
Röda Korset Halmstad 14 juni 2022

Frivilligledare Erna Alfredsson bjuder Frank Jarlhed på en 
”specialare” på Slottsparkens äldreboende. 

Äldre i fokus för Erna 
Besöksverksamheten under ledning av Erna Alfredsson har 
under våren anordnat en rad aktiviteter för äldre.

Här kommer ett axplock från det omfattande arbetet som 
bland annat omfattar hembesök, promenader, jourtelefon, 
medföljning och anhörigcafé.

Sju rödakorsare bemannar jourtelefonen fem dagar i veckan. 
De har under april och maj haft 142 samtal. Medföljning har 
haft nio uppdrag.

27 rödakorsare besöker 35 kunder antingen på äldreboende 
eller i kundernas hem.                                                (Vänd)

Språkcafé i sommar 

Röda Korsets språkcafé på 
Vallås stänger under 
sommaren.  

I samarbete med Svenska 
kyrkan hålls språkcafé i Martin 
Luthers kyrka på måndagar 
mellan 13 och 14.30 under 
hela sommaren. 

Röda Korset och 
lokal demokrati 

Halmstadkretsen har tackat ja 
till att ingå i ett treårigt projekt 
i samarbete med Halmstads 
kommun på uppdrag av 
Jämställdhetsmyndigheten, 
med syfte att stärka lokal 
demokrati. En 
enkätundersökning ska under 
hösten genomföras i 
Oskarström. 

Clowner och hälsa 

Halmstadkretsen har blivit 
inbjuden att delta i 
Folkhälsoresan som är ett 
fyraårigt samarbetsprojekt 
mellan Svenska Röda Korset 
och Clowner utan Gränser. 
Syftet är att förbättra den 
fysiska och psykiska hälsan och 
minska ofrivillig ensamhet hos 
såväl barn och unga som äldre 
personer. 

RK-NYHETER
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(Forts.)

Verksamheten ”Jag ska ut och gå. Har du lust att hänga på?” 
lockade 42 personer i april och 118 i maj. Promenaderna har 
utgått från Alet, Östra stranden, Slottet, Fyllinge, Norre katts 
park och Småbåtshamnen.

Promenader för äldre genomförs regelbundet på Slottsparkens 
äldreboende, Norlandia äldreboende på Fyllinge samt Vallås 
äldreboende.

Två anhöriggrupper har under våren haft sammanlagt 13 
träffar  på Alla hjärtans hus samt i Röda Korsets lokal. 
Frivilligledare Bengtha Carlsson har bland annat bjudit in 
föredragshållare till caféet.

Två rödakorsare har hållit i samtalsgrupper vid åtta tillfällen i 
april och maj på Slottsparkens äldreboende under rubriken 
”Social aktivitet på recept”.

Jonas Ryding och Erna Alfredsson har hållit kursen ”Bli vän 
med din mobiltelefon” vid fyra tillfällen á två timmar vilket 
lockat sju deltagare.

Ruth, Solveig och Birgit går kursen ”Bli vän med din mobiltelefon”. 

Fortsatt arbete med 
stöd till flyktingarna  

Röda Korset fortsätter att hjälpa 
de drabbade flyktingarna i 
Halmstads kommun tillsammans 
med Svenska kyrkan. 

Flyktingboendena Nissaström 
och Knebildstorp besöks 
regelbundet. 

För att förgylla tillvaron för dem i 
Nissaström ordnades nyligen en 
uppskattad grillfest och 
glasskalas. Där har också hållits 
språkcafé två gånger i veckan, 
berättar frivilligledare 
Magdalena Engelsz. 

På Knebildstorp har de boende 
kunnat slussas ut i olika 
verksamheter. En flicka som 
spelar piano har uppträtt på 
Najaden och fått flera förslag på 
spelningar. 

Simskola tillsammans med 
kommunen är på gång för alla 
barn, varav 140 på Spenshult, 
Nissaström och Knebildstorp.  

Klädutlämningen på 
Stationsgatan har haft mellan 60 
och 90 personer per dag som 
hämtat kläder och skor med 
mera. Frivilligledare Berit Ekberg 
tar gärna emot extra hjälp med 
sortering och packning. 

Även i Secondhand behövs hjälp 
under sommaren. 
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