Vi ses och vi ser varandra!

Har du extra tid och vill göra något gott?
Bli vän i Röda Korset. Det finns många
människor i alla åldrar som behöver sällskap eller hjälp.

Vänverksamhet

Genom Åbo svenska avdelnings vänförmedling har många underbara bekantskaper
uppstått – till rikedom för båda parter. Vännen besöker den som vill ha sällskap antingen
hemma eller på en anstalt, eller gör något tillsammans med vännen.
Vill du komma med, kontakta:
Ulla-Stina Engström
e-post: usengstrom@gmail.com
Ulla Stendahl
e-post: ulla.stendahl@iki.fi
Vänförmedlingens telefon: 040 360 2502

Kantinverksamhet

Kantinverksamheten drivs av frivilliga som två
gånger i veckan besöker Åbolands sjukhus avdelningar. Verksamheten har en mycket viktig
social funktion.

RÖDA KORSETS SJU GRUNDPRINCIPER

humanitet
opartiskhet
frivillighet
neutralitet
självständighet
enhet
universalitet
Fråga oss, kom med!
Finlands Röda Kors
Åbo svenska avdelning
Auragatan 1 G, 20100 Åbo
E-post abo.svenska@rodakorset.fi
Kontakta avdelningens ordförande:
Eivor Huldén
tfn 044 971 2625
e-post huldeneivor@gmail.com
Röda Kors Punkten
Gillesgården, tredje våningen, loftet
Hemsida
rednet.rodakorset.fi/abosvenska

Vill du komma med, kontakta:
May Ahlqvist
e-post: mahlqvis@abo.fi

Facebook
www.facebook.com/frkabosvenska

Ljugarbänken

Händelser i Oma Röda Korset
rodakorset.fi/oma

Ljugarbänken är en form av vänverksamhet
menad för män som gått i pension. Ljugarbänken är öppen för alla och samtliga intresserade oavsett yrke och bakgrund är välkomna. Ljugarbänken betonar gemenskap och
social samvaro. De aktivaste som deltar har
haft en anknytning till sjölivet, eller jobbat på
varv, men även andra yrken är representerade. Pratglada herrar är hjärtligt välkomna
med.
Vill du komma med, kontakta:
Leif Blomberg
tfn: 050 330 1059

Åbo svenska
avdelnings
vänner värmar
upp före RollatorRallyt

HJÄLPARE NÄRA DIG

Välkommen till

Åbo
svenska
avdelning

Mångkulturalism

Hjälpare nära dig!

Vi arbetar för mångkulturell samverkan mellan invandrare och finländare och emot rasism.

Genom Röda Korsets verksamhet kan du ge
och få mycket. I Åbo svenska avdelning har
du många tillfällen till glädjestunder!

Om det här intresserar kan du kontakta ordförande eller vänförmedlare.

Bli medlem

Medlemmarna och de frivilliga är Röda Korsets
ryggrad och hjärta. Genom att bli medlem kan
du delta i hjälp- och frivilligarbete.
Medlem blir man för ett kalenderår åt gången.
Ett års medlemskap kostar 20 euro, för ungdomar under 29 år 10 euro. Ständigt medlemskap kostar 300 euro. Du kan också ge
medlemskap som gåva.
Vill du komma med, kontakta:
Alexandra Lehtinen
e-post: abo.svenska.avdelning@gmail.com

Insamling till Katastroffonden

Med medel från Katastroffonden kan Röda
Korset hjälpa där hjälpen behövs som mest.
Du är alltid välkommen att bli insamlare! Ge
dina kontaktuppgifter till avdelningen så kontaktar vi Dig inför nästa insamling. Till förmån
för katastroffonden ordnar Åbo svenska avdelning även en räkfest och en jullunch.
Vill du delta eller arrangera, kontakta:
Eivor Huldén
tfn: 044 971 2625
e-post: huldeneivor@gmail.com

Eivor Huldén
håller i trådarna under
Hungerdagsinsamlingen.
.

Finnish Red Cross Humanities group

Beredskapsverksamhet

Finlands Röda Kors står i beredskap att hjälpa
myndigheterna vid allvarliga olyckor eller
andra störningstillstånd både utomlands och i
hemlandet. Den här delen av Röda Korsets
verksamhet kallas för beredskapsverksamheten.

Första hjälpen för Dig som vill hjälpa

Kom med i Åbo svenska avdelnings första
hjälpen grupp. Som medlem i gruppen får du
fördjupa dina kunskaper under övningar och
dejourera under olika evenemang t.ex. konserter.
Vill du komma med, kontakta:
Tove Johansson
e-post: tjohanss@abo.fi

Mentalt stöd

Röda Korsets frivilliggrupp för mentalt stöd
arbetar med människor som befinner sig i
svåra situationer. Vid plötsligt förändrad livssituation eller under katastrofer och olyckor
kan en frivilligs närvaro vara ytterst viktig.
Åbo svenska avdelnings frivilliga är med i
Åbolands grupp för mentalt stöd.
Vill du komma med, kontakta:
Siv Österås (tf till höst 2019)
e-post: siv.osteras@kitnet.fi

Hälsopunkt

Kolla Facebook om öppethållningstider!

We are proud to announce Turku’s Englishspeaking Red Cross volunteer group, the
Åbo/Turku Red Cross Humanities Group. We
are part of both the branches of Åbo Svenska
and Ruissalo.
The group is principally engaged in humanitarian issues, and we will be hosting and participating in events and activities here in
Turku.
We warmly welcome new volunteers to join
us! Contact:
Aliina Vegar
E-mail: aliinavegar.av@gmail.com

Styrelsen 2019

 Eivor Huldén, ordf., huldeneivor@gmail.com
 Marja-Riitta Ståhlberg, viceordf.,
marja-riitta@sve.fi
 May Ahlqvist, mahlqvis@abo.fi
 Tove Johansson, tjohanss@abo.fi
 Alexandra Lehtinen, alexandra.lehtinen@gmail.com
 Monica Nerdrum, mnerdrum@abo.fi
 Sofia Nylund, nylundsjm@gmail.com
 Camilla Sandell, camilla.sandell@pp.inet.fi
 Jessica Sjöblom, jessica_sjoblom@hotmail.com
Bilden på pärmen:
Åbo svenska avdelning arrangerar varje år Jullunch till förman för katastroffond. I bild (från
vänster) Camilla Sandell, May Ahlqvist och
Rachel Nygård-Taxell.
Broschyren har uppdaterats i maj 2019.

