Litt om aktivitene våre i Grimstad Røde Kors!

Hjelpekorpset står klare til innsats!
Grimstad Røde Kors Hjelpekorps rykker
ut på leteaksjoner etter savnede, vi står
sanitetsvakter ved foksjellige
arrangementer og har beredskapsavtale
med kommunen. Det innebærer blant
annet å avlaste det offentlige
helsevesenet med forskjellige praktiske
oppdrag i en eventuell krisesituasjon.
Hjelpekorpset er klare til å rykke ut med
redningsutstyr og personell hvis en
større ulykke, krise eller katastrofe
inntreffer. Vi har rednings båten som
kan rykke ut på små og store oppdrag på
sjøen og langs land.
Vi har en stor, flott korpsbil som kan
frakte mannskap og utstyr til der det
måtte være nødvendig, samt en
snøskuter i beredskap. Vi har
medlemskvelder, med ulike spennende
aktiviteter som temakveld søk og
redning, øvelser, oppfriskning
førstehjelp, utstyrssjekk og sosial hygge.
Hjelpekorpset har igjennom Covid-19 vært stand-by og klare til bistå der det har vært et behov.
Hjelpekorpset har kjørt transport oppdrag og bistått Arendal Røde Kors med vakter på covid-19
vaksinasjoner i Sør Amfi ved Sam Eyde VGS.

Besøkstjenesten i Grimstad Røde Kors!
Ensomheten
kjenner ingen alder,
og det finnes
mange ensomme
blant både eldre og
yngre.
I 66år har Grimstad
Røde Kors
Besøkstjeneste
som fra starten het
Pasientvenn besøkt
mennesker som av
ulike grunner har ønsket kontakt med andre mennesker. I en levealder så har flotte mennesker
vært å besøkt mennesker, på bo- og omsorgshjem, på kafe, i private hjem, gått tur.

Høsten 2021, har besøkstjenesten hatt møtene sine på Sorenskrivergården og i oktober hadde vi
65 + 1 års Jubileumsfeiring på Grimstad Vertshus.
Besøkstjenesten har vært igjennom en tøff Covid-19 periode der besøk har vært vanskelig. Nå ser
vi fremover mot mange nye besøker, samtaler og hyggelige stunder.
Har du lyst til å bli besøksvenn du også? Ta kontakt med Lokalforeningsleder.

Norsktrening i Grimstad Røde Kors!
Norsktrening er en møteplass hvor man øver på muntlig norsk. Uformelt, sosialt med aktiviteter.
God språkferdigheter er en forutsetning for god deltakelse og tilhørighet i samfunnet. Hovedmålet
til Norsktrening er å fremme til økt inkludering til arbeid og samfunnsliv.

Arbeidsgruppen på Kilandsenteret!
Siden April har aktivitetsgruppen på Kilandsenteret arbeidet iherdig med arrangere leirer og
opplevelser for dem som trenger det aller mest.
En hektisk sommer er gjennomført og en enda travlere høst er bak oss. Mange timer er flydd, men
guri hvor gøy det har vært. I tillegg til leirer på Kilandsenteret har Aktivitetsgruppen vært til
Mineralparken i Evje, AbraHavn og Dyreparken, Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia og Besøkt
Alpakka´er og Hjort på Midtjore Gård på Tjore.
Vi sitter igjen med gode flotte opplevelser og minner for store og små.
Det er mange henvendelser fra bedrifter og private om utleie for 2022, og vi har mange planer og
ideer for nye leirer og opplevelser for store og små. Dette blir gøy.
Har du lyst til å bli med i Arbeidsgruppen ved Kilandsentert. Ta kontakt med Lokalforeningsleder.

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

