Kjære medlem i Fjell Røde Kors
Nå håper vi på din hjelp til å nå nye og viktige mål også i 2022
Gjennom medlemskontingenten deltar du med å finansiere vårt arbeid for utsatte personer og grupper, her i vårt
felles nærmiljø. Fjell Røde Kors er med sin aktivitet en viktig del av kommunens totale beredskap: Dette være seg
alt fra Søk og Redning etter gamle som unge, ved katastrofer, ulykker og andre hendelser i vår kommune.
Ved at du betaler din medlemskontingent HJELPER DU OSS TIL Å HJELPE
Fjell Røde Kors har flere aktiviteter, hvor frivillige deltar, men vi ser at det er flere som trenger mere og for at vi
skal kunne møte enda flere av de behov som er i vårt lokalsamfunn så trenger vi også flere mennesker som har
litt tid å dele med andre. Under står det litt mer om våre aktiviteter pr. dags dato. Ønsker du å bli frivillig, eller
ønsker mer informasjon. Send en mail til post@fjellrk.no eller gå inn på www.fjellrk.no
Sotra Røde Kors Hjelpekorps
Sotra Røde Kors Hjelpekorps er en del av Norges største frivillige
redningsorganisasjon, og en del av den nasjonale beredskapen i
Norge. Sammen med andre Hjelpekorps i regionen bistår vi Politiet og
Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i
Bergensområdet og resten av Hordaland. Hjelpekorpset bidrar også
ved større ulykker og katastrofer i lokalområdet. Hjelpekorpset er
alltid i beredskap og rykker ut hvis det skjer noe i området.
Hjelpekorpset stiller også opp på ulike arrangementer med
sanitetspersonell, og holder kurs innen førstehjelp og
hjerte/lunge redning for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.
Fjell Røde Kors Omsorg
Røde Kors Omsorg favner mange aktiviteter som f eks
• Sosial møteplass
• Vennefamilie
• Fjell Røde Kors Våketjeneste
• Fjell Røde Kors Besøkstjeneste
Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Den organiseres gjennom besøkstjeneste til
private hjem, institusjoner og felles sosiale møteplasser.
Ditt bidrag er viktig i vårt arbeid for å gi omsorg til personer og grupper som er i en vanskelig livssituasjon. Eldre
og ensomme får besøksvenn fra Fjell Røde Kors, som har ukentlige besøk på de forskjellige institusjonene i Fjell
kommune, med blant annet kaffekos, sangstund, og turer i nærområdet.
Vi ønsker å etablere 1 til 1 besøk, men trenger frivillige som ønsker å koble samme de som trenger besøk, med de
som ønsker å besøke noen
Andre aktiviteter
Fjell Røde Kors har hele tiden et ønske om å nå flest mulig og vi prøver derfor å utvide tilbudet vårt, derfor
trenger vi flere frivillige, så ønsker du å være med i råd, utvalg eller styrer trenger vi også frivillige til det.
COVID
Alt har vært annerledes for oss også som for mange andre, men vi ser at det også er behov for Røde Kors under
pandemier. Fjell Røde Kors har frivillige som bistår med transport til og fra teststasjoner, står vakt ved
teststasjoner, kjører mat hjem til sårbare grupper og vi er til stede på Øygarden medisinske senter og passer på
at besøkende følger rutinene med munnbind og spiting av hender.
Grasrotgiver

Gjør Fjell Røde Kors til formål for Grasrotandelen neste gang du tipper eller spiller i regi av Norsk
Tipping. Da betaler Staten en støtte til Fjell Røde Kors tilsvarende
5 % av det du spiller for, hver gang du spiller i tiden fremover.
Gratis for deg å gi, viktig for oss å få.
Ønsker du å støtte oss gjennom grasrotandelen kan du gjøre
dette på følgende måter:
•Hos kommisjonæren
•Mobilspill
•Norsk Tipping sine nettsider
•SMS, send Grasrotandelen 994196375 til 2020
Pantelotteriet PANTO
Støtt lokalt Røde Kors ved å trykke på Røde Kors knappen når du panter flasker og bokser. PANTO er et
alternativ på mange av panteautomatene i Kiwi, Meny og Rema1000 butikkene. Når du panter, trykk på
knappen med det røde korset, og delta i et lotteri med gevinster opp til
1 million kroner. Overskuddet går til Røde Kors lokalt.
Gi Blod
Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig. Blod må gis. Pasientene og
helsevesenet er helt avhengig av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det
et konstant behov for nye forsyninger. Som blodgiver gjør du derfor en viktig samfunnsinnsats og vi ønsker
deg velkommen som blodgiver og takker for at du ønsker å gi av deg selv. Du kan melde deg som blodgiver
på www.GiBlod.no. Blodbussen har stoppested på Sartor Senteret. Mer om tider og om bussen kan leses
på www.blodbussen.no
Flügger farge
Vi har gjort en avtale som også kan hjelpe deg i å hjelpe oss!
Hvis du skal fornye litt hjemme eller på hytta, så har vi har på vegne av alle våre medlemmer fått en avtale
med Flügger farve som er en stor kjede som leverer alt inne maling og tapet mm, og den nærmeste for
oss på Sotra ligger i Drotningsvik senter, Drotningsviksveien 132, 5179 Godvik Det er inn til venstre før
du kjører ned til Sotrabroen på vei vestover. De øvrige butikkene er: Flügger farve Conrad Mohrsvei 7,
5068 Bergen Flügger farve Liamyrane 6, 5132 Nyborg og Flügger farve Fanaveien 13, 5221 Nesttun
Denne avtalen gjelder over hele landet, så alle som ønsker å bruke denne avtalen kan få rabatten hvis de
sier at de ønsker at Fjell Røde Kors får Flügger andelen.
Det kan svare seg å gjøre sine innkjøp her, da får du 20% på alle varer du handler ved å
oppgi at du ønsker å støtte Fjell Røde Kors og i tillegg får Fjell Røde Kors 5% av alt som blir handlet
for. Nytt av året er at dette også gjelder på kjøp på nett oppgi rabattkode FA888555
Sjekk utvalget på sidene Deres www.flugger.no
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