
Välkommen till 
Röda Korset i Brunskog

Tillsammans är vi starka. Vi behöver Ditt stöd. Bli medlem Du också. 
200 kr för ett helt år eller 100 kr som familjemedlem

 

Besök Röda Korsets hemsida: www.redcross.se/arvika

 

Kontakta Röda Korset i Brunskog!
Ordförande Barbro Nilsson, tel. 0570/50076
Sekreterare Maj Eriksson , tel. 0570/52146

Kassör Margareta Engström, tel. 0570/50256
Lars Andersson, tel. 0570/52250
Birgitta Mebius, tel. 0570/50220

Margareta Oledal, tel. 0570/53085
Elisabeth Olsson, tel. 0570/52182

Ulla-Britt Berntsson, tel. 0570/56053
Ingrid Hede, tel. 0570/53020

 Det här är Röda Korset!
Röda Korset är en religiöst och politiskt obunden organisation som 

finns i 186 länder över hela världen.
Röda Korsets uppgift är att förhindra och lindra mänskligt lidande var 
det än uppstår och vem det än drabbar - i Sverige och i andra  länder.

Det här gör Röda Korset!
Utbildar barn och vuxna i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning

Utbildar föräldrar i Barnolycksfall
Stöder dem som vårdar sina nära i hemmet

Besöker gamla, sjuka och ofrivilligt ensamma
Har jourtelefon för dem som behöver någon att prata med

Erbjuder samtalsträning i svenska språket
Stöder asylsökande

Ger stöd i skolarbetet genom hjälp med läxläsning



Minnesfonden för kondole-
ans eller uppvaktning - ring 
Siw Carlsson 0552-12280 
eller Monica Davidsson 0552-
41144.

Vi vill bli fler!

Röda Korset är 
Sveriges största 
humanitära orga-
nisation. Det vill 

vi fortsätta att vara. 
Du kan också göra en insats genom att 
ta ställning och gå med. Medlemsavgif-
ten är 200 kronor. Postgiro 900 807-9! 
Skriv Brunskogs Rödakorskrets!

Brunskogsskretsen

• Våra populära soppluncher 
fortsätter. Vi serverar god soppa, 
ostsmörgås, kaffe och kaka 
och bjuder på underhållning. 
Därtill trevlig gemenskap. 
Skjuts kan ordnas, ring 50076.
• Vi besöker Kvarngården 
en gång i månaden och bju-
der på kaffe med hemba-
kat bröd, sång och musik.
• Barnolycksfall. Röda Kor-
set utbildar småbarnsföräl-
drar i  barnolycksfall  och 
kretsen står för kostnaderna.
• Äldredagen anordnas till-
sammans med Brunskogs 
församling på Skutboud-
den i mitten av september.

Höstinsamling för Röda Korsets 
sociala arbete på hemmaplan

Röda Korset stöder dem som vårdar sina 
anhöriga i hemmet och besöker också ofri-
villigt ensamma. Ditt bidrag till vår höstin-
samling är viktigt. 

Dessutom ställer vi alltid upp när svåra 
katastrofer inträffar.

Julinsamling!
Inför julen kraftsamlar Röda Korset 
för att bekämpa ofrivillig ensamhet 
och utanförskap i Sverige. Och det 
behövs! Samhällets insatser räcker 
inte till och kommunernas hårda 
prioriteringar gör frivilligt arbete allt 
viktigare.  Stöd insamlingen genom 

att köpa lotter i vårt julklappslotteri 
på Julmarknaden på Skutboudden i november.

Världens Barn
Att få gå i skolan, vårdas på sjukhus, att få mat för 
dagen - det är en ouppnåelig dröm för miljoner barn 
i världen. Så borde det inte vara. Stöd Världens Barn!

Vad vi gör här hemma är en 
förutsättning för Röda Korsets 
arbete i alla delar av världen.

Brunskogs Rödakorskrets stöder ett speci-
ellt biståndsprojekt i Mubende, Uganda. Vi 
arbetar krets till krets och har regelbunden 
kontakt. Vår uppgift är att bidra till att vår 
systerförening blir stark. Brunskogskretsens 
stöd är viktigt för Röda Korsets samlade 
insatser i världen. Ditt bidrag öppnar dörrar!

Simskola i 
Brunskog
Simskolan är populär 
bland barn mellan 4 
och 12 år. Under 2010 
lärde sig ett 50-tal barn 
simma och livrädda.

Första hjälpen - en hjärtesak för Röda Korset
Eleverna i årskurs 5 i Brunskog får utbildning i Första hjälpen av 
Röda Korset. Brunskogskretsen står för kostnaderna. Även vuxna 
kan få denna utbildning! Ring 0570-50076 och anmäl ditt intresse!

Ugandabesök i Brunskogsvintern!

Skänkta varor till otro-
ligt låga priser! Men 
också en mötesplats 
där du kan träffa andra 
och ta en kopp kaffe. 
Vi har öppet vardagar 
10-17, lördagar 10-13.

Mötesplats 
Kupan i 
Arvika

 Röda Korsets frivilligtjänst

  •  Äldre ensamma som vill ha besök kan kontakta oss
  • “Fixarna” är några händiga karlar som tar itu med praktiska problem i hemmet
  •  Ledsagare, för äldre som vill komma ut en stund eller få hjälp till affären
     Behöver du hjälp eller har du någon timme i veckan över för andra? 
     Välkommen till frivilligtjänsten!

Anhörigstöd
Många anhöriga arbetar som vårdare i det tysta och kan behöva stöd. Vi har an-
höriggrupp/café tillsammans med kommunen i Seniorboendets samlingssal 
en gång i månaden. Aktuella frågor diskuteras och vi har olika aktiviteter.


