
 

 

Ditt stöd är en förutsättning för att kretsarna i  

Laholms kommun ska kunna fortsätta att stärka 

människor lokalt och i resten av världen!  
  

Vi finns i hela Laholms kommun. Se rodakorset.se/laholm för mer 

information om kretsarna i kommunen.  

  

Det finns många sätt att vara aktiv på i vår gemenskap i Röda Korset   

• Skänka gåvor, saker, kläder.  

• Handla i vår secondhandbutik.  

• Bli medlem kostar 250kr/år.  

• Du är välkommen att engagera dig som frivillig/volontär            

inom våra verksamheter. Kontakta oss för mer info.  

           Alla sätt att stötta oss i arbetet är lika välkommet!  

  

 

Röda Korset är vaksam på lokala behov i samhället och startar 

snabbt upp verksamheter efter behov och önskemål.  

  

Personal, praktikanter och frivilliga genomgår Röda Korsutbildning:  

principer/värdegrund, att vara frivillig och uppförandekod.  

Tystnadslöfte undertecknas och HLR utbildning erbjuds.  

Detta är en del av Röda Korsets kvalitetssäkring.  

 



 

Från 2023 kommer det att finnas en gemensam styrelse för  

Rödakorskretsarna i Laholms kommun. Kretsarnas 

verksamheter  kommer att fortsätta som tidigare och leds av 

frivilligledare i de  olika verksamhetsgrupperna.  

Idag är vi ca 80 frivilliga/volontärer, vi söker fler, se kontaktuppgifter 

på sista sidan.  

Gemensamt driver kretsarna idag:  

• Mötesplats Kupan, secondhandbutik.  

• Fritidsbanken, Biblioteket för sport- och fritidsartiklar där alla 

kan låna och allt är gratis.  

• Krisberedskap - Ett stöd för samhället i krissituationer.  

• Besöksverksamheten i samverkan med Laholms kommun.  

• Ullabussen - för utflykter och upplevelser.  

• Språkvän.  

• Insamlingar.  

 

 

• IOP överenskommelse med Laholms kommun, vi handleder 14  

praktikanter och erbjuder stöd och förberedelser för arbetslivet  

och olika former av studiecirklar, aktiviteter och kortare          

utbildningar.  

• Arbetsgrupp - social samvaro.  

• Tisdagsgrupp (fd. Anhöriggrupp) - social samvaro.  

• Läxhjälp och Mentorskap.  

• Studiecirklar:    

−  Svenska, terminsvis, två förmiddagar/vecka.  

−  Våga prata pengar - vardagsekonomi.  

−  Mobilen/plattan i vardagen - grunderna.  

−  Kost, matlagning och hälsa.  

−  Prova på - Fritidsprojekt för unga planeras.  
 



 

• Arbetsgrupp - social samvaro.  

• Hantverksgrupp - social samvaro.  

• Julmarknad.  

  

• Tipspromenader - social samvaro.  

• Korsordslösning - social samvaro.  

• Canastaspel - social samvaro.  

• Promenader - social samvaro.  

• Medverkar vid adventspromenad.  

• Växtloppis.  

• Språkcafé (vilande).  

• Besök på äldreboende - social samvaro.  

  

• Anhörig grupp - social samvaro.  

• Daglediga - social samvaro.  

• Arbetsgrupp - handarbete inför   

                                  lotteri och försäljning, social samvaro.       

• Läxhjälp.   

• Insamlingsverksamhet genom lotteri på Våxtorps Marknad             

och på julauktion i Våxtorps Bygdegård.  

• Hembesök - till sjuka och vårdande.  

• Besök på äldreboende med blommor och julkaffe med                

hembakt dopp.  

 

 



 

MÖTESPLATS KUPAN  

Secondhandbutik  

Östertullsgatan 24  

Laholm  

0430 125 40  

Öppettider:  

Måndag - Onsdag 10 - 17  

Torsdag  10 - 18 

Fredag 10 - 17  

Lördagar 10 - 14  

ULLABUSSEN  

0720 60 49 76  

BESÖKSVERKSAMHETEN  
0720 61 61 02  

Säkrast torsdagar 10 - 12  

SOCIAL JOURTELEFON  
0739 628 556  

Måndag och onsdag 8 -11  

  

Biblioteket för sport o fritidsartiklar!  

Stationsgatan 4  

Fritidsbanken 0737 465 120  

Jenny 079 077 08 22  

Öppettider:  

Tisdag och fredag 10 - 17  

Torsdag 10 - 18  

Lördag 11 - 14  

Förbokade lån kan levereras  via 

bokbussen, boka på 

laholm@fritidsbanken.se  

Mer info på: fritidsbanken.se/laholm 

facebook.com/fritidsbankenlaholm 

instagram.com/fritidsbankenlaholm  

VÄLKOMNA TILL OSS! 

Verksamhetschef:  

Christer 079 077 08 46 

laholm@redcross.se  

Ordförande Laholm  

0739 628 556 

ordförande.laholm@redcross.se 
 

www.rodakorset.se/laholm 

facebook.com/rodakorsetlaholm 

instagram.com/rodakorsetlaholm  

 

 

Knäred:  

Tel: 0760 36 22 40   

Veinge/Tjärby:   

Sigbritt 0430 185 53, 0722 15 30 03  
Eva 073 143 20 34  

Våxtorp/Hasslöv:  
Lillemor 0702 96 24 66 


