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Hej! 

 

Här kommer ett medlemsbrev med aktuell information 

och planerade aktiviteter under hösten 2020.  

Observera att alla aktiviteter planeras med förbehållet  

att de kan ställas in med kort varsel om restriktionerna  

p.g.a. Covid 19 ändras. Vid alla våra aktiviteter 

rekommenderar vi fysisk distans och att visa hänsyn till 

rådande restriktioner. 

Jag önskar alla en fin höst! 

Josefine Egenfelt 

Verksamhetsledare 

 

 

 

 

Josefine Egenfelt, verksamhetsledare  

 

HÄNDELSEKALENDER hösten 

2020 

1-4.9  Blodgivning 

8.9  Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

8.9  Bok- och berättarcafé kl. 14 

10.9  Bingo kl. 14.30 

24-26.9  Hungerdagen 

30.9  Språkcafé kl. 18.30 

8.10    Bingo kl. 14.30 

13.10   Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

13.10  Bok- och berättarcafé kl. 14 

28.10  Språkcafé kl. 18.30 

10.11  Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

10.11  Bok- och berättarcafé kl. 14 

12.11  Bingo kl. 14.30 

25.11  Språkcafé kl. 18.30 

26.11  Lilla julmarknad 

8.12  Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

8.12   Bok- och berättarcafé kl. 14 

9.12  Språkcafé kl. 18.30 

10.12  Bingo kl. 14.30 

14-18.12 Blodgivning 

 

     

REGELBUNDNA AKTIVITETER PÅ 

RÖDA KORSGÅRDEN 

Damkommittén träffas torsdagar klockan 12.30  från 
10.9 och arbetar med lotterier, marknader m.m. 
 
Vänklubben stickar tisdagar jämna veckor kl. 13 med 
start 15.9 

Pysselgruppen träffas onsdagar kl.10 från 9.9 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 

 
 

  

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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VI SÖKER NY SAMORDNARE FÖR 

MATUTKÖRARNA 

Vi söker en frivillig som kan vara samordnare för de 

frivilliga matutkörarna på Röda Korsgården. För mer 

information, kontakta Röda Korsgårdens kansli på tel. 

14534 eller maila rodakorsgarden@aland.net  

 
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 Röda 

Korsgårdens kansli på mailadressen 

rodakorsgarden@aland.net 

 

STORT TACK! 

Under våren då restriktionerna för de som är 70+ 
infördes fick vi på Röda Korsgården över en natt 
problem med att nästan alla frivilliga matutkörare 
hörde till kategorin 70+ och därmed inte fick köra ut 
mat till pensionärer i Mariehamn. Efterfrågan på 
hemkörning av mat ökade också p.g.a. 
restriktionerna.  

Genom att efterlysa frivilliga på Facebook fick vi 
nästan 80 frivilliga som erbjöd sig att hjälpa till med 
matutkörning eller annat som behövdes. Ett 
trettiotal av de 80 personerna har hjälpt till med 
matutkörningen och de frivilliga kan ännu komma att 
kontaktas om det skulle bli nya restriktioner. 
Styrelsen och personalen på Röda Korset i 
Mariehamn vill passa på att skicka ett stort tack till 
alla frivilliga som ställt upp hittills!  

Innan Coronarestriktionerna infördes kördes cirka 
400 portioner per månad ut av våra frivilliga. I mars 
ökade antalet portioner till 500 och under april-maj 
var antalet portioner över 1500 per månad. När 
restriktionerna minskade har även antalet portioner 
minskat till cirka 700-800 per månad men är 
fortfarande fler än innan Coronarestriktionerna . 

Pensionärer som är intresserade av att få mat 
hemkörd kan kontakta Röda Korsgårdens kök på tel. 
12741 eller maila bjorntjanster@aland.net  

 
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 
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