Møte mellom
mennesker

«Det digitale møterom for Tromøy» oppsummert 24. april
For å «ta pulsen» på hvordan det står til på Tromøy i disse tider, har Tromøy frivilligsentral invitert enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, næringsliv og menighet til åpne ukentlige videokonferanser.
Dette har blitt meget godt mottatt og stadig flere melder seg på.
I det digitale møterommet for Tromøy oppdateres vi om hva som skjer og hva som kan gjøres innenfor de
gitte begrensinger til enhver tid for sosial aktivitet på øya. Muligheter og begrensingene belyses fra flere
sider, som gjør at vi inspireres og heier på de mange gode initiativ, fra de små hverdagslige til de kreative
digitale løsninger. For å nevne noe, så er den gode samtalen i ulike varianter er løftet inn som viktig, mer
enn bare en sms, og fokuset på at det er viktig å skape litt LIV på øya, at vi ikke stopper opp. Tromøy skolemusikkorps var derfor raskt i gang med digitale øvinger, medlemmer fra Veterankorpset ønsket å samarbeide med skolekorpset, men ble dessverre stoppet på grunn av restriksjoner, Tromøy Fritidsforum, sammen med Røde Kors, har startet opp digital leksehjelp og menigheten tilbyr digitale aktiviteter rettet mot
alle generasjoner, også beboerne på Færvik bo- og omsorgssenter og bokollektivet. Tips for å inspirere til
en god minnerik markering av 17. mai i år, vil også komme. Så, takket være de nettverk, de gode nabolag og
vennskap som ble etablert i tiden før «Norge stoppet opp», vet vi derfor at de fleste på Tromøy har noen
rundt seg som stiller opp i disse tider.
Ønsket om å bidra mer inn enn mulig er stort, spesielt for barn og unge som i denne tiden er mest utsatt. Vi
ser derfor alle frem til at samfunnet igjen kan åpnes litt mer opp og at vi igjen kan skape virkelig liv og røre
her på Tromøy. For, i denne tiden har det blitt så enda mer tydelig hvor viktig den frivillige innsatsen betyr
for et lokalsamfunn. De etablerte nettverk og vennskapsbånd på tvers, har bidratt til at vi i dag ser et nærmiljø som ivaretar hverandre på en fantastisk måte i krisetid, der det er de små og nære forbindelsene som
er mulige. Kanskje klarer vi også å inkludere flere inn…
De ukentlige videokonferansene vil vi derfor fortsette, også når Norge åpner opp igjen. Dette for at vi sammen ønsker å bidra til at frivilligheten kommer seg raskt på fote igjen, og fordi en slik åpen og nøytral digital
møteplass på tvers, til enhver tid, kan inspirere til et samlet fokus for å bidra til en positiv samfunnsutvikling
for alle på Tromøy…
…i tråd med FNs bærekraftsmål 10, 11, 16 og 17

Tromøy frivilligsentral støtter opp om FNs bærekraftsmål

Og til sist, for å vise at vi på Tromøya står sammen på tvers av generasjoner i denne vanskelige tiden, fronter vi slagordet #værenvenn – som igjen inspirerte lokale musikere på øya til å covre sangen VENN, som
alle kan få gleden av å høre ved å følge linken på Youtube: Musikkvideo – vær en venn

