Kjære medlem,
Takk for at du støtter vår frivillige aktivitet!
Bidrag som dette gjør at vi kan opprettholde og videreutvikle våre aktiviteter og hjelpe de som trenger det.
Koronasituasjonen har preget mye av vårt arbeid også i 2021. Vi har bistått kommunen med
beredskapsarbeid. Beredskapsambulansen har assistert Sørlandet sykehus med pasienttransport, og vi har
støttet kommunen med testing og vaksinering. I høst kunne vi igjen starte opp med våre ordinære
aktiviteter.
Hjelpekorpset
Hjelpekorpset deltar på aksjoner i hele Agder og har sanitetsvakter. Vi har snøscooter, firhjuling og
ambulanse. Hjelpekorpset har instruktører som holder førstehjelpskurs.
Oppvekst
Barnas Røde Kors – BARK for barn mellom 6-13 år er en populær aktivitet hvor barna er med og planlegger
hva de vil gjøre. Barna er mye utendørs og lærer blant annet førsteshjelp. I sommer fikk BARK en dag i
Dyreparken, og fikk et eksklusivt møte med statsminister Erna Solberg. Det var stas!
Besøkstjenesten
Besøkstjenesten vår har en-til-en besøk på Songdalstunet og til personer som bor privat, samt besøksvenn
med hund. I tillegg har vi en ledsagertjeneste til «Syng med oss» på Bestestua på Nodeland hver mandag. Vi
er med som hjelpere på hyggetreffene på Songdalstunet og på juletrefesten. Dette er populære treff og vi
er glade for at samfunnet har åpnet opp slik at vi har anledning til å møtes igjen. Besøksvennene er også
med på aktiviteter som lokalforeninga arrangerer.
Vi driver også med migrasjonsarbeid i Songdalen og har arrangert flere overnattingsturer for
innvandrere/flyktninger.
Vår arbeidsgruppe jobber flittig gjennom året og arrangerer basar hvert år og deltar i andre aktiviteter.

Migrasjon
Vi har arrangert flere overnattingsturer for innvandrere og flyktninger i Songdalen.
Vi samarbeider med Frivilligsentralen om arrangementer og aktiviteter som leksehjelp og kafe.
Vi deltar på aksjoner og arrangementer som jule-/og sommerarrangement med utdeling av gaver og
aktivitetskort til lavinntektsfamilier og vanskeligstilte.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har litt ledig tid, vi har alltid behov for nye frivillige!
Takk for at du støtter vår frivillige aktivitet og vi håper du blir med oss videre i 2022!
Vennlig hilsen
Sylvi Mølland, lokalforeningsleder

