Kjære medlem i Ullensaker Røde Kors.
Tusen takk for at du støtter oss i Ullensaker Røde Kors. Ditt bidrag gjør at vi kan hjelpe
sårbare i vårt nærmiljø, og opprettholde alle de gode og viktige aktivitetene vi har.
Hva har skjedd i Ullensaker Røde Kors siste år:
Det ble en tragisk start på året med skredkatastrofen i Gjerdrum. Vårt hjelpekorps var noen
av de første som ankom stedet, og deltok aktivt i arbeidet. Omsorg kom også tidlig på banen,
Solvang ble åpnet for alle mannskaper og vi deltok aktivt på evakueringshotellene. Innsatsen
til våre frivillige var fantastisk og veldig godt gjennomført.
Koronaviruset har ført til redusert aktivitet i flere av våre grupper, men mesteparten av
aktivitetene og vårt viktige arbeid i Ullensaker er nå kommet i gang igjen. Selv med
koronaviruset har beredskapen vår fungert. Vi har blant annet deltatt aktivt i kommunens
arbeid med vaksinering av innbyggene i Ullensaker. I tillegg har vår ambulanse vært flittig i
bruk gjennom hele perioden.
Hjelpekorpset: Støtter politiet ved leteaksjoner, utfører sanitetstjenester ved små og store
arrangementer og i tillegg avholdes kurs i førstehjelp og andre aktiviteter. Ny mannskapsbil
er kjøpt inn i 2021.
Omsorg: Besøker ensomme, integrerer flyktninger, har arrangementer på bo – og
aktivitetssenter og utfører visitortjenester ved Ullersmo. Onsdagskafeen, åpen hver onsdag
mellom 11.00 – 14.00. Er i tillegg store på verving av blodgivere.
Gardermogruppen: Sørger for en fin start og hjemkomst for reisende til Solgården. På grunn
av korona har Solgården vært stengt, men åpner igjen for reisende i slutten av 2021.
Bruktbutikken: Ligger ved idrettsparken på Jessheim, og salg av brukte saker og ting gir gode
inntekter til våre viktige aktiviteter. Bruktbutikken kan dele ut midler i form av gaver etter
søknad.
Flaskesortering: Som vi utfører etter avtale med Oslo Lufthavn Gardermoen. Lag og
foreninger hjelper med sortering/dugnad, som gir inntekter til deres formål.
Internasjonalt utvalg: Vi sender klær og utstyr til våre venner i Latvia Røde Kors. Alt vi
sender blir fordelt til trengende familier og institusjoner.
Din rolle i Ullensaker Røde Kors:
Vi er veldig glade for at du er medlem, og vi ønsker oss enda flere aktive medlemmer. Om du
vil delta i en av våre aktiviteter, ta kontakt med oss på e-post leder@ullensakerrodekors.no.
Hvor mye du vil delta bestemmer du selv, og vi gir den kunnskapen/kompetansen du trenger
for de ulike aktivitetene.
Vi takker for ditt bidrag, og håper å se deg som aktiv frivillig i 2022.
Hilsen

