
 

 

Verksamhetsinriktning för 2021    
 

Tillbakablick 
Kretsens verksamhet har i huvudsak inriktats på stödjande social verksamhet och att bryta 

social isolering i Lomma. Detta har främst skett genom olika eftermiddags- och 

kvällsevenemang, såsom t.ex. julfest, påskfest, höstfest och trivselkvällar samt keramikkurs. 

Genom vår besöksverksamhet har vi besökt äldre personer i hemmet för en stunds sällskap. Så 

har det sett ut ända tills förra året i mars då pandemin satte stopp för det mesta. 

 

Dagsläget 
Vi är idag ett tjugotal aktiva i kretsen. Samverkansrådet, där vår krets och Bjärred-Borgeby-

Önnerupskretsen (BBÖ-kretsen) ingår, möts två gånger om året för att hitta former för 

samarbete, allt enligt direktiv från Svenska Röda Korset. Nu handlar vårt gemensamma arbete 

främst om ett sammangående till en krets. Det skall vara genomfört till den 1 januari 2024.  

 

År 2021 

Den verksamhet som nämns i tillbakablicken ovan, och som i normala fall hade bedrivits 

under 2020, skall fortsätta och utvecklas ytterligare.  

 

Detta har vi gjort och kommer att fortsätta med 

 

Trivselkvällar 

Träffar på Mötesplats Havsblick, Lomma, kl. 18-20, 4-5 gånger per år. Träffarna vänder sig 

till våra medlemmar i kommunen, men är också öppna för övriga kommuninnevånare. Här 

bjuder vi på underhållning och/eller föredrag av intressanta personer och ämnen. Vi serverar 

också kaffe med hembakat. Träffarna är kostnadsfria och kräver ingen förhandsanmälan. 

Insamlingsbössor finns alltid på borden. 

 

Söndagscafé 

Träffar på Mötesplats Havsblick, Lomma kl. 14-15.30, 8-10 träffar per år. Dessa träffar är 

öppna för alla som önskar en stunds opretentiös samvaro över en kopp kaffe med dopp. Vi 

säljer våra populära 21-lotter. Caféstunderna är kostnadsfria. Insamlingsbössor finns alltid på 

borden.  

 

Fester och levande verkstad 

Våra fester, såsom julfest, påskfest och höstfest/Kanelbullens dag på Mötesplats Havsblick, 

Lomma, kl. 14-16 är otroligt populära, m a o mycket välbesökta. ”Inträde” 20-30 kr.   

 



Levande verkstad är keramikkursen på Mötesplats Havsblick, Lomma där deltagarna skapar 

sina alster varannan torsdag under kunnig ledning. Kostnadsfritt. 

 

Besöksverksamhet 
Vi är idag fyra personer som gör besök hos fyra personer. Vid behov kan vi utöka. 

 

Insamlingar 

Vår insamlingsverksamhet bygger främst på bössinsamlingar vid våra evenemang. 

 

Utfärd 

Heldagsutfärder har ordnats sedan lång tid tillbaka. Tyvärr satte pandemin stopp för denna 

under 2020, men vi återkommer. 

 

Samtliga träffar och evenemang annonseras på hemsidan och med affischer i Lomma. 

 

 

Detta kommer vi också att fokusera på 

 

Vi vill gärna bygga ut vår kontaktverksamhet för att bryta ofrivillig ensamhet. Vi ser att våra 

söndagscaféer blir mer och mer välbesökta. Ändå finns det säkert många som vi inte når, då 

Svenska Röda Korset inte bedriver uppsökande verksamhet, men skall finnas där hjälp behövs 

och efterfrågas. Vi skall vara mycket lyhörda var och vilka som kan ha glädje av vårt stöd. 

 

Samarbete med boendena 
Genom att vi varit och fortfarande är delaktiga i kommunens förberedande arbete för 

övertagandet av äldreomsorgen räknar vi med att kunna få ett utökat samarbete med boendena 

Vega, Orion och Strandängen. Vi kommer att informera dem om vad vi kan erbjuda och 

lyssna till deras önskemål för att kunna ge de boende lite extra i sin vardag. 

 

Mötesgrupper 

Vi vill nå dem som önskar opretentiös samvaro, där gruppen på 5-6 deltagare gemensamt 

skapar formerna för umgänget, t.ex. spela spel, gå en promenad, prata om ett gemensamt 

ämne och kanske finna vägen till våra övriga evenemang.  

 

Utfärd 

Vi börjar tidigt under året att spåna på intressanta resmål för en heldagsutfärd. Vi vill gärna 

utveckla detta koncept och bjuda något extra samt anpassa utfärden för ”alla”.  I dagsläget kan 

vi endast säga att vi ligger i startgroparna. Det enda som kan stoppa oss är restriktioner, 

rekommendationer och förbud. 
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