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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra
Björnstigen 10
170 72 Solna
Telefon: 070-072 80 37
Öppettider

Tisdag - fredag 10 -17
Samt en lördag i månaden: 20/11 kl 11-15

Grötfrukost:

Den 3/12 har vi grötfrukost pris 40 kr/pp

Sopplunch:

Den sista fredagen varje månad har vi sopplunch.
Nästa tillfälle 26/11 pris 40 kr/pp

Skapande
verksamhet:

På tisdagar kl 14-17 har vi skapande verksamhet
Ta med en stickning, virkning eller något annat som du tycker om att pyssla med

Julmarknad:

Den 11/12 kl 11-15 är det julmarknad i Bergshamra.
Försäljning av julsaker, lotteri, caféet öppet för alla som vill köpa en fika med hembakt bröd

Jullunch:

På julafton 24/12 kl 11-13 har vi jullunch. kostnad: 40 kr/pp.
Maxantal är 20 personer inkl personal, varför du behöver anmäla dig. Först till kvarn.
Restaurang Trattoria Mia, sponsrar med maten och skänker också 2 st presentkort på 2 luncher.
Presentkorten kommer att ingå som vinster i vårt lotteri.

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda
Råsundavägen 145
169 36 Solna
Telefonnr 070-072 80 38
Öppettider

Måndag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

Julmarknad:

Den 27/11 kl 11-16 är det julmarknad i Råsunda.
Försäljning av julsaker, caféet öppet med försäljning
av kaffe med bröd
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Aktuellt från Kris- och beredskapsgruppen i Solna
Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap.
I Solna finns en kris- och beredskapsgrupp som i händelse av en kris kan erbjuda
medmänskligt stöd och praktisk hjälp till drabbade och deras närstående. Vår verksamhet
är ett komplement till övrigt stöd som ges i samhället.
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om krisberedskap?
Vi behöver dig!
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till Barbro Miljand,
e-post krets.solna@redcross.se

Aktuellt från Väntjänsten

Solna Rödakorskrets har en besöksverksamhet för äldre med syfte att bryta ofrivillig
ensamhet genom regelbundna besök hos äldre boende i Solna. Under pandemin har
verksamheten fått lov att gå på sparlåga pga olika restriktioner, men nu har vi lite
försiktigt startat upp igen. Väntjänsten innebär att frivilliga personer gör regelbundna
besök hos någon äldre för en pratstund, högläsning, promenad eller annan aktivitet. Den är
ett komplement till omvårdnadsförvaltningens verksamhet i Solna och drivs i samverkan.
Vi vill nu gärna bli fler! Så om det här är något för dig, antingen som frivillig eller om du
vill ha besök, anmäl dig till Väntjänsten på telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare)
alternativt på mailadress vantjanst.solna@redcross.se .
Vi kontaktar dig då så snart som möjligt.

Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset
Rödakorsvärdarna har en paus på grund av pandemin

Aktuellt från Första Hjälpen

Första hjälpen utbildningarna har en paus på grund av pandemin.

Aktuellt från Träna svenska

Träna Svenska har en paus på grund av pandemin

Aktuellt från Styrelsen

Nästa styrelsemöte är den 7 december
Fler nyheter kommer inom kort i ett separat nyhetsbrev

Aktuellt från Marknad

Detta är det första nyhetsbrevet till Solna kretsens kunder, medlemmar, frivilliga, styrelsemedlemmar och sponsorer.
Målet är att sammanställa ett nyhetsbrev i månaden för att kunna dela vad som händer i kretsen på ett enkelt och
överskådligt sätt. Har du tankar, idéer eller information som ska tas med i nyhetsbrevet? Hör av dig till
marknad.solna@redcross.se

Du kan läsa mer om Röda Korset Solna här: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

