Kjære medlem i Årdal i Sogn Røde Kors.
Tusen takk for at du støtter vårt arbeid.
2021 er historie. Det er nesten unødvendig å si at det har vore eit utfordrande år.
For oss i besøkstenesta i Årdal i Sogn Røde Kors har det vært ekstra utfordrande, all den tid behovet for å få
besøk har vært stort og moglegheita til å gå på besøk har vært avgrensa.
Stor takk rettes derfor til alle besøksvenner som har vært proaktive og tilpassa seg, enten som ringevenn
eller som ordinær besøksvenn i tråd med alle restriksjonar.
I august var me endeleg tilbake på Årdal sjukeheim. Dette var første gongen me hadde hausttrall sidan
2019. Jøye oss kor kjekt det var! Johnny Asperheim og Ivar Seim
spela opp. Me serverte blautkake og hadde song og musikk. Utover
hausten hadde me vekentleg besøksteneste på Årdal og Seimsdalen
sjukeheim. På ÅBO i Øvre gjer besøksvennene avtale når det passar
for kvar enkelt.
I november arrangerte me den årlege julemessa på samfunnshuset
på Tangen. I den forbindelse er det mange som fortener ein stor
takk. Takk for alle gåver som gjorde at me hadde masse fint til sal,
og at mange var heldige å vinne flotte gevinstar på loddtrekninga
vår. Tusen takk til alle som kjøpte lodd, alle som selde lodd og til
Kulturskulen som stod for underhaldninga. Takk til alle kakebakarar
og alle frivillige som både strikka og hjelpte til på arrangementet.
Og ikkje minst, takk til Årdal Husflidslag som var med å arrangerte
messa saman med oss.
Dei to siste åra har me ikkje kunne arrangere så mange turar med bebuarar frå sjukeheimane som me har
pleidd og gjerne hadde ønskt. Dette er turar som skaper glede og gode minne, og me håper derfor at 2022
opnar for nye turar, nye opplevingar og nye minne.
Det er ditt medlemskap og din støtte som gjer at vi i Årdal i Sogn Røde Kors kan yte den hjelpen vi gjer. For
det vil vi gjerne takke deg - og vi håper du vil bli med oss videre også i 2022.
Med ønsker om et godt år.
Vennleg helsing,
Årdal i Sogn Røde Kors.
Patricia Seglem Lægreid, leiar.

