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Ukrainakrisen är här nu 
Stort engagemang från volontärer och halmstadbor
Den 9 mars fick Berit Ekberg på Röda Korset i Halmstad 
telefon från Knebildstorps vandrarhem med besked att 59 
ukrainska flyktingar skulle anlända inom fyra timmar.

På bara ett par timmar stod Röda Korsets 
krisberedskapsgrupp klar att ta emot flyktingarna, mest 
kvinnor och barn. Sedan dess har fler flyktingar kommit till 
Halmstad och Röda Korset samarbetar med kommunen och 
andra frivilligorganisationer samt Svenska kyrkan för att ta 
hand om dem så bra som möjligt.

I MotorHallands gamla lokaler samlar Röda Korset sedan en 
vecka in förnödenheter av olika slag som flyktingarna 
kommer att behöva.
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Anhöriggrupper 

Kretsens två anhöriggrupper/
anhörigstöd träffas i Röda 
Korsets lokal var tredje 
måndag kväll, respektive på 
Alla Hjärtans Hus varannan 
måndag förmiddag, enligt 
frivilligledare Bengtha 
Carlsson.

En krets i Halmstad 

Vid årets stämmor slogs 
Första hjälpenkretsen och 
Halmstadkretsen samman.

Gratis bussutflykt 

I sommar erbjuder Röda 
Korset i Halmstad pensionärer 
som är skrivna i kommunen på 
gratis heldagsutflykt med buss, 
inklusive lunch och kaffe. 

Det blir besök på Tiraholms 
Fisk, Bäckhästens bageri och 
Bonadsmuseet i Unnaryd. 

Aktuella datum: 14/6, 
29/6,14/7, 26/7 och 10/8.  

Först-till kvarn-anmälan från 
1/5 till 076-7964797 eller 
resor.halmstad@redcross.se
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– Jag blir varm om hjärtat när jag upplever halmstadbornas 
otroliga engagemang och givmildhet för att hjälpa 
flyktingarna från Ukraina. Jag blir också stolt och glad över 
Röda Korsets frivilliga som återigen ställer upp för 
medmänniskor i nöd. Röda Korset gör skillnad, säger Michael 
Coyet, kretsens ordförande i Halmstad.

Under tre veckor efter krigsutbrottet i Ukraina har 
Halmstadkretsen samlat in cirka 100 000 kronor, dels i en 
dagskassa från Second hand, dels i bössinsamling och 
insamling via swish.

Nu fortsätter arbetet på alla fronter med att hjälpa och stödja 
de flyktingar som kommer till Halmstad. Inom kort väntas 
200 kvinnor och barn komma hit. Kommunen har förberett 
akut inkvartering i Söndrums idrottshall, Kombihallen och 
Stenstorpshallen.

Röda Korset tillsammans med Svenska kyrkan startar 
aktiviteter för barn på Knebildstorp. På MotorHalland 
fortsätter sortering och utdelning av kläder, skor, täcken, 
filtar, lakan, leksaker med mera. Några av flyktingarna på 
Knebildstorp hjälper till samt många  volontärer, varav några 
som var med redan vid flyktingkrisen 2015.
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Många vill lära sig att 
prata bättre svenska 

Akram Albayati och Sabah Fargo 
(bilden) var med och firade 
internationella kvinnodagen den 
8 mars när Röda Korsets 
språkcafé öppnade igen på 
Vallås efter en tids 
coronanedstängning. 

– Vi diskuterade hur kvinnor har 
det i olika länder. 17 personer 
kom, men bara två svenskar. Alla 
var glada att träffas live igen. 
Många har få tillfällen att prata 
svenska mer än på språkcaféet. 
För oss alla blev det två timmars 
glädje och samvaro utan krig och 
oro. Det var mycket uppskattat, 
berättar Gudrun Stålnacke, 
frivilligledare för Språkcafé Vallås. 

Träna Svenska återstartade den 
3 mars och har haft två träffar 
med tio inskrivna elever. Några av 
eleverna studerar på högskolan. –
Det krävs vaccinationspass för att 
få delta i träffarna, meddelar 
frivilligledare Britt-Marie 
Hermansson. 

Röda Korsvärdarna på sjukhuset 
är på plats igen måndag-torsdag. 
Fler aktiva behövs. 

Lyssna på RadioKakan där Kicki 
Stålnacke och Erna Alfredsson 
intervjuas om Röda Korset! 
https://dramalogen.se/podcast/
radiokakan/
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