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Hei alle medlemmer, støttemedlemmer og frivillige i Gausdal Røde Kors
Litt informasjon om status i foreningen, og våre ønsker for det neste året.

Hjelpekorpset
Hjelpekorpset er i god driv, og har etablert vakthytte på Fjerdumssetra på Skei. Det er
fortsatt også beredskap på Røde Kors-hytta på Værskei i påska. Hjelpekorpset har vært ute
på flere lete-/og redningsaksjoner det siste året. I tillegg har de hatt sanitetsvakter på
arrangementer som f.eks. Skeikampen-festivalen og ulike løp på Skeikampen.
Det er nå ca. 15 -20 aktive og ca. 36
godkjente medlemmer i hjelpekorpset. Det
blir grunnleggende kurs og
regodkjenningskurs i førstehjelp på nyåret.
Ønsker du å være med i hjelpekorpset så
send oss en beskjed eller ring 908 49 994.
Det er plass til flere!
Se mer på vår facebook-side:
https://www.facebook.com/gausdalrkh/
Beredskapsvaktene
Beredskapsvaktene har hatt en travel tid,
med godt over 400 dugnadstimer i
forbindelse med kommunens
koronavaksinering. Det er ca. 19
beredskapsvakter pr. nå. Ønsker du å være
beredskapsvakt, så send oss en beskjed
Deltager på ATV-kurs høsten 2021

Omsorgsaktivitet
Etter at aktiviteten har ligget nede noen år, jobber vi nå
for å bygge opp igjen denne aktiviteten. Vi ønsker
mange besøksvenner – er dette noe du kunne tenke
deg, så send oss en beskjed på
omsorg.gausdalrk@outlook.com
Vi organiserer ulike kurs for besøkstjenesten neste år.
Etter å ha fått mer informasjon på et temamøte kan du
avgjøre om du ønsker å bli besøksvenn.
Se mer på vår facebook-side: Gausdal Røde Kors Omsorg
på Facebook

Besøkshund i Røde Kors-tjeneste

Vegen videre inn i 2022
2022 er frivillighetens år
Vi vil bruke frivillighetens år til å bli mer synlig i lokalsamfunnet. Hoved-dagen for Norges
Røde Kors er 8. mai. Da vil vi ha en tilstelning med hovedvekt på førstehjelp.
Vi vil også være til stede og godt synlige på Gausdalsdagen i september 2022.
Kunne du tenke deg å være med på smådugnader for å renovere og holde ved like våre
eiendommer?
Utleieenhetene i Follebu, hytta på Værskei og setra på Skei trenger stadig noen tiltak for å
være i god stand. Kunne du tenke deg å male, slå plen, småsnekring, skru sammen
innredning og lignende? Er dette noe du kan bidra til, så hører vi gjerne fra deg
Hjelp oss å holde meldingsregisteret oppdatert
Hvis du skifter adresse, ønsker flere eller andre aktiviteter - eller ønsker å trekke deg noe
tilbake eller kun være støttemedlem - så send en epost til omsorg.gausdalrk@outlook.com
eller admis.gausdalrkh@outlook.com, så kan vi føre dette inn i registreringssystemet vårt.
Kontaktpersoner:
Petter, leder: 959 81 654
Beate, adm. leder Hjelpekorps/medlemsregister: 908 49 994
Leif, aktivitetsleder Beredskapsvakt: 950 83 021
Rigmor, koordinator Omsorg: 413 24 646

Takk for at du støtter den frivillige aktiviteten i
Gausdal Røde Kors!
Vi håper du blir med oss videre i 2022!"

Med vennlig hilsen
Gausdal Røde Kors Lokalforening
Petter Kirkeby Garstad
Leder

Petter; beredskapsvakt, vaksinasjonskøordner og
leder i lokalforeningen

