
 

Medlemsblad nr 2:2022 
 

Till medlemmarna i Lomma rödakorskrets 

 
Det här medlemsbladet innefattar perioden januari – augusti 2022. Året började lite 

trevande och försiktigt, då ordet ”pandemi” fortfarande tyngde oss. Men den 9 februari 

blåstes faran över. Covid-19 ansågs inte längre vara samhällsfarlig och vi vågade med 

glädje se fram emot ett trevligt år med våra aktiviteter. Och så blev det! Vi har bland 

annat haft en fysisk kretsstämma, välbesökta söndagscaféer, vårinspirerande 

Trivselkväll, givande Ukraina-insamlingar, påskig påskfest och inte minst fick vi 

möjligheten att göra en heldagsutfärd med buss. 

 

Kretsstämma 
 

 
 

Den 23 februari höll vi vår kretsstämma ”på plats” efter förra 

årets digitala stämma. Så bra det kändes att få möta med-

lemmarna på Mötesplats Havsblick igen. Vi var ett tjugotal 

deltagare som var helt överens om året som gått och vår 

verksamhet framåt. 

 

 

 

Elisabeth Sunnåker 

valdes in i styrelsen. 

Övriga ledamöter och 

ordföranden valdes på 

ytterligare två år. Vi 

visste också när vi 

lämnade stämman att 

detta var den näst sista 

kretsstämman i Lomma 

rödakorskrets. Nästa år 

går de båda kretsarna i 

kommunen samman och 

en ny krets bildas. 

    
 

 
 



Styrelsen 

 

 
Under våren har vi haft fyra styrelsemöten, med så gott som hundraprocentig närvaro. Mötena 

handlar om att planera och följa upp verksamheten. Vi har bland annat diskuterat 

utbildningsbehov och möjligheter, insamlingar, lokalbehov, samarbetet med kommunen samt 

uppdaterat arbetsfördelningen i styrelsen och naturligtvis penetrerat ekonomin. Vår 

verksamhet görs möjlig av medlemsavgifter, föreningsbidrag samt bidrag från en stiftelse. 

 

I mån av tid och möjlighet deltar en eller flera ledamöter vid relevanta möten som t.ex. 

äldrevården i Lomma kommun, för att bilda oss en uppfattning om vad vi kan erbjuda som 

frivilligorganisation. 

 

Vi deltager också i digitala möten ordnade av SRK, såsom uppdatering av Redy (det digitala 

medlemsregistret) och aktuell information om de lokala webbsidorna. 

 

Den 15 respektive 17 augusti lämnade Kerstin Petré och Karin Lager styrelsen. Dessa 

kommer inte ersättas fram till kretsstämman i februari nästa år, då vi i nuläget är en fulltalig 

styrelse med ordförande och sex ledamöter. 

 

 

 



Insamlingar 

 

 

Våren har präglats av insamlingar för 
Ukraina. 

    

 
I mars och i maj har vi ”skramlat bössor” samt tagit emot swish för 17 360 som vi 

vidarebefordrat till Svenska Röda Korset.  Vi har därtill haft insamlingsbössor på borden vid 

våra evenemang. Tack till alla som bidragit till insamlingarna! Vårt swish-konto 123 370 83 

85 är alltid öppet för att swisha valfritt belopp till vår ständigt pågående insamling. Märk 

betalningen med ”I” för insamling! 

 

Arbetsgrupp för sammangåendet 

                
                      

                                 

Denna arbetsgrupp består av representanter från de båda kretsarna i Lomma: Bjärred-

Borgeby-Önnerups rödakorskrets och  Lomma rödakorskrets. Arbetet fortskrider enligt plan 

och nästa år i februari håller respektive krets sin sista kretsstämma, för att därefter bilda en 

gemensam krets.  

 

Det senaste mötet i arbetsgruppen hölls den 20 april, då vi hade bjudit in vårt regionråd Lotta 

Erikson för att informera henne och få stöd i vårt arbete. Vid mötet rapporterade vi bland 

annat från våra respektive stämmor i februari,  om information till våra medlemmar samt 

stämde av tidplanen samt gick igenom rutiner framöver. Nästa möte kommer att hållas den 27 

oktober, då en tjänsteman från Malmökontoret kommer att deltaga som hjälp och stöd i 

slutfasen av sammangåendet. 



Samverkansrådet 

Samverkansråd finns i varje kommun där det finns mer 

än en krets, och är till just för att  samverka vid olika 

evenemang. Representanter från respektive krets träffas 

två gånger per år och senaste mötet hölls den 17 januari. 

Vi diskuterade då bland annat hur vi använder vår 

rödakorshemsida för Lomma kommun. Det är viktigt att 

där finns relevant information från båda kretsarna.  

 

I år samverkade vi i samband med nationaldagsfirandet i 

Bergaparken i Bjärred, då Lommakretsen bistod BBÖ-

kretsen vid den årliga kaffe-och-hembakat-utskänkningen 

vid nationaldagsfirandet. Vi planerar även att deltaga 

aktivt i BBÖ:s julmarknad i november. 

 

 

Väntjänsten 
Väntjänsten är gruppen aktiva medlemmar om ser till att det händer roliga saker i vår nära 

omgivning! Medlemmar i Väntjänsten träffas i god tid inför varje evenemang nedan, för att 

planera detaljerna.  
 

Söndagscafé 

Under våren har vi haft fyra söndagscaféer. Vi håller öppet på 

Mötesplats Havsblick kl. 14.00 – 15.30 för trevlig samvaro. Vi 

erbjuder kaffe och kaka samt en lott i vårt 21-lotteri för 20 kr. 

Dessa träffar är mycket välbesökta och en glädje både för café-

gästerna och för oss. Vid ett par tillfällen har vi också bjudit på 

café-musik! ALLA är välkomna! 

 
 

 

 

Trivselkväll 

En onsdag i maj månad ordnade 

vi en Trivselkväll med 

trädgårdscoach Eva Hedgate. Hon 

är en välkommen gäst och tipsar 

om blommor, blader och 

dekorationer efter årstid. 

Trivselkvällarna är öppna för både 

medlemmar och icke medlemmar 

och kostar 20 kr. Onsdagar kl. 

18.00 är reserverade för 

Trivselkvällar. 

   

 

 



Samarrangemang med  kommunen 

I april ordnade vi tillsammans med Lomma kommun och representanter på Mötesplats 

Havsblick en kväll med musikquiz. I inträdesbiljetten ingick räksmörgås, dryck och godis och 

naturligtvis möjligheten att testa sina musikaliska kunskaper. En fartfylld kväll! 

 

Eftermiddagsevenemang 

Onsdagar är den veckodag vi planerar för eftermiddagsaktiviteter, såsom jul-, påsk, 

kanelbulle, höst etc. -fest. Vi har m a o olika teman för att träffas över t.ex. ris á la Malta, 

påskbakelse, kanelbullar etc. kl. 14.00 – 16.00 på Mötesplats Havsblick. Både de 30-80-talet 

gäster samt vi gläds över dessa evenemang! Lotteriet är ständigt återkommande. 

 

 

 
 

Den 6 april bjöd vi in till påskfest. 

 

I maj ordnade vi en ”Musikalisk eftermiddag” på Mötesplats Havsblick, där tanken var lite av 

en ”te-dans-eftermiddag”, där behållningen gick till Ukraina. Serveringen bestod av tekakor 

och dryck, sponsrat av ICA Mårtensson och COOP. Allt ackompanjerades av skapade listor 

på Spotify med passande musik för trevnad och dans! 

 

Läsecirkel 
Under våren hade vi ett antal tillfällen då vi bjöd in till läsecirkel. Under parollen: ”En 

läsecirkel för alla som är intresserade av att träffas, prata och lyssna. Synskadade får hjälp”  

Dock fanns inte det intresse vi hade förväntat oss, varför denna aktivitet inte har fortsatt. 

 

 

 



Bussutfärd  

 

  
 

Så roligt! Nu kunde inget hindra oss att 

börja  planera en heldagsutfärd med buss 

för medlemmar och icke medlemmar, lika 

2019. För säkerhets skull gjorde vi en liten 

undersökning om intresse fanns – och det 

gjorde det. Vi beslutade att ordna den, boka 

buss och börja leta intressanta platser och 

vägar för en utfärd i augusti. 

 

 

 

Så trevligt det blev med en buss med 40 glada, positiva resenärer som följde med till 

Hillesgården, Stidsvig via kyrkor och lite kuriosa, och naturligtvis med välsmakande 

förmiddags- och eftermiddagskaffe och däremellan en go´ lunch! Vi fick möjlighet att shoppa, 

njuta och ha mycket trevligt tillsammans.  

 

I skrivande stund har höstens program redan börjat med söndagscafé och Trivselkväll.  

 

Håll utkik i kalendern på vår hemsida www.rodakorset.se/ort/skane/lomma-kommun/ vad som 

är på gång, eller kolla på vår egen anslagstavla på Mötesplats Havsblick. Vi affischerar även 

våra evenemang på flera platser i Lomma tätort samt på biblioteket i Bjärred, och i det 

månatliga Informationsbladet från Lomma kommun samt i kommunens Evenemangskalender 

på deras hemsida. Vi är också aktiva på Facebook på LommaBjärred Föreningsliv. 

 

Vi ser framemot att ses på våra evenemang! 

 

Lomma rödakorskrets 

Styrelsen 

 

http://www.rodakorset.se/ort/skane/lomma-kommun/


Detta är styrelsen från den 17 augusti, 2022 

Stina Dalgart, ordförande 

Gittan Holmström, vice ordförande och sekreterare 

Ingegerd Hägg, redovisningsansvarig 

Lena Svensson, kassör 

Ann-Christine Elmström 

Margareta Karrman 

Elisabeth Sunnåker 
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