Les om hva vi har fått til i Målselv Røde Kors gjennom 2021!
I 2021 startet vi opp med hjelpekorps!
Hver dag, hele året, er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker som er savnet
eller utsatt for en ulykke. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.
Hjelpekorpsets aktiviteter er basert på lokale forhold og behov. En del hjelpekorps har
spesialgrupper innen sjø-, vann-, elv-, fjell-, skred- og bredredning. Røde Kors Hjelpekorps har
sanitetsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og skiutfartssteder. Det er i
dag 32 frivillige i Målselv Røde Kors hjelpekorps.

Målselv Røde Kors får stadig flere frivillige og gjennomfører flere aktiviteter!
I besøkstjenesten er det nå 42 frivillige. Noen besøker hjemmeboende eldre og noen er med på
fellesarrangement på sykehjem. Vi besøker nå 10 hjemmeboende eldre i kommunen. Vi har vært
så heldig i år at vi har fått mange nye frivillige.
Barnas Røde Kors (BARK) er et tilbud til barn i alderen 6-13 år. Aktivitetene skal gi barna
mestringsopplevelser, glede og sosialt samhold. Alle aktivitetene er gratis, slik at alle barn har
mulighet til å delta. De frivillige i BARK er med på å fremme dette gjennom å arrangere og delta
på forskjellige aktiviteter sammen med barna. Det er nå 19 frivillige i BARK. I 2021 har BARK i
samarbeid med UNG i Målselv kommune arrangert 2 aktiviteter hver måned. Det er klatring,
førstehjelpskurs, turer til grottebadet og Polar park, akedag i Fjellandsbyen, kanotur og mye mer.
Røde Kors Ungdom er en aktivitet av ungdom for ungdom i alderen 13-30 år. Per nå er det 18
frivillige i RK Ungdom. Ungdommen har mange forskjellige aktiviteter basert på deres egne
ønsker og det er gratis å delta på alle aktivitetene. I år har det vært gokart, paintball, ribbtur til
Hamn, kino og bading i både polarbadet og Tromsøbadet, i tillegg til mye annet gøy. RK
Ungdom samarbeider med møteplassen i Målselv og med utekontakten i Målselv Kommune.
Beredskapsvakt er et tilbud for frivillige i Røde Kors. Du forplikter deg til å gjennomføre
beredskapsopplæring, etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet ved behov.
Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet. Det er med på å
styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Det er i dag 37 beredskapsvakter i Målselv Røde Kors.
Målselv Røde Kors har inngått en avtale om beredskap med Målselv kommune i april 2020.

Målselv Røde Kors har økt betydelig i antall frivillige siste året og teller nå 95 frivillige fordelt
på fem aktiviteter. Takk for at du støtter den frivillige aktiviteten i Målselv Røde Kors. Vi
håper du blir med oss videre i 2022!
Med vennlig hilsen
Målselv Røde Kors
Rune Kristiansen
Lokalforeningsleder

