RÖDA KORSET HÄSSLEHOLMSKRETSEN 1915-2020.
En uttömmande historik finns under Föreningsinformation.
Henri Dunant som grundade Röda Korset 1863, tilldelades 1901 det första
fredspriset.
1915 bildades Röda Korsets Kvinnoförening i Hässleholm.
1917 iordningställde Kretsen ett provisoriskt epidemisjukhus på grund av den
pågående nervfeber epidemin.
1918 var nöden stor i Tyskland och Österrike. Kretsen beslöt samla in pengar.
1933 skrev Kretsen kontrakt med hemsyster Greta Erlandsson som
hemvårdarinna.
Under andra världskriget koncentrerades hjälpverksamheten till Finland. När
Sveriges gränser öppnades för att ta emot en del av offren för kriget kom flera
hundra till Hässleholm. Ett beredskapssjukhus inrättades på Fridhem
(Norrängsskolan). I ett senare skede fick beredskapssjukhuset ta emot 730 tyska
och baltiska patienter, som flytt till Sverige.
1947 i samband med Marshallplanen (Europahjälpen) 1947-1952 samlade man
in nära 35 ton kläder och 17 000 kronor.
1953 skedde de katastrofala översvämningarna i Holland och i Hässleholm
hjälpte alla till med insamlingen (mycket likt Tsunami-insamlingen).
1958 börjar Kretsen med sommarträffar för äldre och handikappade.
1971 anordnades julskyltningstombola, som senare blev julmarknad.
1977 fick Kretsen egna lokaler kostnadsfritt på Högalidshemmet.
1999 startade 2nd-handförsäljning i Kupan i ”Doktorsvillan” vid sjukhuset. Nya
verksamheter startades såsom telefonjour, läxhjälp, rödakorsvärdinnor på
sjukhuset och språkcafé.
2000 ägnades de boende på asylförläggningen i Finja stort engagemang.
2001 – 2012 medverkade Kretsen i ett projekt i Etiopien, bl a för vatten.
2005 samlade Kretsen tillsammans m fl aktörer in nästan en halv miljon kronor
till de drabbade av tsunami-katastrofen i Thailand.
2011 flyttade Kupans verksamhet från ”Doktorsvillan” till Östergatan 17.
2013 kom ett stort antal flyktingar till Tyringe där Kretsen bistod med hjälp.
2014 dök ett nytt fenomen dök upp – tiggarna, som fick viss hjälp.

2015 fyllde kretsen 100 och SRK 150 år, vilket föranledde många aktiviteter,
bl a visning av och information om de vita bussarna för skolelever m fl, film om
befrielsen ur koncentrationslägren, Syrienafton mm.
2016 präglades mycket av den stora flyktingkatastrofen då vi fick 163 000
asylsökande till vårt land. I Hässleholms kommun placerades 1427 asylsökande
och 260 ensamkommande, framförallt pojkar. Vi fick 5 asylboende varav tre
fanns i Tyringe och de övriga i Vittsjö.
2017 Även detta år ägnades mycket av tiden och verksamheterna åt
integrationsarbete. Två projekt startades: språkundervisning på HVB-hemmen
för ensamkommande och samhällsinformation. Nävlinge upphörde som krets.
2018 fokuserade vi på krisberedskap och ett antal projekt – VIS, TIA och
lyssnarprojektet. Vinslöv upphörde som krets.
2019 blev ett turbulent år. Hela styrelsen avgick vid kretsstämman och kretsen
stod utan ledning till 6 maj, då ny styrelse om fem valdes.
Totalt hade kretsen from 2013 tom 2019 skänkt 5 500 000 till olika ändamål.
2020 blev än mera turbulent än 2019 – corona/covid 19 invaderade världen.
I slutet av mars avstannade all verksamhet och all anställd personal blev därför
uppsagd.
Sösdala och Hästveda rödakorskretsar upphörde och beslöt att fortsätta sina
verksamheter som rödakorsgrupper ingående i Hässleholmskretsen.
2021
Pandemin låg fortfarande som en våt filt över verksamheten. Second handbutiken i Hässleholm kunde ändå hålla öppet begränsade tider, liksom
verksamheten i Sösdalagruppen. Efterhand kom caféet i Hästveda,
Rödakorsvärdinnorna vid sjukhuset, arbetsgruppen, vävgruppen och cafeterian i
Kupan igång. Övriga verksamheter låg nere.
Farstorp Rödakorsgrupp blev under året en del av kretsen.
Kretsstämman genomfördes digitalt varvid styrelsen utökades med representant
för Hästveda Rödakorsgrupp.
Våra frivilliga gjorde ett fantastiskt arbete. 13 500 timmars jobb!
I oktober firade Kupan i nuvarande lokaler 10 år. I arrangemanget deltog
nyvalda riksordföranden Anna Hägg-Sjöquist, Kupan-konceptets grundare Björn
Lundell, tidigare ordf Margarete Hasslow och Birgitta Lantz samt en stor skara
frivilliga.

Inalles var vi vid årets slut 157 frivilliga i kretsen och 564 medlemmar.
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