
 
Kom med i vårt arbete i kretsen!

Ge precis så mycket av din tid att det känns positivt och roligt! 

Vi vill gärna utöka vår verksamhet och tar gärna emot volontärer som är 

intresserade att engagera sig i vår aktiva grupp som jobbar i kretsen idag. 

Vi står också inför en spännande tid då de två kretsarna i Lomma kommun, Bjärred-

Borgeby-Önnerupskretsen och vi, skall gå samman till en krets. Detta arbete är igång 

och skall vara genomfört under 2023. Här har styrelsen en mycket viktig uppgift att 

planera, informera och engagera medlemmarna. 

Detta gör vi … 

Vardagen blir fest 

Vi vänder oss till de äldre i Lomma med att förgylla deras vardag. Våra evenemang på 

Mötesplats Havsblick i Lomma är mycket uppskattade. Med sång och musik och god 

förtäring under en eftermiddag dukar vi upp till olika högtider och vi ser även till att 

Kanelbullens dag får en egen fest! 

 

Trivselkvällar med underhållning 

Våra Trivselkvällar, som precis som ovan är öppna för alla, är också välbesökta. Då har 

vi oftast en inbjuden gäst som berättar, föreläser eller lär ut något trevligt.  

 

Söndagsöppet  på caféet 

Vi har sett ett behov hos de äldre att fylla just söndagen med gemenskap. På så sätt 

uppstod Söndagscafé som vi anordnat under de senaste tre åren. Vi träffas på Mötesplats 

Havsblick över kaffe med hembakat och pratar och umgås. 

 

Heldagsutflykt med varierat program 

Vi kan lova att den heldagsutflykt som vi anordnar en gång om året är populär. De som 

sätter ihop programmet har ett roligt jobb med planeringen och de som reser med får en 

omväxlande och välsmakande dag med trevliga stopp på bussfärden. 

 

 

 



Besöken är uppskattade 

Vår besöksverksamhet är naturligtvis anpassad efter behov och önskemål. Vi bjuder på 

tiden att sitta ner och prata, eller kanske gå en promenad eller göra några ärenden 

tillsammans.  

… och mer vill vi göra 

Vi vet att vi kan göra mycket mer för att erbjuda de äldre allehanda sysselsättning, 

underhållning samt ge den service som kommunen inte kan erbjuda. Det kan t.ex. vara 

en cykeltur med flerpersonerscykel, promenad för att utforska konsten i samhället eller 

utflykter i närområdet.  

 

Styrelsearbete 

Ett viktigt och stimulerande arbete i vår verksamhet är styrelsearbetet. Vid årets 

kretsstämma i februari tog vi in en ny medlem i styrelsen.  Vi välkomnar  

styrelseledamöter som vill ge lite av sin tid och sina idéer för att vårda, förnya och utöka 

verksamheten i vår krets. Det är ett utmanande och roligt jobb, men ändå inte så 

tidskrävande! 

 

Frivillighet 

Allt vårt arbete baseras på frivilliga insatser och vår vilja att ge av vår tid och vårt 

engagemang till kretsen. Vi arbetar utifrån de resurser och de behov som vi har och ser.  

Här är inga krav, tvång och måsten utan var och en bjuder till och ger precis så mycket 

av sin tid att det känns positivt och roligt. De aktiviteter vi ordnar är öppna för alla.  

 

Lomma rödakorskrets 

Vårt arbete är inriktat på lokalt och internationellt stödjande social verksamhet. Ett 

mål är att bryta människors ofrivilliga ensamhet genom att erbjuda olika evenemang 

och en väl fungerande besöksverksamhet. Vi skapar verksamheter för att möta de 

behov vi ser i vårt närsamhälle, men vi försöker samtidigt också att påverka 

makthavare att ta sitt ansvar för människors utsatthet. Vi har ett bra samarbete med 

Lomma kommun Vi är idag ca 180 medlemmar, varav ett tjugotal är aktiva, m a o 

volontärer. 

____________________________________________________________________ 

Välkommen att komma med i vår krets med det du vill ge! Du behövs! 

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig själv. 

Kontaktinformation styrelsen  

Stina Dalgart   Gittan Holmström  

ordföranden   vice ordföranden  

0733 709010   0730 591674 
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