Kjære medlem i Sund Røde Kors
Sund Røde Kors har aktiviteter innen områdene Besøkstjeneste, Flerkultur og beredskap.
I Besøkstjenesten er aktivitetene hovedsakelig knyttet opp mot Sundheimen, med blant annet Bingo,
turer, besøksvenner og følgetjeneste. I tillegg har vi gjennomført basaren vår i Vågheim med stort
fremmøte.
I Flerkultur ønsker vi å skape møteplasser for alle oss som bor i området, uavhengig av hvor lenge vi
har bodd her, og hvor vi kommer fra.
Vi synes det er viktig å treffes, at det er arenaer der vi kan prate om løst og fast, bli kjent med fine
mennesker og utvikle norskkunnskapene, for de som trenger det.
Vi har ukentlig svømmeopplæring for voksne i Stranda Svømmehall, og åpent hus hver tirsdag 12301430 på Aktivitetshuset i Skogsvåg. Med jevne mellomrom forsøker vi å arrangere fellesaktiviteter og
utflukter. Vi hadde hagefest i sommer, og I høst har vi vært på naturhistorisk museum, på krabbelag
på Trelleviknaustet, og vi har tatt opp igjen en tradisjon fra før Korona, med felles julekakebakst på
Aktivitetshuset på Skogsvåg.
Beredskap har gjennomført kurs i livreddende førstehjelp, og hatt stand på Sund senter med fokus
på å ufarliggjøre hjertestarteren og at det viktigste er at vi TØR når noe skjer.
Vi er svært nøye med å etterleve de til enhver tid gjeldende korona tilrådinger, noe som har gjort at
vi til tider har vært nødt til å avlyse aktiviteter.
Vår målsetting og handlingsplan er å yte omsorg og hjelpe medmenneske ved skader og ulykker samt
å hindre og lindre nød, lidelse og ensomhet i nærområdet. Vi ser at dette er en sårt tiltrengt aktivitet.
Dette gjenspeiler seg i at vi til Ønsketreet på Sund Senter (Stor takk til Kiwi på Sunds Senter) blir fylt
opp med ønsker med en gang det er kommet opp. I 2020 fikk alle innfridd ønskene sine. Det var
mange ønsker som kom inn, og vi forbereder i disse dager ønsketreet for i år.
Våre viktigste inntektskilder er din støtte i form av din medlemskontingent, Pantoautomaten og vår
årlige basar.
Vi takker for at du støtter den frivillige aktiviteten i Sund Røde Kors.
Psssssst: Ønsker du å bli aktiv i Sund Røde Kors? Kontakt oss, stikk innom aktivitetssenteret
på Skogsvåg en tirsdag. Ellers er vi er både på Facebook, på Internet og på sånn der god gammel
telefon: 916 66 077

