Kjære medlem i Lismarka og Mesnali Røde Kors!
2021 har vært et begivenhetsrikt år for vår lille forening. Takket være ekstra koronamidler
øremerket til sårbare eldre har vi dette året søkt om og mottatt betydelige midler både fra Stiftelsen
Dam og Statsforvalteren i Innlandet. Derfor har vi kunnet tilby de fleste av våre arrangementer uten
kostnad for deltakerne.
I mai 2021 startet vi opp med hyggetreff for eldre og uføre. Dette er en ny aktivitet hvor vi inviterer
til sammenkomst med servering og variert program tredje torsdag hver måned kl. 11.30.
Fra januar 2022 blir treffene annenhver gang på Fjellnær og Hagatun. Det har vært god
oppslutning, og vi håper å få med oss enda flere i fortsettelsen.
17. mai serverte vi frokost til musikerne på Røde Kors huset i Mesnali. Dette vil vi fortsette med .
17. juni arrangerte vi sommerfest på Brøttum Sykehjem sammen med Brøttum Røde Kors.
Beboerne ble hjulpet ut i finværet og koste seg til sang og musikk fra Tommy Michaelsen og Odd
Arne Sørensen. Tidligere på ettermiddagen hadde vi spandert pizza med drikke, og etter konserten
ble det kaffe og kringle.
30. juni inviterte vi til midtsommerfest med middag og underholdning på Camp Sjusjøen.
45 deltakere koste seg i finværet. Odin Stadeløkken og Ottar Sveen underholdt.
Årets tur gikk til Aukrustsenteret i Alvdal 26. august med 40 fornøyde deltakere.
Flere fra Lismarka og Mesnali har deltatt på Seniorferie, både på Merket i Valdres
og Eidene på Tjøme. Deltakerne har satt stor pris på tiltaket og gitt oss mange positive
tilbakemeldinger.
Årets hyggetreff ble rundet av med julebord for 40 deltakere på Hagatun 6. desember. Her deltok
alle elevene fra Lismarka skole med underholdning.
I likhet med tidligere år har vi også i år gitt juleblomster til alle over 80 år i Lismarka og Mesnali.
Våre frivillige er i aktivitet som besøksvenner, våkere og følgere. Vi har i høst fått godkjent en ny
besøksvenn med hund som nå gleder pasienter på Brøttum Sykehjem.
Foreningen har behov for flere frivillige til besøkstjenesten (besøksvenn og besøksvenn med hund,
følgetjeneste til sykehus, lege, tannlege o.s.v. og våketjenesten. Dersom du eller noen du kjenner
ønsker å bidra, vennligst ta kontakt. Vi lover interessente og givende aktiviteter med god
oppfølging i et trivelig og inkluderende miljø.
Takk for at du støtter vår frivillige aktivitet.. Vi håper du blir med oss videre i 2022.
Med vennlig hilsen
Lismarka og Mesnali Røde Kors
Marit Storlien Bedjaoui
Leder
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