
 

Medlemsblad nr 1:2021 

 

Till medlemmarna i Lomma rödakorskrets 
 

Det här medlemsbladet täcker perioden augusti – december 2020. Ett ord som användes 

alldeles för ofta under hösten var INSTÄLLT! Vi kunde nog inte ana när vi publicerade 

medlemsbladet för första halvåret att det skulle gå så här illa – att pandemin skulle 

stänga ned vårt så viktiga arbete helt och hållet. Vår paroll – att bryta ofrivillig 

ensamhet – kändes tyvärr inte adekvat! 

 

      
Styrelsen 

Styrelsen var tidigt enig om att vi inte kunde lämna våra trogna medlemmar ”i sticket” under 

pandemin. Det resulterade i att vi tog fram listor på våra äldre medlemmar och höll – och 

håller fortfarande när detta skrivs – kontakt över telefon. På så sätt fick vi veta att de ändå 

hade det bra i sin  ”ofrivilliga ensamhet” och hade den hjälp de behövde.  

 

Styrelsearbetet har fortgått som vanligt under hösten. Så vanligt som det kan bli när vi suttit 

utspridda i en stor lokal och inte givit någon tid för umgänge utöver dagordningen! Ett par av 

styrelsemedlemmarna har också valt – av hälsoskäl – att inte närvara vid mötena. I skrivande 

stund handlar styrelsearbetet om att planera för en digital kretsstämma den 25 februari. 

 

Samverkansrådet 

Samverkansrådet består av representanter från de två rödakorskretsarna i Lomma kommun, m 

a  o  Bjärred-Borgeby-Önnnerupskretsen och Lommakretsen. Det sammanträder två gånger 

per år. Den 22 oktober hölls ett digitalt möte. Då behandlades främst samgåendet till en krets 

som enligt Svenska Röda Korset skall vara genomfört under år 2023. 

 



Projekt med kommunen  

 

 

”Påverka äldreomsorgen” är ett projekt inom 

kommunen som leds av Livia Deák Jönsson. Här 

ingår Lomma rödakorskrets i fokusgruppen 

”Frivilliga”. Det handlar om kommunens framtida 

drift av äldreboendena efter den 1 mars 2021. Vi är 

med i arbetet att utforma verksamheten och framföra 

vad vi anser viktigt för ett bra samarbete. 

 

 

 

Insamlingsverksamheten 

 

Det har inte anordnats några rikstäckande insamlingar 

under hösten. Vi har ju av naturliga skäl ej heller haft 

möjlighet till insamlingar i egen regi, då dessa brukar 

ske under våra evenemang. Styrelsen beslutade dock 

att skänka 5 000 kr av våra medel till Svenska Röda 

Korsets julkampanj. 

 

Vi har också erhållit varor skänka av butiker för att 

sälja och på så sätt samla in pengar. Från december 

förra året skyltas dessa varor i en monter på 

Mötesplats Havsblick i Lomma. 

 

 

Värvningsinformation 

 

I december 2020 tog vi fram ett informationsblad om 

kretsen med syfte att värva nya friska krafter till vårt 

arbete, både ”på fältet” och i styrelsearbetet. Bladet 

mailades respektive postades till ett hundratal 

personer. Har du inte fått det och blir nyfiken? 

Informationen finns på vår hemsida, längst ned på 

sidan ”Om oss”. 

 

Vi kan glädjas åt ett stigande antal medlemmar. Vi är 

nu ca 230 medlemmar, varav ett tjugotal är aktiva i 

vårt arbete. Fler kan göra mer – med små ansträng-

ningar och mycket glädje! Välkomna! 

 

 

Stina Dalgart, ordföranden 



Ett Röda Korset på nätet 

 

 

Den 24 november 2020 publicerades vår nya webbsida. Förändringen ingår som en del av ett 

större projekt i Svenska Röda Korset som kallas ”Ett Röda Korset på nätet”. Det handlar om 

att samla den digitala närvaron och göra det enkelt för en besökare att känna igen sig oavsett 

vilken väg in till Röda Korset hen söker sig digitalt. Sidan är i detta nu fortfarande under 

uppbyggnad. 

 

Vi hoppas att ni kommer att hitta all information ni söker om de två kretsarna i kommunen. 

Adress: rodakorset.se/ort/skane/lomma-kommun 

Förutom den lokala webbsidan har ni alla tillgång till Svenska Röda Korsets intranät Rednet. 

Adress: rednet.rodakorset.se  

Gittan Holmström, webbansvarig 

 

Vårens program? 

Javisst! Vi har ett program för våren som ligger och väntar på klartecken från 

Folkhälsomyndigheten och Lomma kommun! 

 

 

 
Lomma 2021-01-06 


