Stange
Kjære medlem
Tusen takk for ditt bidrag til Stange Røde Kors. Med din støtte kan vi drive verdifullt
humanitært arbeid. Her er noen av aktivitetene du har støttet ved å være medlem i
Stange Røde Kors:

Besøkstjenesten
Vi har i løpet av året gjennomført prosjektet «Sårbare eldre». Gjennom prosjektet har
det vært mange aktiviteter, som lunsjpakker, dagsturer i lokalmiljøet, turer til Rasen,
Helgøya rundt, besøk på friluftsteatrene og poser til jul.
I perioder har besøkstjenesten og besøkstjenesten med hund kunnet være på
sykehjemmene, med forskjellige aktiviteter som turer med rullestol, allsang, gruppen
«oss gubber» og bidrag til adventskalender.

Migrasjon
Flyktningguidene mottok i oktober Stange kommunes Integreringspris. Det viser at
arbeidet frivillige gjør som flyktningguider er verdsatt. Det ble, tross pandemien,
arrangert en vellykket sommerleir på Rasen Leirsted for 14 barn.

BARK
Stange Røde Kors har i løpet av året startet opp BARK (Barnas Røde Kors). Aktiviteter
og samlinger gjennomføres for tida med ei fast barnegruppe i alderen 9-13 år i
Ottestad.

Barnehjelpen
Mange barnefamilier har deltatt på dagsturer til Hunderfossen, til Vitensenteret på
Gjøvik, Lilleputthammer, Rasen Leirsted, friluftsteater, trampolinepark og kino i regi
av Stange Røde Kors.
Også i år ordner Stange Røde Kors gaver i samarbeid med helsestasjonen og vi bidrar
på Ønsketreaksjonen på CC i desember.

Våketjenesten
Våketjenesten har fortsatt det gode arbeidet med å gi medmenneskelig nærvær til
døende mennesker. Det har vært 27 oppdrag så langt i år, tross pandemi og
restriksjoner.

Beredskapsvakten
Svært mange frivillige har i løpet av året stilt opp som vakter i forbindelse med
vaksinering i Stangehallen.

Annet
I januar var det 110 år siden Stange Røde Kors ble stiftet. Dette ble markert på
Tingvold i august med presentasjon av aktivitetene og med 110 cm lang
marsipankake.

Delta aktivt i Stange Røde Kors?
Vi er avhengige av frivillig innsats. Du blir godt tatt imot og kan delta i et omfang som
passer deg – innenfor de aktivitetene du ønsker.
Opplæring og oppfølging gis underveis.
Meld deg på www.rodekors.no/bli-frivillig/ eller kontakt oss på tlf.: 90 21 04 91 eller
på stange@rodekors.org

Takk for at du støtter den frivillige aktiviteten ved Stange Røde Kors. Vi håper du
blir med oss videre i 2022!
Med vennlig hilsen
Stange Røde Kors
v/styret

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske»
Jens Meinich, grunnleggeren av Besøkstjenesten i Røde Kors

