Kjære medlemmer!
Tusen takk for at du er medlem i Hovet og Hol Røde Kors og støtter oss! Og med
medlemskontingenten så støtter du også Norges Røde Kors sitt viktige arbeid nasjonalt og
internasjonalt.
Nå har vi lagt bake oss to år som har vært preget av korona for vår del og. Vi har ikke kunnet
gjennomføre så mange øvelser og samlinger som vi pleier, men vi har hele tiden vært i beredskap og
vært ute på oppdrag både vinter og sommer. Nå håper vi å komme i gang med medlemsmøter hver
14 dg på korpshuset.
2022 er her og for Hovet og Hol Røde Kors er det et spesielt år fordi det i november blir 70 år siden
det ble starta hjelpekorps i Hovet. Og så håper vi at det blir ett år der vi igjen kan få treffes når vi vil
og få gjennomført de aktiviteter vi planlegger.
Det er fremdeles hjelpekorps som er vår hovedaktivitet. Vi samarbeider tett med foreningene rundt
oss både innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene med andre aktiviteter. På Geilo har
de en aktiv besøkstjeneste. Vi vet at det finnes ensomme i vårt nærmiljø som gjerne kunne tenkt
seg å få besøk av en Røde Korser. Dersom du kunne tenke deg å glede noen i hverdagen ved å være
besøksvenn så ta kontakt, så får du høre mer om hva det vil si og hva det går ut på.
Har du lyst til å hjelpe til med flaskehenting og sortering? Vi henter flasker hver 14 dg., i vår kjøpte vi
en varebil så en trenger ikke kjøre med henger for å være med på dette. Da blir det en tur ca 2-3
ganger i året.

Med hilsen
For Hovet og Hol Røde Kors
Jorun Schjelderup Kleppo
Du kan kontakte oss via facebook siden vår Hovet og Hol Røde Kors,
på epost Hovetogholrkh@gmail.com eller joruklep@online.no, tlf 9944 9801

