Besøgstjenesten.

Vågetjenesten:

Lederne for besøgs – og vågetjenesten:

Vågetjenesten har tilknyttet 10
personer, som med jævne mellemrum ringes op af
et plejehjem, for at sidde hos en beboer, hvis liv
ebber ud.
Med vågetjenesten undgår den døende ensomhed,
og man giver de pårørende en mulighed for at
blive aflastet.

* Karen Thomsen, Videbæk - tlf. 97172146
* Elsebeth Aggerholm, Spjald - tlf. 2990 0504

Besøgstjenesten:

Gør en forskel
Der er altid én, der har brug for et besøg, også i dit
lokalområde.

Har du lyst til at blive en del af vågetjenesten eller
få yderligere oplysninger, er du velkommen til at
kontakte én af lederne (se øverst på forrige side.)
I Røde Kors, Videbæk afdeling er vi 46 besøgs venner, som hver har en besøgsmodtager.
Vi besøger ensomme mennesker og hygger os
sammen i ca. 1 time én gang om ugen.
Vi går aldrig ind i hjemmeplejens arbejde.
Besøgene skulle gerne resultere i et venskab
besøgsven og – modtager imellem.
Derfor er det vigtigt at ”kemien” passer sammen.
Lederne af besøgstjenesten støtter og rådgiver i
det nødvendige omfang.
Besøgene kommer oftest i stand ved en kontakt
fra hjemmeplejen, plejehjem, familie eller venner.
1 gang årligt samles besøgs- og vågetjenesten til
temadag og socialt samvær, hvor der er mulighed
for at udveksle erfaringer og blive ”tanket op.”
Endvidere holder vi hvert år adventsfest og udflugt
for alle frivillige og besøgsmodtagere.
Som besøgsven glæder du et andet menneske, og
du får selv meget tilbage.
Har du lyst til at blive besøgsven eller få yderli gere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
én af lederne (se øverst på siden.)
Besøgs – og vågetjenesten har tavshedspligt.

Nørklegruppen:
Lederen for nørklegrupperne:

Tøj og tæpper er ikke
en selvfølge for alle.

Tilsammen er vi 133 nørklere fordelt på 5
nørklegrupper i Videbæk, Vorgod/Barde,
Spjald, Troldhede og Grønbjerg.

Vi strikker og syr til nødlidende børn i
alderen 0-12 år rundt omkring i verden.
Der arbejdes efter Røde Kors´s mønstre og
kvalitet.
Materialerne er sponsoreret af private og
forskellige virksomheder, som gerne vil støtte
Røde Kors´s arbejde.

* Ingrid Jensen, Vorgod /Barde tlf. 97 17 5019
Mail adr.
iakj@energimail.dk

Nørkleledere i de lokale områder:
Grønbjerg: Grethe Lauridsen
tlf. 3027 9610
Mødes tirsdag i ulige uger
fra kl. 14.00 - 16.30
på Grønbjerghjemmet.
Spjald:
Hanne Møller
tlf. 9717 5406.
Tove Pedersen
tlf. 9738 1296
Mødes hver mandag fra
kl. 13.30 – 16.00 på Spjald Plejehjem,
Troldhede: Christa Jensen
tlf. 9719 4442.
Mødes onsdag i ulige uger fra
kl. 14.00 – 16.30 på Troldh. Plejehjem.
Videbæk: Grethe Agerbo Kristensen tlf. 2068 6784
Birthe Pedersen
tlf. 9717 1825
Mødes onsdag i ulige uger fra kl.
13.30 – 15.45 på Seniorstedet i Videbæk.
Vorgod/Barde: Ingrid Jensen
tlf. 9717 5019
Mødes mandag i ulige uger fra kl.
14.00 – 16.30 på Vorgod Ældrecenter

Laurids Bang Larsen spinder garn: tlf.9694 3430

2 gange årligt er der pakkedag.
En festdag, hvor store mængder tøj og tæpper
pakkes og sendes til Kliplev i Sønderjylland,
hvorfra det videresendes til katastrofeområderne.
Vore nørklere fremstillede 1075 kg tøj i 2015.
Der er altid tid til en kaffepause og en hyggesnak i nørklegrupperne.
Formålet og godt samvær går hånd i hånd.
Har du lyst til at høre mere eller at blive aktiv
nørkler i Røde Kors, så kontakt nørklelederen i
dit område eller aktivitetsleder:
Ingrid Jensen
tlf. 9717 5019

Cafe for seniorer i Grønbjerg

Bestyrelsen:

i samarbejde med menighedsrådet:
Hver mandag kan seniorer mødes i konfirmandstuen, hvor der drikkes kaffe, snakkes, synges,
læses, arrangeres foredrag, udflugter m.m.

Samtaler:
Tove Damgaard, der om nogen ved, hvad det vil
sige at miste, tilbyder samtale - ikke ud fra
professionel viden - men ud fra egen erfaring om,
hvordan man kan komme videre ved smertelige tab
og traumer ved sygdom og dødsfald.
Det er gratis at deltage. Røde Kors giver kaffen.
Har du lyst il at høre mere eller deltage - ring til:
Tove Damgaard: 9717 2131 eller 4032 2131

Julehjælp:
I samarbejde med Hovedkontoret og Kommunen
uddeler vi julehjælp til børnefamilier.

Aktiviteter:
Udflugt for alle frivillige.
Julemesse med skrab og salg af hjemmebagte
småkager - brød m. m.

Adventsfest for alle frivillige og
besøgsmodtagere med amerikansk lotteri sponsoreret af de handlende til fordel for vort
lokale Røde Kors arbejde. Tak til de handlende.

Temaaften for besøgs- og vågetjenesten med
foredrag om et aktuelt emne inden for området.

Ældrelejr på Axelgaard.
Landsindsamling: 1. søndag i okt.
Koordinator Carl Christian Bøgebjerg 2876 5641

Formand:
Birthe Degnboel, Svanevej 1, Videbæk
Tlf. 2297 5389 degnboel@hotmail.com

Videbæk Videbæk afdeling 2016

Næstformand:
Jørgen Søgaard Hansen, Enebærvej 2, Videbæk.
Tlf. 9717 1226 kisogjorgen@gmail.com

Vi er 209 personer, som arbejder aktivt og
frivilligt – det vil sige ulønnet – i dit lokale
område.
Følg os på Facebook..

Kasserer:
Jørn Bak, Bindelsbølvej 8, Spjald
Tlf. 2143 1551 bak@mail.mira.dk
Sekretær:
Hanne Damgaard, C. P. Madsensvej 6, Videbæk.
Tlf. 9717 1193 hadamgaard@gmail.com
Finn Vestergaard Jensen, Rosenalle 6, Videbæk
Tlf. 6178 2528. finn@6920net.dk
Anna Grethe Sønderby Nielsen, Fjelstervang
Tlf. 5042 3854 oleagsn@gmail.com
Inger Lysgaard, Fischersvej 5, Videbæk
Tlf.3029 1927. iklysgaard@gmail.com

Videbæk Afdelingen har:

* Besøgstjeneste.
* Vågetjeneste
* 5 nørklegrupper.
* Samtale vedr. sorg
* Ældrelejr.
* Julehjælp
* Cafe for seniorer i Grønbjerg.
Medmenneskelighed er vort motto.
Vi er en stab af frivillige, som gerne yder hjælp
til personer, der har brug for støtte.
Vi mærker, at der er stor brug for alle frivillige.

Jørgen Nielsen, Tranebærvej 8, Videbæk
Tlf. 9738 4041 jørgenoggudrun@gmail.com

Ved at læse denne folder, får du måske lyst til
selv at deltage i det frivillige arbejde.
I så fald er du meget velkommen til at kontakte
bestyrelsen eller lederen indenfor den aktivitet,
der har din interesse.

Støt Røde Kors

Bestyrelsens tlf. nr. og mail. adr. findes på
bagsiden. Lederens ved de enkelte afsnit.

Ønsker du at støtte den lokale Røde Kors afdeling
ved et medlemskab, eller med en pengegave,
kontaktes kasserer Jørn Bak på tlf. 2143 1551

Har du ønsker om helt nye aktiviteter indenfor
Røde Kors i Videbæk afd. hører bestyrelsen
også gerne fra dig.

Medlemskab enkelt-person: kr. 135 pr. år.
Medlemskab husstand:
kr. 200 pr. år.
Man kan også indsætte et beløb på Røde Kors´s
konto nr. 7652 210373-8 i Vestjysk Bank.

Ta´ tid til at være medmenneske.

