Kjære medlemmer og frivillige!
Les om hva vi har fått til i Austevoll Røde Kors gjennom 2021!
Selv om pandemien også i 2021 har vært et bakteppe for alt som har skjedd i foreningen, har
Austevoll Røde Kors hatt det travelt og har bidratt lokalt ved en rekke områder i også år.
70 års jubileum
I 2021 ble makering av 70 års
jubileumet for stiftelsen av
Austevoll Røde Kors ble
markert med både kake, 70 års
historiebrosjyre om historien
om foreningen og en flott
samling på Gjestgiveriet i
november. Der ble også
trofaste og erfarne frivillig
hedret med utdeling av nål.
Vi takker alle private og
bedrifter som har deltatt og
støttet oss på veien med bl.a.
flotte premier og gaver til
jubilumslotteriet som vi hadde for anledningen.

Beredskapsvakt, 1, 2, 3, go
Vi ser mer og mer resultat av å ha et høyt fokus på lokal beredskap og kunnskap om førstehjelp.
Dette har vært prioritert i de siste årene i Austevoll. I 2021 har vi nå fått en første frivillige som er
blitt godkjente hjelpekorps. Det er ytterlige 13 stk som er i gang med nødvendig kvalifikasjonskurs
med mål å få samme godkjenning. Vi har foreløpig status som aspirantkorps. De som er i gang nå,
skal i første omgang være knyttet til Fana Røde Kors Hjelpekorps. Dette vil gi deltakerne god
erfaring og innføring i gode rutiner og aktiviteter fram til det kan bli mange nok austevollinger i
aktivitet at et selvstendig hjelpekorps kan settes i
operasjon. Videre har vi med takknemlighet mottatt
150 000 kr fra Austevoll Kraftlag for beredskaps i
Austevoll. Beredskapsvakt har også vært til stedet
ved lodsalg, kakemarkering av 70-årsjubileet,
massevaksinering, sommerkonsert i Bekkjarvik, i 17
mai bilparade og ved Pridemakeringen i Bekkjarvik.
Øvehjertestarter i Austevoll!
Det var med stor glede at vi kunne ta i bruk vår nye
øve hjertestarter i høst. Dette er en helt unik mulighet
for at flest mulig skal bli trygg i å bruke hjertestarter.
Følg med, det kommer til å være flere sjanser for å
prøve den i 2022.

Omsorgsgruppen har også hatt mye å gjøre, med bl.a. :
Fritid for alle
Fordi vi bryr oss, har vi i 2021 startet Fritid for alle. Dette er et tiltak rettet direkte for barn og unge
i sårbare situasjoner i Austevoll. Det er vel kjent at utsatte grupper har fått det vanskeligere under
pandemien og vi ønsket å gjøre noe med dette. Derfor gir vi økonomisk støtte som dekker
årskontingent / Utgifter til fritidsaktiviteter. Austevoll Røde Kors ønsker at alle barn og unge skal få
lik sjanse til å delta i fritidsaktiviteter uansett bakgrunn. Dette er også med på å bekjempe
ensomhet bland barn og unge.
Svømmeopplæring
Når vi bor ved sjøen er det også et forebyggende tiltak å øke kompetanse med svømmeopplæring
og vi har derfor også startet med å gi økonomisk støtte til svømmeopplæring for innvandrere og
nordmenn som ikke kan svømme, men som i tillegg trenger økonomisk støtte for å få tilgang på
bassengøvelser.
Fram til juli, da smittetitakene ble lettet, har vi også hatt fantastiske innsats fra frivillige som har
bemannet besøksvertordningen på PO-senteret og sett til at smittervern ble ivarettatt for de
sårbare i samfunnet. Som humanitær organisasjon, er det givende hver gang vi kan bidra med å
bekjempe ensomhet spesielt under pardemien.
Bygdekino,
Popkornmaskinen går som det suser på Bygdekinoen! Pandemien har gjort at Bygdekino gikk i
sakte fart i første del av året, men det er blitt full sving igjen etter sommerferien. Det er utrolig kjekt
for frivilige som stiller trofast opp når Bygdekinoen kommer, å se et trofast publikum som kommer
uke etter uke for å få seg en lokal kinoopplevelse. I år har vi hatt gleden av å markere 20 års
jubileum med sammenhengende filmvisninger med Bygdekinoen i Austevoll. Da var det både rød
løper, et utvalg av gratis billetter og flotte reflekslys til alle!
For å avslutte året har Austevoll Røde Kors også bidratt lokalt med 16 000 kr til julesamlingen til
Hjerterom i Havgapet og 7 000 kr til Røde Kors Kypros for nødpakker til flyktninger.
Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og frivillige som gjør at ALT dette er mulig! Og Tusen
takk for at du støtter den frivillige aktiviteten ved Austevoll Røde Kors. Vi håper du blir med oss
videre i 2022 og at du ser nytte av medlemskapet ditt!
Vi ønsker til slutt å oppfordre alle å passe på å oppdatere sine kontaktopplysninger hos Røde Kors
med epost-adressen slik at vi kan nå alle både via epost, telefon og følge oss på vår facebookside
Der kan du få oppdatering hele året om våre aktiviteter.
Beste hilsener
Styret i Austevoll Røde Kors
Email : austevollrodekors@gmail.com
Det er også mulig å støtte oss med
Vipps : 515265 eller ved
Grasrotandelen med å sende SMS
“Grasrotandelen 992821051” til 60000.
Bli frivillig :
https://www.mittrodekors.no/bli-frivillig

