Julen 2020

Jeg ønsker alle frivillige i Omsorg en førjulstid

og julefeiring med mye glede og varme.
2020 vil bli husket som Korona året. Det ble året da mange av våre aktiviteter måtte settes
på pause i kortere eller lengre perioder. Det ble året da vi lærte oss Teams og ble
oppfinnsomme når det gjelder å holde kontakt med hverandre og våre brukere på sosiale
medier og på telefon.
Det ble året da vi var ekstra bekymret for barn og unge som i perioder ikke kunne gå på skole
og møte venner på vanlig måte. Vi vet året har vært vanskelig for mange som har blitt
sittende alene og har savnet den sosiale kontakten vi vanligvis kan tilby.
I forståelse med Lokalstyret og Nasjonalkontorets råd og veiledning ble det etter hvert klart
at vi ville åpne opp for aktivitet for barn og unge og finne måter å gjøre hverdagen litt
mindre ensom for eldre og sårbare grupper.
Fellesverket, BARK, Familietid, Aktiv i 100, Varmestua, Norsktrening og Besøkstjeneste 1 til
1 ble derfor etter hvert åpnet opp igjen.
Strenge smittevernsrutiner ble innført spesielt i aktiviteter hvor vi har servert mat.
En stor takk til frivillige som har vist en fantastisk vilje og gjennomføringsevne slik at dette
har vært mulig.
Noen av våre frivillige har måttet ta en uønsket pause av hensyn til egen sikkerhet i forhold
til fare for smitte. De har selvsagt blitt møtt med full forståelse for det.
Oppdrag for kommunen:
Frivillige i Omsorg har også bidratt i noen grad i oppdrag for kommunen, både på
vakttelefon, på TORP og ved å levere ut matposer til de som er plassert i isolasjon av
kommunen. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og vi i Omsorg vil også bidra når det er
nødvendig.
Feriedager. I sommer ble det arrangert 2 fantastiske feriedager i Foldvik Familiepark for
familier som ikke hadde fått plass på Ferie for alle. Frivillige fra BARK gjorde dette mulig.
Julegaveaksjonen til barn som lever i familier med svak økonomi er inne i sitt 4 år. Det er i år
en stor økning i antall barn som søker om en gave. Vi deler ut gaver til ca 730 barn i år.
Juleaften arrangementet som vi har vært med på tidligere år, kan ikke gjennomføres til stor
skuffelse for mange.

Varmestua holder åpent hver lørdag uansett årstid og betyr mye for mange som har en tøff
hverdag.
Besøkstjenesten er kreative og utnytter midler de har fått med konserter utenfor sykehjem
mm.
Vi mottar mye positiv oppmerksomhet i disse førjulstider. Enkeltpersoner har bidratt med
nydelige strikkede gensere, skjerf, votter mm, vi har fått mange pengegaver fra
enkeltpersoner og næringsliv og foreningsliv.
Mange, mange av byens borgere har vist kjærlighet, raushet og omtanke ved å bidra til at vi
kan glede barn og familier med gaver og støtte.
Pandemien har preget nyhetsbilde i hele år. Vaksine er på vei og gir håp om et bedre og mer
normalt 2021.
HÅP er dere frivillige med på å gi sammen med mange i nærmiljøet vårt som støtter oss i
vårt humanitære arbeid på ulike måter. Jeg oppfordrer deg til å fortelle de gode historiene
til alle rundt deg fordi:

Godhet, kjærlighet og omsorg

er smittsomt
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Tusen ganger takk for at vi har stått sammen i
Koronaåret 2020
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