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Hej! 

Här kommer ett medlemsbrev med aktuell information 

och planerade aktiviteter under våren 2020.  

Är du intresserad av att delta i verksamheten eller har  

idéer om nya saker vi kan hitta på, hör gärna av dig! 

Josefine Egenfelt, Verksamhetsledare 

 

 

 

 

 

Josefine Egenfelt, verksamhetsledare  

 

HÄNDELSEKALENDER VÅREN 2020 

14 januari   Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

14 januari  Bok- och berättarcafé 

16 januari  Bingo kl. 14.30 

29 januari  Språkcafé kl. 18.30 

6 februari    Språkcafé kl. 14 

11 februari   Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

11 februari  Bok- och berättarcafé 

13 februari  Bingo kl. 14.30 

26 februari  Språkcafé kl. 18.30 

5 mars   Språkcafé kl. 14 

5 mars   Bingo kl. 14.30 

10 mars   Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

25 mars   Språkcafé kl. 18.30 

30 mars – 3 april Blodgivning 

2 april   Språkcafé kl. 14 

4 april   Påskcafé 

14 april   Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

16 april   Bingo kl. 14.30 

29 april   Språkcafé kl. 18.30 

7 maj   Språkcafé kl. 14 

12 maj    Hälsopunkt med 

blodtrycks- och blodsockermätning kl. 9-11 

14 maj   Bingo kl. 14.30 

 

 

     

REGELBUNDNA AKTIVITETER PÅ RÖDA 

KORSGÅRDEN 
Damkommittén träffas torsdagar klockan 12.30  från 
16.1 och arbetar med lotterier, marknader m.m. 
 
Vänklubben stickar tisdagar jämna veckor kl. 13 med 
start 7.1 

Pysselgruppen träffas onsdagar kl.10 från 22.1 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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INFORMATION FRÅN HÖSTMÖTET 

På avdelningens höstmöte den 12 november valdes Jarl 

Danielsson till ny ordförande för avdelningen för 

mandatperioden 2020-2021. Ken Lindberg avtackades 

efter 25 år som ordförande och Hans-Erik Lindeman 

avtackades efter 22 år som kassör för avdelningen. Dan 

Sundqvist återvaldes som ledamot i styrelsen och Greta 

Johansson valdes in som ny ledamot i styrelsen för de 

kommande två åren. 

 

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 

 

SOLCELLSANLÄGGNING  
Röda Korset i Mariehamn siktar på att verksamheten 
ska ha en tydlig förankring i Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda. Därför har vi under hösten 
installerat en solcellsanläggning på Röda Korsgården. 
Genom investeringsstöd ur PAF-medel fick vi bidrag 
för 25% av installationskostnaderna. Att satsa på en 
solcellsanläggning är både en miljömässig och 
ekonomisk investering för Röda Korset i Mariehamn 
och Röda Korsgården. Under hösten har vi sparat 
CO2-utsläpp på över 1000 kg. 

 BLODGIVNING 

På blodgivningen den 9-13 december kom det 674 

personer som ville ge blod. Av dem fick 609 personer 

ge blod. 54 personer var förstagångsgivare. Ett stort 

tack till alla blodgivare och till alla frivilliga som 

jobbade på blodgivningen! 

ÄGARBYTE I MATSALEN 

Ålands Björntjänster som driver Röda Korsgårdens 

matsal får nya ägare från årsskiftet. De nya ägarna är 

Jonas Welander och Fredrik Engström. Matsalens 

öppettider blir samma som tidigare, d.v.s. måndag-

fredag kl. 11-14. Röda Korsets frivilliga fortsätter 

matutkörningen till pensionärer i Mariehamn som 

inte kan ta sig till Röda Korsgården för att äta. 
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