VEDLEGG TIL MEDLEMSKONTINGENT 2022:

Takk for at du er medlem i Siljan Røde Kors
Året 2021
Året 2021 startet like rolig som 2020 sluttet. Vi trodde vel alle at Norge skulle åpne opp igjen etter
pandemien, men det ble enda en stund å vente. Vaksinasjonen satte bølgen i gang for Siljan Røde
Kors’ frivillige. Til sammen har vi bidratt med over 350 frivillige timer med transport og bistand til
vaksinasjon for kommunen, og enda er vi i skrivende stund ikke helt ferdig.
Sommeren 2021 gjorde underverker for flere av oss, da Erna Solberg endelig kunne fortelle oss at
vi nå skulle åpne samfunnet opp igjen.
Så etter ferien har vi ikke sittet stille et sekund. Denne høsten har vært svært hektisk med
aktiviteter nesten daglig. Alt fra besøksvennbesøk, sying av munnbind, transportoppdrag,
språktreff, Go’tralla, leksehjelp, lyttevenn, norsktrening, høstfest, svømmeopplæring,
førstehjelpskurs, beredskapsplanlegging, møtevirksomhet, julemarked og sist men ikke minst
julenekbinding.
Nok engang har en gjeng både medlemmer og ikke-medlemmer, med strålende godt humør,
jobbet i åkeren med å lage intet mindre enn 204 julenek til i år! Til og med bonden selv stilte opp
og hjalp oss med sin arbeidskraft og gode humør. Og det går rykter om at det til og med ble litt
allsang på låven etter jobbeøkten. Julenekene dekoreres med vakre sløyfer sydd av sygruppen
vår, og salgsinntektene går til lokale aktiviteter i Siljan Røde Kors.
Det er bare å ta av seg hatten og bøye seg i neket for innsatsen!! Tusen tusen takk til alle frivillige
medlemmer og ikke-medlemmer som har bidratt med stort og smått dette året!
Fremover fortsetter vi det gode arbeidet med de faste aktivitetene våre, og det jobbes også med et
samarbeidsprosjekt for aktiviteter for ungdom. Så følg med!
Foruten pant og grasrotandelen er din medlemskontingent en svært viktig inntektskilde for Siljan
Røde Kors for at vi skal kunne drifte og vidreutvikle oss. Vi håper at du også i år vil støtte oss og
fortsette som medlem i Siljan Røde Kors.

Ta gjerne kontakt hvis du har noe på hjertet eller sitter med kreative forslag til aktiviteter som kan
være nyttig for Siljan eller om du ønsker å bidra med noe.
E-post: siljanrk@gmail.com eller se www.siljanrodekors.no
Til slutt ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til medlemsmøte «Åpen agenda» med
demonstrasjon av vår nye hjertetstarter og «noko attåt» den 20. januar kl. 18.00-19.00. Det
blir sendt ut invitasjon på e-post til medlemmer og lagt ut på vår hjemmeside og
Facebookside.

Med ønske om et godt nytt år,
hilsen Styret i Røde Kors Siljan

_______________________
Anja Kristiansen
Lokalforeningsleder

