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KRETSSTÄMMA 20 FEBRUARI 
- MED SPÄNNANDE TALARE 

Onsdag den 20 februari håller Röda Korset Västerås sin ordinarie 

kretsstämma på Växhuset. Om du är medlem i vår Röda Korskrets så har du 

redan fått inbjudan från ordförande Elvy Westlund med post. Från den 14/2 

finns handlingarna inför mötet på vår hemsida 

http://kommun.redcross.se/vasteras. Bland annat kommer styrelsen då att 

redovisa verksamhetsinriktningen för innevarande år, 2019. I år är Svenska 

Röda Korsets ordförande, Margareta Wahlström huvudtalare på 

kretsstämman. Margareta har ett levt ett spännande liv som biståndsarbetare, 

FN-anställd och rådgivare i Geneve inför Röda Korsets internationella 

katastrofinsatser. Hon säger själv så här om att komma till Västerås: 

“Jag ser verkligen fram emot att få komma 

ut och träffa Västeråskretsen. Det roligaste 

med mitt uppdrag är just att jag får komma 

ut och träffa de lokala kretsarna och höra 

deras tankar och diskussionerna hos de 

frivilliga. Hur de ser på arbete inom Röda 

Korset och deras idéer på hur vi kan 

utveckla oss som organisation. Extra 

spännande är det i år då det är 

Riksstämman i maj. Jag hoppas på att det 

kan bli lite diskussion kring det och hur de ser på de förslag som lagts 

fram.” (bild: Magnus Glans, Röda Korset) 

 

UTBILDNINGAR FÖR FRIVILLIGA 
– INTRODUKTIONSGRUPPEN INFORMERAR 

 

Introduktionsgruppen har kontinuerlig utbildning för volontärer i Röda 

Korset Västerås. Alla som arbetar inom Röda Korset måste genomgå vår 

grundkurs ”Att vara frivillig” (2 timmarskurs). Om du vill veta när nästa 

kurstillfälle ges kontakta Introduktionsgruppen – se hemsidan:  

Bli frivillig/Bli frivillig i Röda Korset Västerås på 

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

Introduktionsgruppen ansvar också för kursen Första hjälpen och hjärt-

lungräddning, som i första hand riktar sig till aktiva inom Röda korset, 
men som även kan ta emot andra intresserade i mån av plats. Under våren 

ges Första hjälpen-kursen i två versioner:  

Första hjälpen och hjärt-lungräddning. Dagtid den 11 mars (9.30–16.30) 

Första hjälpen och hjärt-lungräddning till barn. Kvällstid 14 mars och 

torsdag 21 mars (18.30-21.30) 

Mer information om kurserna hittar du på 

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

 

 

 

 

 

 
 

RÄDDA LIV PÅ ALLA HJÄRTANS DAG 

Vinterkylan slår hårt mot människor på flykt från 

krigets Syrien. Vi är på plats och delar ut mat, filtar 

och varma kläder.  

Hjälp oss rädda liv och sprida värme. 

Köp en gåva eller bli månadsgivare vår gåvoshop på 

https://stod.redcross.se/  

 

NYHETSBREV FRÅN 

RÖDA KORSET VÄSTERÅS  

NR 1 ● JAN/FEB 2019 

 

Insamling 2018 
- 300 000 kr till Katastrofhjälp 

 
Röda Korset i Västerås skickade under 2018 

drygt 300 000 kr från sin verksamhet till 

olika hjälpinsatser. Det är i stort sett dubbelt 

så mycket som under året innan. Vi har i år 

kunnat avsätta ett större belopp från Second 

Hand i Kupan till den internationella 

hjälpverksamheten.  

 

De direkta insamlingarna i bössa har 

minskat. Samtidigt vet vi att det finns mång 
många regelbundna givare till RK:s 
verksamhet, och att allt fler bidrar via swish. 

De beloppen finns inte med i den här 

summan. 

 
Till katastrofhjälp Jemen           200 000 kr 

Till övrig katastrofhjälp           36 300 kr 

Sygruppen till mödravård i Myanmar 50 000 kr 

Insamling Världens Barn           18 400 kr 
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RÖDA KORSET MÖTTE VÄSTERÅSARNA  
– EVENT PÅ ERIKSLUNDS SHOPPINGCENTER 
 

Lördagen den 2 februari var 15 

entusiastiska rödakorsare mitt i strömmen 

av alla helg-shoppare och berättade om 

Röda Korset Västerås. Ett stort bord med 

informationsmaterial var uppdukat och 

vid ett mindre bord kunde barnen sitta och 
måla i var sin bok om ”Flyktfåglarna”. 

 

-Vad bra att ni finns! 

-Har du ett swish-nummer så jag kan ge 

ett bidrag? 

-Får jag ta med en klippbok hem? 

Jo, alla klipp- och klistraböcker och färgpennor gick åt. 

 

Många frågor, många samtal under fem timmar. Vi tror att vi hann bredda 

bilden av Röda Korset i Västerås för 

många. Det var en av våra målsättningar. 

Den andra var att inbjuda till att bli 
frivilligarbetare i Röda Korset. När vi 

tömde ”lådan” låg ett tiotal anmälningar 

om intresse för det. Det här ska vi göra 

igen, också för att det var så uppskattat att 

rödakorsare från olika verksamheter fick 

lära känna varandra lite mer. 

 

 

SVERIGE HÄR OCH NU 
 – SAMHÄLLSINFORMATION OCH KULTURMÖTEN 

 
Under hösten 2018 genomförde Utbildningsgruppen i Röda korset Västerås 
en temaserie som vände sig till dem som studerar SFI D, SVA grund, SAS eller 
som förvärvsarbetar. Upplägget var då en inledande föreläsning och därefter 
samtal i grupper ledda av volontärer från Röda Korset. Seminarieseriens 
teman var ”Föräldraskap”, ”Bostad” och ”Hushållets ekonomi”. Företrädesvis 
har elever från Västerås folkhögskola deltagit i seminarierna.  
 
Under hösten genomfördes också en studiecirkel om föräldraskap. 
Deltagarna har uttryckt stor uppskattning av seminarierna och önskat en 
fortsättning! Under våren fortsätter därför temaserien. Ett seminarium om 
Föräldraskap genomfördes 23 januari. Den 20 februari är ämnet Rättigheter 
och skyldigheter och 24 april Sveriges natur. Även denna termin genomförs 
en studiecirkel om föräldraskap.  
 
Volontärer som är intresserade av att leda samtalsgrupper under 
seminarierna är varmt välkomna att vända sig till Annika Sandahl eller 
Kerstin Åman i Utbildningsgruppen (info.vasteras@redcross.se). 
Temaseminarierna genomförs i Hörsalen på Stadsbiblioteket 13.30-15.00 
 

 
 

KONTAKTA OSS 
 

Malte Lind,  

Styrelseledamot Röda Korset Västerås 

malte.lind@telia.com 
 

Sandra Granberg,  

Frivilligledare Kommunikation 

granberg55@gmail.com 
 

Claudia Bruschi Ghobadi,  

Röda Korset Västerås Kansli, Vasagatan 26 B,  
722 15 Västerås. Tel. 021-121791. 

vasteras@redcross.se 

 

 

Röda Korset Västerås på webben! 
 
Visste du om att du kan hitta oss på nätet? 

 

Röda Korset Västerås har en helt egen hemsida med 

den senaste nytt och tidigare Föreningsnytt.  
Ni hittar oss här: 

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

 

Vi finns även på Facebook: 

@rodakorsetsecondhandvasteras 

@vasterasrkintegration 

Och Instagram:  

@rkvasteras 

NÄSTA NUMMER AV  

FÖRENINGSNYTT  

KOMMER EFTER PÅSK! 

Så håll utkik i din inkorg! 
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