
Ordförande berättar
Midsommar och sommaren nalkas, en 

sådan ljuvlig tid vi har framför oss; 

härlig grönska, värme och sol, 

färskpotatis och ljusa sommarnätter. 

Men som vi vet är många människor 

på andra ställen i världen mindre 

lyckligt lottade.

Kriget fortsätter i Ukraina och väldigt 

många kvinnor och barn är på flykt.   

Åter igen rustar vi oss för att stötta och 

hjälpa de flyktingar som söker trygghet 

i Sverige.

I spåren av kriget i Ukraina spår man 

om en ny hungersnöd med dyrare mat, 

högre el- och bränslekostnader och det 

kommer att få konsekvenser och vi 

måste vara förberedda.

Vi har ett nytt spännande 

verksamhetsår, vi har uppdaterat vår 

hemsida, facebook grupp och skapat 

ett Instagram konto, vänligen skicka 

många fina foton från vår verksamhet 

till: kerstin.sorstadius@redcross.se   

Vi behöver volontärer till nya och 

framtida händelser. Vi behöver också 

yngre medlemmar som ansluter sig till 

oss, har du idéer på hur vi kan göra, 

kontakta mig. 

Tveka inte att höra av er till oss i 

styrelsen. Vi finns för er, och det är 

endast tillsammans med som vi kan 

göra skillnad och för de vi stöttar och 

hjälper i vår kommun.

Trevlig Sommar!                                   

Kerstin Sörstadius

Information från styrelsen
Så vad har styrelsen gjort sedan 

Årsstämman?

Röda Korsets e-mail adresser beställdes 

och finns äntligen hos oss, nytt telefon nr 

finns 0735-55 58 81.

Namnskyltar beställdes till volontärer i 

Second Hand butiken och till styrelsen 

likaså Röda Kors västar och t-shirts, det 

är viktigt att vi syns.

Vi har ansökt till Carl Jönsson stiftelsen 

för 2023 och två projekt; medel till läger 

för utsatta barn och drejskiva med 

material till äldre med psykiska problem. 

Vi hoppas att stiftelsen godkänner vår 

förfrågan.

Vi vill utveckla kurser för unga och andra, 

HLR utbildningar, fortsatt läxläsning, 

matlagning från världens alla hörn för alla 

åldrar, designergrupp/kläddesign att göra 

nya kreationer. 

Grupp för promenader med eller utan 

hund och rullstol, alla åldrar.

Här kan man sammanföra invånare, 

flyktingar, och andra volontärer för dessa 

underbara och givande möten. Om du 

har idéer vänligen hör av dig.

Röda Korset i Höganäs kommer att 

samarbeta med Himmelsfärdskyrkan, hur 

och vad vi skall göra är inte klart ännu.

Second Hand butiken kommer att få ett 

ordentligt ansiktslyft i år och ansvariga är 

Jeanette Ekdahl, Catharina Falck och 

Lars Olsson. Vi ser fram emot att flödet i 

butiken blir bättre.

Vi jobbar på för att kunna skicka kallelse 

och annat material till kommande 

årsstämmor via e-mail, de som inte har e-

mail kommer tillsvidare att få per post. 

Många av våra volontärer har skrivit 

under ett tystnadslöfte ett måste enligt 

SRK, om du inte redan har fyllt i, ta 

kontakt med oss.

Måndagsgruppen fortsätter att skapa 

vackra ting för barn och vuxna med sin 

stickning/virkning. 

Nyhetsbrev nr.1- 2022

Kontakt
Telefon: 0735-55 58 81

tisd-torsd kl 10 -13

hoganas@redcross.se

Swisha en gåva 

1231410174

Second Hand butiken
Tisdagar kl 10-17

Onsdagar kl 10-17

Torsdagar kl 10-18

Lördagar kl 10-14

Gåvoinlämning
Alla dagar då vi har öppet

Kalendarium

• Augusti en höstmiddag för 

styrelsen och volontärer, 

återkommer med datum, 

tid och plats

• Röda Kors-loppet  den 17 

september kl 11.30-17.00 

alla är välkomna

Utbildningar                           
Du som sitter i styrelsen eller 

är volontär måste gå följande 

kurser on line eller på plats i 

Helsingborg/Malmö (du får 

milersättning enligt SRK 

policy): 

• Rödakorskunskap

• Uppförandekoden 

• Att vara frivillig 

• Vara försiktig   

• Psykologisk första hjälpen

• Första hjälpen                       

Kontakta ordföranden för att 

veta hur du gör för att gå en 

kurs online eller hur man 

bokar en fysisk kurs 
kerstin.sorstadius@redcross.se

Nästa styrelsemöte 2022

• Måndagen den                         

5 september kl.17.30

Nästa personalmöte 2022

• Måndagen den 4 juli 

kl.11.00

• Måndagen den                 

5 september kl.11.00

• Måndagen den                 

7 november kl.11.00

Från Svenska Röda Korsets hemsida



Ordet är mitt

Gussi Degrenius – kassör i styrelsen och 

volontär

Gussi Degrenius

Jag har varit medlem i Röda Korset så länge 

jag kan minnas något jag ärvt från mina 

föräldrar. 

Sedan 4 år tillbaka är jag kassör i Röda Korset 

Höganäskretsen, och sitter med i styrelsen. 

Det känns otroligt viktigt att kunna bidra med 

den biten.

På dagarna arbetar jag som ekonomiansvarig i 

Höganäs, så att vara kassör känns väldigt 

naturligt för mig.

På övrig fritid spelar jag golf och umgås med 

familj och barnbarn.

Intäkterna på Röda Korset Höganäs är vår 

försäljning i vår Second Hand butik.

Vi är stolta att vi varje år kan bidra med i stort 

sett hela vårt överskott till Svenska Röda 

Korsets olika hjälpprojekt. 

mitt barnbarn

Det känns både väldigt fint men också väldigt 

viktigt att vara volontär för Röda Korset, vilket 

jag är stolt över. 

min favoritsport 



Women in black

Good old days

Om någon är intresserad så hänger de kvar till den 

3 juli med öppet fred- lörd- söndag mellan 12-

16. Kulturhotellet Södergatan 15.

Välkommen då!

Berit Heijdenberg

Konstnär och volontärarbetare på Röda Korset

Ordet är mitt

Berit Heijdenberg – volontär och i styrelsen 

som valberedning.

YIPPEE Jag kom med !

Påhejad av maken skickade jag in tre tavlor till Vår 

salong 2022 i Helsingborg.

Målar både med akvarell och akryl.

Men tycker det är väldigt roligt att jobba med 

collage.

Så det blev textilcollage tavlor som jag skickade in.

Har sparat på kvinnors handarbete genom tiderna, 

jag tycker de är så fina och synd att de ska slängas 

eller gömmas i byrålådorna. Det ligger så mycket 

arbete bakom det. Jag gör om dem, så de får visas i 

en annan form.

Det är också recycling. Handlar på loppis och 

secondhand butiker.

Köper alltså inget nytt.

Berit Heijdenberg

Intresset var större än någonsin med över 600 verk 

som skickades in.

Kvar blev 88, när juryn bestämt sig. Så jag känner 

mig hedrad.

Juryn Viktor Rosdahl meddelande mej att de fastnat 

för alla mina 3 verk.

Så den 4 juni var jag med på mitt första officiella 

vernissage på Kulturhotellet.

Det var en rolig erfarenhet och jag fick mycket beröm 

för mina tavlor.

Det gav mersmak.



Röda Korset Höganäs till Ukraina
Väldigt tidigt efter att Ryssland hade invaderat Ukraina  

beslutade styrelsen att skänka pengar, först 10 000 kr 

och några veckor senare ytterligare 20 000 kr.

Idag är läget lite mer komplicerat eftersom det inte finns 

så mycket lokalt att handla utan att man får förlita sig på 

hjälp via transporter till in till landet. . 

Vi följer utvecklingen och försöker hjälpa till på bästa 

sätt.

Mottagning av flyktingar 

Nu har många flyktingar från Ukraina kommit till Sverige. 

Är man från Ukraina får man lov att vistas i Sverige i upp 

till 90 dagar utan att anmäla sig någonstans - dvs man 

vistas i Sverige som vanligt turist. 

Inom EU finns ett särskilt massflyktingdirektiv som nu är 

aktiverat. Det innebär att flyktingarna från Ukraina får 

tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige i ett år, med möjlighet 

att förlänga ytterligare två år. 

Flyktingarna räknas dock som asylsökande under denna 

tiden, men har rätt att arbeta, barnen får gå i skola och 

barn får också sjuk- och tandvård liksom svenska barn.                                             

Vuxna får akut sjuk- och tandvård vid behov.

I södra Sverige kommer de flesta flyktingar in via Ystad 

och Trelleborg. 

Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende till alla 

som anmäler sig men de har inte haft tillgång till så 

många boenden så alla kommuner i Skåne har 

uppmanats att erbjuda akutboenden.                               

Det är boenden som är tänkta att användas endast några 

dagar, och därefter ska flyktingen erbjudas något mer 

permanent.

Många ukrainare som kommer till Sverige hittar boenden 

genom kontakter eller sociala medier.

I Höganäs är man förberedd med  Vita Villan och en 

annan närliggande mottagning i Väsby. Röda Korset i 

Höganäs ingår i kommunens krisgrupp när ukrainare 

anländer.

Röda Korset i Höganäs donerar en uppsättning 

kläder/skor till alla vuxna och barn som kommer till vår 

Second Hand butik i Höganäs.

Vad kan vi göra mer?

Med Sikte på 2024

Med två år kvar med den nuvarande 

strategiska inriktningen är det samtidigt dags 

att blicka framåt för att se vart vi vill, vad vi 

vill utveckla och vad vi vill åstadkomma i 

Svenska Röda Korset från 2024 och framåt. 

Var är Svenska Röda Korset om 5 till 10 år? 

Och hur ser vår fortsatta resa i den 

riktningen ut? Var med och tyck till!

Bidra och påverka i strategiprocessen, det 

här året kommer att präglas av diskussioner, 

samtal och reflektioner i hela organisationen 

för att styrelsen för Svenska Röda Korset 

ska kunna lägga fram ett förslag på en ny 

strategisk inriktning inför Riksstämman 

2023. Samtal kommer också ske med andra 

aktörer i såväl Sverige som med andra 

föreningar i rödakors och 

rödahalvmånerörelsen, för att tillsammans 

förstå mer om hur vi kan utvecklas som 

humanitär organisation.

I Framtidsforumet på Rednet kan du göra 

medskick, läsa vad andra tycker i olika 

frågor, och diskutera med andra 

rödakorsare. Diskussionerna i 

framtidsforumet utgår från de arbetsmaterial 

du kan ta del av under året.

Delta i volontär 
rekryteringen 2022

Som deltagare i kampanjen kommer kretsen 

erbjudas utbildning och stöd samt förväntas 

annonsera frivilliguppdrag i ReachMee och 

få tillgång till allt material som redan finns 

framtaget för att kunna sätta upp affischer, 

dela ut flyers och annonsera i lokal media.

Kampanjperioden pågår mellan 15 

september - 23 oktober. Anmälan inlämnad.

Frivilligrekryteringskampanjen kommer i år 

ha ännu mer lokalt fokus, efter den feedback 

de som var med förra året gav, men handlar 

fortfarande om att vi med samlade krafter 

göra en nationell satsning för att få in fler 

frivilliga till era verksamheter. 

Upplägget för kampanjen är att kretsar 

annonserar och marknadsför sina 

verksamheter och behov av frivilliga och vi 

stöttar upp centralt med annonsering som 

når ut till potentiella frivilliga. Den centrala 

annonseringen kommer leda intresserade till: 

www.rodakorset.se/engagera-dig/ 

där kretsens lediga frivilliguppdrag finns 

publicerade via ReachMee. 

Den centrala annonseringen kommer köpa 

annonsering i de orter och kommuner som 

kretsarna anmält sitt deltagande och där det 

finns publicerade annonser i ReachMee. 


