Møte mellom
mennesker

Det digitale møterom for Tromøy 23. mars 2020
Videokonferansen var et første forsøk ut, for å se om det er interesse og behov for et digitalt møterom på Tromøy, der vi rett og slett snakker sammen om situasjonen, lufter tanker, informerer
hverandre om hva som gjøres og utveksler ideer om hvordan vi som lokalsamfunn nå kan stå sammen for på best mulig måte sikre at alle blir ivaretatt i tiden som kommer, i tråd med de til enhver
tid gjeldende restriksjoner. Supert derfor, at vi ble en liten gruppe som møttes i går, og som satte
startskuddet for et ukentlig digitalt møterom for Tromøy. Åpent for alle som ønsker å være med.
Første digitale møterom fungerte som en innledning til dialog på tvers, der følgende tanker og informasjon ble løftet frem:


Vi opplever nå at mennesker mer stopper opp og prater sammen når de treffes, selv om de
ikke kjenner hverandre og selvfølgelig med god avstand. Dette viser et økt behov for å
snakkes sammen.
- de fleste har noen å snakke med, noen de kan treffe, men viktig at vi husker på at noen er
mer isolert og vil kunne sette ekstra pris på å bli kontaktet for en prat, mer enn bare en
melding.



Mange er rådville med tanke på fravær av det sosiale tilbudet. Mange har fått mere tid og
ønsker å være med å bidra for å gjøre hverdagen bedre for de som trenger dette.
- det er viktig at dette gjøres livskraftig, riktig utfra personvern, i tråd med de gjeldende restriksjoner og til en viss grad varig.
- oppmenn, trenere, aktivitetsledere etc, er viktige personer mtp oppfølging, men viktig at
vi husker på at mange kan ha fått en krevende hverdag som gjør at de ikke har mulighet.
- gjøres dette på grasrotnivå, basert på vennskap, nettverk og tillit, er det bedre og enklere
enn om det skal organiseres. Organisert frivillighet har straks mange forhåndsregler det må
tas hensyn til ut over de restriksjoner som vi nå er pålagt tilknyttet koronaviruset.



Den mest utsatte gruppen på Tromøy i dag, er barn og barnefamilier, spesielt de som er i
en sårbar situasjon. I jo lengre tid skoler og fritidsaktiviteter er stengt, jo tyngre kan hverdagen bli. Skolene følger opp så godt de kan, og alle elever og foreldre blir kontaktet av
kontaktlærere en gang per uke. De har også et utvidet skoletilbud for de som trenger
dette. For elever som har spesielle omsorgsbehov, er selvfølgelig også barnevernet tilstede.
- er det noe vi som samfunn kan bidra med ut over dette? Mindre lekegrupper, digital leksehjelp etc. Viktig at dette gjøres riktig og gjennomtenkt.
- de offentlige tjenester står nå virkelig på. Viktig at de får «arbeidsro», men informerer
dem om at vi nå samler oss i et nettverk og kan kontaktes dersom de ser det er noe vi kan
gjøre. Ut over dette kan vi være digitalt kreative og gode «naboer»
- Tromøy fritidsforum kan være et knutepunkt og ha en koordinerende rolle når det gjelder
barn og unge.



Det digitale møterommet for Tromøy kan bidra til at vi inspireres av hverandre
- deler gode historier, erfaringer og tiltak gjort av vel foreninger, nabolag og foreninger
som felles dans for barn, kulturelle stunts, tilbud om handlehjelp og andre praktiske gjøremål
- Geita og Tromøyfolk er gode kanaler som når mange. Vi er heldige som har en digital lokalavis som vil være fullt fungerende.



Kunne vi på Tromøy ha et samlet fokus på hvordan bry oss uten å utfordre reglene? Hvordan vi tar kontakt med hverandre og hvordan vi ser på hverandre? Slik at vi sikrer at vi tar
vare på hverandre som venner. Nettverk på grasrotnivå vil derfor være av den største betydning for hvordan vi møter den nye hverdagen. Husker vi på å inkludere nye inn i våre
nettverk?



Det var stor enighet om at det viktige fremover var samtalen. Det at vi snakker sammen på
tur, gjennom vindu eller ringer personer. Det å bli husket på og å bli sett, vil ha stor betydning for mange….

Hva skjer og hva tenkes gjøres på Tromøy?
Tromøy Røde Kors
Tromøy Røde Kors følger opp brukere de er i kontakt med via telefon der det er behov. En gjennomgang av
brukerne i våre aktiviteter viser at alle har familie og nettverk i nærheten som kan hjelpe dem med innkjøp.
Styret i Tromøy Røde Kors er vår beredskap. Vår kjennskap til våre lokalmiljø tilsier ingen spesielt vanskelig
situasjon hittil.

Tromøy menighet:
Tromøy menighet ønsker å få en oversikt over situasjonen for de som er tilknyttet menigheten,
hvem trenger hjelp og til hva. De ser også det store behovet for samtaler, og vurdere å starte opp
en «lyttepost», der mennesker kan ringe inn. Dette for å kunne ivareta også de som ikke er tilknyttet digitalt.
Tromøy skolemusikkorps:
Tromøy skolemusikkorps vil følge opp sine medlemmer. Vurdere å ringe de som de vet kanskje
trenger det mest.
Skilsøy velforening:
Skilsøy velforening koordinerer handling for de som trenger det gjennom sin face book gruppe

Friskus, digital plattform:
Friskus er en digital plattform som kommunen nå har opprettet arrangementet «Dugnad for Arendal under koronavirset». Det vil her bli mulig for enkeltpersoner å melde seg inn som frivillige, og
for de som har behov for hjelp å melde dette inn her. Tromøy frivilligsentral vil koordinere aktiviteten som angår Tromøy, i samarbeid med kommunen. Det vil ikke lagt opp til
nye aktiviteter fra Tromøy frivilligsentral på denne plattformen, fordi vi ser at
de ulike nettverk på Tromøy ivaretar dette godt. Friskus vil derfor være en
mulighet for enkeltpersoner som ikke er tilknyttet et nettverk på øya.

Noe glemt? Vi retter det opp på neste videomøte og snur oss med vinden dit situasjonen bringer
oss 

Tromøy frivilligsentral støtter opp om FNs bærekraftsmål

