidig vil vi sette en ambisiøs
handlingsplan for 2022, hvor vi vet det fortsatt er mange behov i samfunnet hvor våre frivillige kan
bidra, som en trygg og god oppvekst, avlaste isolasjon og ensomhet, og styrke vår
beredskapsevne for framtidige utfordringer – som da vi deltok med mannskap og utstyr for redning
og psykososial oppfølging etter skredet på Gjerdrum eller støttet kommunen ved
massevaksineringen.
Ditt medlemskap i Bærum Røde Kors, gjør oss i stand til å levere et bredt spekter av frivillige
tjenester i lokalsamfunnet og til å være en viktig samarbeidspartner for myndighetene.
Vi håper du blir med oss videre i 2022 og takker for at du støtter den frivillige aktiviteten i Bærum
Røde Kors.

Med vennlig hilsen
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