
Den digitala världen
De digitala möjligheterna är många och stora. Tack vare ”nya”, 
unga och kunniga medlemmar i vår styrelse med kunskaper om  
digitalisering har verksamheten internt fortsatt som vanligt.
T ex har vi haft styrelsemöten digitalt och all övrig 
kommunikation som krävs för att verksamheten skall fungera har 
skett via nätet.
Och inte nog med det, vi har en egen Facebooksida!
Första hjälpen är ofta efterfrågad, en av våra nya medlemmar i 
styrelsen har erfarenhet inom området. Vi avvaktar med 
kurstillfällen tills covid-19 försvunnit.

Program våren 2021 
Kretsstämma/årsmöte
Årets stämma planeras att genomföras digitalt tisdag den 23 
februari. Förslag till styrelseledamöter och frågor som skall 
behandlas anmäls senast 1 februari per telefon eller e-post till 
ordförande Arne Olsson Besebäcksstigen 1, 43331 Partille tel. 
072-500 19 54, e-post partille@redcross.se
Du som vill delta digitalt på kretsstämman den 23 februari 
kl 19 kontakta dataansvarig Mona Grönberg 
mona.gronberg@hotmail.com eller partille@redcross.se
Ärendelista bifogas detta informationsblad.
Verksamhetsberättelse, bokslut, motioner och förslag finns 
tillgängliga hos ordföranden från 29 januari. Kallelse till 
stämman sker endast på detta sätt. 
Läxhjälpen är inställd
 - kan eventuellt genomföras på distans.
Insamlingar
Vi deltar med andra ideella organisationer i sedvanliga 
insamlingar.

Bäste Rödakorsare
Ett synnerligen märkligt år har vi bakom oss. Det elaka viruset 
covid-19 tog i ett nafs över hela världen. Alla kontinenter, alla 
länder. Stopp i hela det världsliga och mänskliga maskineriet. 
Alla drabbades, ingen kom undan, rika och fattiga, friska och 
sjuka, snälla och stygga. 
Ett ofattbart stort ekonomiskt stöd har tilldelats de olika 
samhällssystemen i världen som höll på att gå under, flera 
hundratals miljarder kronor. 
De ideella hjälporganisation fick ännu större betydelse, tänk så 
många människor som behövde hjälp, de ensamma blev ännu 
mer ensamma. Karantän är inte direkt uppmuntrande. 

På plats hemma i Partille hjälper vi, bland mycket annat, 
människor i ensamhet, stödjer flyktingar och är engagerade i 
många sociala aktiviteter till förmån för dem som har det svårt. 
Det blev inte mycket gjort under hösten. Även engagerade 
rödakorsare sitter i karantän.

Aktiviteter hösten 2020
Den populära läxhjälpen ställdes in, likaså höstmarknaden på 
Göteborgsvägen där vi brukar ha det populära lotteriet. Vi 
samlade in pengar i kampanjen för Världens barn. Vi sålde kaffe, 
glögg och bullar utanför Östhjälpen till förmån för Världens 
barn. Ett par meters avstånd mellan insamlarna.
Ett stort tack till alla engagerade i vår rödakorskrets. 

Håll ut, det kommer att ljusna!

Röda Korset är där med hjälp när människor råkar i nöd. 
Med mat, husrum, värme och mediciner. 

Vi räddar liv och ger hopp. Vi finns där det händer.
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