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FÖRENINGSNYTT 

I DETTA NUMMER: 
Hur går det på Bäckby? Föreläsningsserien.. Familjeåterförening. Flytten från Växhuset  

till Kupan. Mm, mm 

Röda Korset på Bäckby.  

Röda Korset Västerås har antagit utmaningen från Röda Korset centralt att arbeta för och med 

inkludering i de socioekonomiskt mest utsatta områdena. Byggd på statistik från Västerås stad 

har vi därför startat ett nytt arbete i stadsdelen Bäckby. 

-Hur går det? Vad händer? 

Efter en tid av planering och förberedelser under våren har bland annat följande kommit igång. 

      Läxhjälpen startade i september. Vi håller till i bibliotekets lokaler. 

Språkcafé på Folkhögskolan sedan 24 oktober 

Föreläsningsserie tillsammans med andra föreningar startade 19 september 

Närodlad ” kulturdag ” . Lokala författare berättar och håller workshop om att skriva, läsa 

och berätta. Gemensamt arrangemang med flera föreningar och biblioteket. 

I december kommer aktiviteterna och samarbetet med de övriga föreningarna att utvärderas 

och planer för gemensamma aktiviteter under nästa år planeras. Fler föreningar söker sig till 

det här samarbetet. 

Röda Korset har för egen del talat om att arbeta med ” redesign ” , studiecirklar om olika äm-

nen som krisberedskap, föräldraskap, demokrati, mm. Behovet av att skapa en öppen mötes-

plats finns också med. Röda Korset tar sig an nya uppgifter efter utvärdering tillsammans med 

de som deltagit under hösten. 

Föreläsningsserien har dragit stor publik, i snitt 80 personer och 

mer än 100 vid ett tillfälle.Unga dynamiska forskare, författare, 

skådespelare och ståuppkomiker har  bjudit på föreläsningar där 

publiken haft lätt att identifiera sig. De flesta åhörarna har varit 

Bäckbybor. Två tillfällen återstår, torsdag den 14/11 och 28/11 i 

Bäckbyhuset ( biblioteket )  kl 18.00. Mer om programmet och fö-

reläsarna finns på vår hemsida  

https://kommun.redcross.se/vasteras/


 

 

 

Familjeåterförening  

Familjeåterförening sker inom den verksamhet inom rödakorsrörelsen som kallas Restoring 

Family Links ( RFL ) . Efterforskning sker av saknade personer där kontakt förlorats med nära 

anhöriga på grund av krig, konflikt, naturkatastrof eller migration.  

En grupp volontärer i bl.a. Västerås får ärenden via Röda Korset centralt, träffar sedan den 

som söker sina anhöriga och samlar in information. Materialet registreras och sänds till Röda 

Korset/Röda halvmånen i aktuellt land för eftersökning, alternativt registreras i RK´s internatio-

nella databas.  

RK-personal över hela världen kan: 

Leta efter familjemedlemmar 

Skicka rödakorsmeddelanden 

Informera om familjeåterförening 

Förmedla information om vad som hänt en saknad anhörig 

Ge känslomässigt och praktiskt stöd 

Att förmedla hopp och ge tips om hur det går att själv söka sina anhöriga är en viktig del av job-

bet för RFL-grupperna. På internationella rödakorskommitténs ( ICRC )  webbsida Trace the 

Face publiceras foton på personer över 15 år som söker efter anhöriga som de förlorat kontak-

ten med under flykten till Europa. 

Kontakta Röda Korset på 020-415 000 tisdag-onsdag- torsdag kl 09:30-12:00 om du vill veta 

mer eller känner till någon som önskar hjälp med efterforskning. 

Flytten från Växhuset. 

Rödas Korset Västerås flyttade från lokalerna i Växhuset den 1 nov. I 

och med den uppgörelsen med ABF fick Röda Korset inte några ex-

tra kostnader för hyra under 2019. Ett stort tack för flytthjälp till trans-

portgruppen och företagsvolontärer från Kinnarps    

Temaseminarierna - Sverige här och nu 

Seminarierna har fortsatt under hösten med stort och engagerat deltagande av nyanlända. Ut-

värderingen visar att temaseminarierna uppskattats av deltagarna och känts mycket menings-

fulla. Planering för en fortsättning pågår och annonseras så snart datumen är fastställda. 



Röda Korset Västerås på webben!   Hemsidan:  https://kommun.redcross.se/vasteras/    

                                                             Facebook:   Röda korset Västerås  

                 Röda korset Västerås/Second Hand  

Ny övergripande faceboolksida för Röda korset Västerås:  https://www.facebook.com/

Första hjälpen gruppen Aros 

Under året som varit har Röda Korsets Första hjälpengrupp Aros varit ute på en hel del event 

och uppdrag. Sommaren började med bland annat Vårruset och Nationaldagen. Två väl besök-

ta event med fint väder och glada firare/löpare. Våra två största uppdrag under året har varit 

City Festivalen och Summer Meet. Under City Festivalen hade vi hjälp ifrån Kalmar som fick se 

Västerås i feststämning och vackert väder. Vi fick lite arbete att göra, några skavsår att plåstra 

om och några behövde få i sig lite mer vätska, men de tre dagarna flöt på förhållandevis lugnt. 

Detta tack vare ett bra samarbete mellan kommunen, polisen och regionen tillsammans med 

flera frivilligorganisationer så som Röda Korset. 

En vecka efter att City Festivalen slutat var det dags att klä på sig uppdragskläderna igen och 

patrullera Lögarängsbadet. Dock var inte vädret lika förlåtande, men humöret hos förstahjälpar-

na var ändå på topp. Även här hade vi besök från andra första hjälpengrupper, bland andra 

Gävle, Uppsala och Norrköping. Summer Meet var väldigt lugnt i år, förmodligen på grund av 

det tråkiga vädret. Det var nog första gången på år som alla tre dagar var kalla och blöta. Det 

positiva är att det blev mindre slagsmål och fylla eller solsting att ta hand om, men vi fick lite att 

göra ändå. 

Natten till lördagen precis innan klockan 02.00 blev vi tillfrågade av krisstaben på kommunen 

om vi kunde hjälpa till vid branden på Steam Hotell. Det var jag, uppdragsledare, och sen var 

de flesta förstahjälparna utomsocknes, men vi tog oss an det nya uppdraget och kom väl hem 

vid 07.00 på morgonen. Det var ett spännande extra uppdrag där vi fick dela ut mat, vatten, 

filtar och prata med alla gäster från hotellet. Allt gick bra och ingen blev skadad och fick senare 

bege sig tillbaka till hotellet. Då åkte vi alla hem och vilade inför sista dagens uppdrag. 

Nu när hösten och vintern kommit är det lugnare på uppdragsfronten och vi kan börja planera 

inför kommande år. Vi har ju dessutom bytt plats från Vuxenskolan och håller numera till på 

Vasagatan tillsammans med resten av Röda Korset Västerås aktiviteter. Vi känner oss väldigt 

välkomna och hoppas att kunna träffa flera frivilliga och bygga en bra samverkan i den nya 

kretsen. 

https://kommun.redcross.se/vasteras/
https://www.facebook.com/redcross.se/
https://www.facebook.com/rodakorsetsecondhandvasteras/
https://www.facebook.com/redcross.se/


Nästa nummer av  

Föreningsnytt  

kommer efter nyår! 
Så håll utkik i din inkorg! 

Kalender: 

11/11  Styrelsemöte  

12/11  Frivilligledarmöte, Kupan kl. 16-18 

14/11  Föreläsning i Bäckbyhuset, kl. 18. Herman   Geijer, om kris, katastrof och zombier. 

28/11  Föreläsning i Bäckbyhuset, kl. 18. Lewend Tansin, om  att skapa relationer utan förtryck. 

30/11  ” Närodlad kulturdag ”  i Bäckbyhuset, kl. 13 –  16. 

            

KONTAKTA OSS 

Malte Lind,  

Styrelseledamot Röda Korset Västerås 

malte.lind@telia.com 

 

Sandra Granberg,  

Frivilligledare Kommunikation 

granberg55@gmail.com 

 

Claudia Bruschi Ghobadi,  

Verksamhetschef  Röda Korset Västerås 

vasteras@redcross.se   

Julkampanj 2019   #Klimatkrisensansikte 

ETT NÖDLÄGE FÖR MÄNSKLIGHETEN 

Klimatkrisen är redan här, och den drabbar de mest utsatta hårdast. 

Eliza och Joaquim i Beira, Mozambique på bilden är två av de över 

100 miljoner människor som varje år drabbas av klimatrelaterade kata-

strofer. I år fokuserar julkampanjen på att lyfta fram människorna bak-

om siffrorna och statistiken. De, som redan drabbas av katastrofer och 

som vi, som rörelse, möter runt om i världen varje dag.  

 

En julklapp, köp en gåva som räddar liv! Swisha valfritt belopp till: 900 

80 04 

mailto:malte.lind@telia.com
mailto:granberg55@gmail.com
mailto:test@redcross.se

