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Hej alla medlemmar! 

Nu sparkar vi igång alla höstens aktiviteter. Välkomna! 

Observera att vi har ett stort diskussionsmöte den 11 

september. Hoppas att så många medlemmar som  

möjligt kan delta på mötet! 

Bokcaféerna med Doris Ingman upphör men istället  

välkomnar Susanne Hernell er till Bok- och berättarcafé 

en gång per månad. Jag önskar er alla en fin höst! 

Josefine Egenfelt, Verksamhetsledare 

 

 

 

 

 

Josefine Egenfelt, verksamhetsledare  

 

HÄNDELSEKALENDER HÖSTEN 2019 

28 augusti  Språkcafé kl. 18.30 

2-6 september  Blodgivning 

10 september   Blodtrycks- och 

                                           blodsockermätning kl. 9-11 

11 september  Medlemsmöte kl. 18.30 

12 september  Språkcafé kl. 14 

12 september  Bingo kl. 14.30 

24 september  Bok- & berättarcafé kl. 14 

25 september  Språkcafé kl. 18.30 

26-28 september Hungerdagsinsamling 

8 oktober  Blodtrycks- och 

                                           blodsockermätning kl. 9-11 

10 oktober  Språkcafé kl. 14 

10 oktober  Bingo kl. 14.30 

22 oktober  Bok- & berättarcafé kl. 14 

23 oktober  Seniormässa kl. 12-15 

30 oktober  Språkcafé kl. 18.30 

12 november  Blodtrycks- och 

                                           blodsockermätning kl. 9-11 

14 november  Språkcafé kl. 14 

14 november  Bingo kl. 14.30 

19 november  Bok- & berättarcafé kl. 14 

21 november  Lilla julmarknad kl. 18.30  

27 november  Språkcafé kl. 18.30 

3 december  Blodtrycks- och 

                                           blodsockermätning kl. 9-11 

9-13 december  Blodgivning 

12 december  Språkcafé kl. 14 

17 december  Bok- & berättarcafé kl. 14 

19 december  Bingo kl. 14.30 

       

 

 

 

     

REGELBUNDNA AKTIVITETER PÅ RÖDA 

KORSGÅRDEN 
Damkommittén träffas torsdagar klockan 12.30  från 
12.9 och arbetar med lotterier, marknader m.m. 
 
Vänklubben stickar tisdagar jämna veckor kl. 13 med 
start 17.9 

Pysselgruppen träffas onsdagar kl.10 från 11.9 och 
arbetar med bland annat pyssel och handarbeten 
 
Kortspel torsdagar kl. 14 

Första hjälpgruppen övar var tredje måndag kl. 19 på 
branddepån i Jomala. För mer info, maila Robin 
Mattsson på robinmattsson91@gmail.com 

Mångkulturella handarbetsgruppen är vilande, men 
finns intresse kan gruppen startas upp igen. 

 
 

  

MEDLEMSBREVET SOM E-POST 

Om du får detta brev via vanlig post men har en e-

postadress, meddela din e-postadress till oss på 

mailadressen rodakorsgarden@aland.net så får du 

brevet per e-post nästa gång. Genom att 

medlemsbrevet skickas per e-post sparar vi både miljö 

och pengar. 
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FRIVILLIGA SÖKES 
Vi söker frivilliga som vill hjälpa till med matutkörning 
till pensionärer i Mariehamn cirka 1-2 timmar i 
veckan. Finns det någon som kan tänka sig att komma 
med i vårt gäng med glada chaufförer, kontakta 
Susanna Bolin på tel. 0403669225. 

VAD KAN DU SOM MEDLEM GÖRA? 
Vara frivillig insamlare - Vara med i en första hjälpgrupp - Gå en kurs i första hjälp – Vara ett extra stöd till 

någon som behöver en vän  - Besöka äldreboenden med din hund - Vara resesällskap åt någon sjuk som 

behöver vård utanför Åland - Köra ut mat till pensionärer i Mariehamn - Delta i arbete med 

flyktingmottagning och integration av flyktingar - Vara med som ledare på barnläger - Delta i 

sommargummikampanj på festivaler - Leda en Reddie Kids barnklubb - Bli ungdomsdelegat och leda projekt 

hemma eller utomlands - Ge blod - Jobba som frivillig vid blodgivningar, mässor, festligheter och andra 

evenemang som avdelningen ordnar - Delta i avdelningens grupper som handarbetar: vävning, stickning, 

pyssel - Jobba med mångkultur, integration och anti-rasism - Hjälpa till med underhåll av Röda Korsgården - 

Stöda verksamheten med medlemsavgift - Vara medlem i avdelningens styrelse 

VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA? 

Vi har en kontaktlista över frivilliga som vill ställa upp 

och hjälpa till om det inträffar någon händelse eller 

olycka som kräver Röda Korsets hjälp. Inga för-

kunskaper behövs. Att vara med på listan innebär att: 

 - vi kontaktar dig om det uppstår någon händelse där    

vi behöver frivilliga som kan hjälpa till 

- vi kontaktar dig för medverkan vid övningar inför 

oförutsedda händelser 

- vi kontaktar dig regelbundet för att kontrollera om 

du fortfarande vill vara kvar på listan som frivillig 

- du väljer själv om du vill ställa upp om vi kontaktar 

dig vid övningar eller verkliga händelser. Att ställa 

upp för Röda Korset är helt frivilligt. 

Om du vill vara med som frivillig, kontakta Josefine 

Egenfelt på mailadressen rodakorsgarden@aland.net 

 

DISKUSSIONSMÖTE OM FRAMTIDA 

VERKSAMHET OCH FINANSIERING 
 

Röda Korset Mariehamns avdelnings styrelse inbjuder 

härmed alla avdelningens medlemmar till ett öppet 

diskussionsmöte om Röda Korsgårdens framtida 

verksamhet och finansiering. Mötet blir onsdag den 

11 september kl. 18.30 i Röda Korsgårdens festsal. 

Orsaken till mötet är bland annat de senaste årens 

förändrade förutsättningar för Röda Korsgårdens 

verksamhet i form av konkurrerande verksamhet och 

osäkerhet kring den framtida finansieringen av Röda 

Korsgårdens drift. På mötet vill vi ha medlemmarnas 

visioner och tankar kring hur verksamheten ska se ut i 

framtiden. Till mötet inbjuds också representanter för 

Röda Korset Ålands distrikt och övriga Röda 

Korsavdelningar på Åland, representanter för 

landskapet och staden och de åländska medierna. Vi 

hoppas att så många medlemmar som möjligt kan 

komma på mötet så vi får era visioner kring hur Röda 

Korsgårdens verksamhet ska se ut i framtiden! 
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