Medlemsblad nr 1:2022
Till medlemmarna i Lomma rödakorskrets
Det här medlemsbladet innefattar perioden september – december 2021. Vi hade
hoppats slippa använda ordet ”pandemi” i detta blad - i så fall bara något vi hade
lämnat bakom oss. Tyvärr är det inte så, men vi kan i alla fall se tillbaka på en höst när
vi bullade upp med allt från kanelbullar till julfest och däremellan kom både ”doktorn”
och polisen på besök!

På piren vid Hinderloppet i september 2021

Tillbakablick
Vi följde naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner i allt vi
planerade och genomförde. Det innebar bland annat att vi under september månad hade
föranmälan till alla evenemang. Det gällde att se till att det fanns ordentligt med utrymme
mellan personer och bord!
Den 29 september släppte Folkhälsomyndigheten på
föranmälan till event, m a o begränsning i antal
personer. Det var den dagen vi hade vår kanelbullefest! Det fanns anledning att fira lite extra! Våra
söndagscaféer som startade tidigt i september kunde
nu också ”släppas loss”. Vi hade dock kommunens
och därtill våra egna restriktioner att följa, och hade
möjlighet att anpassa oss efter situationen.

Språkcafé
Den 1 september startade vi, tillsammans med Strandkyrkan, ett
språkcafé i deras lokaler. Vi hade öppet varje onsdag kl. 15-17.00. Vi
såg oss tyvärr nödsakade att dra oss ur denna verksam då det visade sig
att vi inte kunde ställa upp med erforderligt antal personal vid varje
tillfälle. Strandkyrkan har dock fortsatt i egen regi.

På Centrumtorget
Våra aktiviteter försiggår främst på Mötesplats Havsblick.
Under hösten bestämde vi oss åter för att visa upp oss och
berätta för dem som inte besöker oss på Havsblick, hur vi
arbetar och hur kul vi har det när vi planerar, styr och ställer
samt möter våra gäster. Detta var det andra tillfället under
2021 som våra medlemsambassadörer var på Centrumtorget
för att svara på frågor, lämna över information och bara
”snacka” med folk.

På piren
Vi tog också tillfället i akt i september när vi som förening erbjöds en plats på piren i
samband med att Lomma-Bjärred Rotary Club och Friskis & Svettis ordnade familjefesten
Hinderloppet. Vi deltog t o m aktivt i uppvärmningen som Friskis ordnade för de tävlande i
Hinderloppet! Så där kunde vi också visa att vi hänger med, samtidigt som vi presenterade
vad vi har på gång i kretsen.

Söndagscafé
När vi erfor för ett antal år sedan att söndagarna var en ensam dag
för de äldre kom idéen upp om ett söndagscafé på Mötesplats
Havsblick. Under hösten har vi bjudit in till ”kaffe med dopp och en
lott” för 20 kr och tillströmningen har varit jämn. Vi är två personer
vid varje tillfälle som står för serveringen och ser till att stämningen
är god – vilket inte är det minsta betungande! Den här hösten hann
vid med sex söndagscaféer.

Trivselkvällar
Trivselkvällar kallar vi det som tidigare benämndes ”Månadsmöten”. Då har vi en inbjuden
gäst. Under hösten har vi haft besök av verksamhetschefen Mattias Jönsson på Vårdcentralen,
trädgårdscoachen Eva Hedgate samt vår Lommapolis Håkan Persson. Här tar vi gärna emot
förslag och önskemål från er på gäster till våra trivselkvällar.

Julfest
Den 15 december hade vi vår efterlängtade julfest på Mötesplats Havsblick. In i det sista var
vi oroliga om och hur vi skulle kunna genomföra den. Men det blev precis som vi hade
hoppats. Ris a la Maltan smakade gott, dansen kring granen dansades som aldrig förr, lotteriet
gjorde alla vinnarna glada samt den mjuka pepparkakan som ersatte den hårda var ett lyft!
Och godiset på bordet behövde vi inte truga någon. Allt detta till sång och musik av
Havsblicks husband ”Gummibandet”.

Men det var inte slut med julfirande i kretsen. Ty på söndagen efter julfesten dukades det
”juligt” på årets sista söndagscafé. Sedan var det dags för Lommakretsens ”personal” att festa
– det årliga julklappsspelet i början av januari. Men där var det stopp! Vi insåg att vi var för
många på för liten yta som skulle jaga paket och därtill var det ett par personer som anmälde
att de ”visade symptom”.

Insamlingar
Vi har insamlingsbössor utplacerade på borden på våra evenemang
och har i höst kunnat skicka 2 000 kr märkta ”Hälsa & Vård” till
Svenska Röda Korset.

Framåtblick
I skrivande stund har vi nyligen klivit in i år 2022. Tiden går fort när man har roligt, sägs det!
Och vi hoppas att vi skall få ha roligt här under våren. Vi affischerar alla våra evenemang på
bland annat Mötesplats Havsblick, biblioteket, konditorierna och hos Alis frukt. Dessutom
lägger vi in våra evenemang i kommunens digitala Evenemangskalender samt annonserar på
Lomma-Bjärreds föreningslivs Facebooksida. Ta också för vana att titta in på vår hemsida då
och då för att se i kalendern vad som är på gång samt under Nyheter på första sidan.
https://www.rodakorset.se/ort/skane/lomma-kommun/

Vårens program 2022
Vi hoppas nu få möjlighet att genomföra det program vi tagit
fram för våren på Mötesplats Havsblick. Då det fortfarande är
klart helt i detalj, vill vi inte lägga programmet i detta blad,
utan hänvisar vi till vår hemsida och affischering enligt ovan.

Styrelsen
Styrelsen träffas regelbundet varje månad för att planera och följa upp verksamheten i stort.
Det svåra är att nå dem som kanske önskar besök, sällskap eller annat stöd som Röda Korset
erbjuder, då vi inte arbetar med uppsökande verksamhet. För oss är det därför viktigt att få
berätta och att synas med vår verksamhet och på sätt uppmärksamma att vi finns. Hör gärna
av er för egen del eller andras som ni vet skulle ha glädje av vår verksamhet.
Just nu planerar vi för kommande kretsstämma som vi just nu inte vet i vilken form den
kommer att bli. Förra årets var digital, vilket fungerade bra, men det är naturligtvis inte över
datorskärmen vill möta våra medlemmar.
Kretsstämman är planerad till den 23 februari.

Väntjänsten
Väntjänsten är den grupp i kretsen som ansvarar för alla de evenemang som omnämnts
tidigare. Även besöksverksamheten ingår här. Vi är ett tjugotal volontärer som är
engagerade på olika sätt och ger av vår tid - så mycket vi kan, vill och orkar.
Väntjänstgruppen har möte inför varje evenemang för att planera detaljerna, allt ifrån bordens
placering till vad som skall serveras och eventuellt bakas samt fördela ansvaret. Och när det är
fest är det också musikunderhållning. Vi ordnar också Trivselkvällar, där vi har en inbjuden
gäst som föreläser alternativt underhållning med sång och musik.

Besöksverksamheten
Inom Väntjänsten finns också besöksverksamheten. Det kan t.ex. handla om en stund vid
kaffebordet eller en promenad. Det är det där lilla extra i vardagen som vi bjuder på och som
också är till ömsesidig glädje.

Levande verkstad
I Väntjänsten har också ingått keramikkursen ”Levande verkstad”. Tyvärr har vi tvingats
lägga ned den verksamheten. Anledningen är att brännugnen på Mötesplats Havsblick inte
fungerar längre och en reparation alternativt en ny ugn är alldeles för kostsamt.
Vill du vara med i Väntjänsten? Hör av dig till Stina Dalgart, tel. 0733 709010

Arbetsgruppen för sammangåendet

Som vi tidigare meddelat kommer de två kretsarna i Lomma kommun att slås samman.
Denna sammanslagning skall vara genomförd till årsskiftet 2023/24. Vi jobbar efter ett
tidsschema som bör medföra att vi har bildat den nya kretsen – Lomma-Bjärreds
rödakorskrets - på sensommaren 2023.
Våra möten i arbetsgruppen har varit digitala, men den 4 november kunde vi genomföra ett
fysiskt möte, vilket underlättar kommunikationen. Vid detta möte justerade vi bland annat
tidsplanen, och detta är vad vi har framför oss nu:
* avstämningsmöte inför stämmorna i februari
* lägesrapport på respektive stämma
* avstämningsmöte efter stämmorna
* gemensam valberedning börjar arbeta
* information till medlemmarna i augusti

* respektive ordföranden och ekonomiansvariga möts i oktober
* valberedningen lägger fram förslag på den nya styrelsen senast december 2022
Vi önskar nu er alla ett Gott Nytt År 2022!
Lomma rödakorskrets
Styrelsen
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