
DET HÄR GJORDE VI 2021

Tack för att du stödjer oss.

Som för många verksamheter har pandemin också för oss betytt att mycket inte varit som vanligt. 
Vi har inte kunnat ha öppet hus i vår lokal med loppis och kaffeservering på marknadsdagar. Vi har 
inte kunnat fortsätta med besöksgruppen på Hagnäsgården. Först i höst har vi börjat igen med 
träffar för de som vårdar sjuka anhöriga hemma.

Men vi har fortsatt kontakten med de unga, ensamma asylsökande som kom hit kring 2015. Många
av dom är nu etablerade med jobb eller studier och har en mer stabil situation. Under ett par år 
gjorde vi på sommaren en veckoslutsresa till Gotland tillsammans. 2020 blev det ingen men 2021 
kunde vi bidra till en ny tur till Visby.

Först i höst har vi börjat med tombolor på Centrum igen. Men vi har inte som förut arbetat någon 
lördag på Kupan i Västervik. Hela tiden har vi dock fortsatt med bössinsamling utanför Centrum 
och också haft bössor i kassorna på ICA. Det har gjort att vi kunnat bidra till Röda Korsets insamling
för hjälp vid kriser och katastrofer under 2021 med 7583 kr. Vi skickade också 2855 kr till Inter-
nationella Röda Korsets arbete i Afghanistan, när talibanerna tog över. Röda Korset fortsätter sin 
närvaro i landet med åtta kliniker som gör proteser till skadade och amputerade, har mobila 
hälsoteam och hjälper fattiga familjer. Det unika med Röda Korset är ju att det finns en nationell 
förening som arbetar efter samma principer i nästan alla länder. Så också i Afghanistan fast den 
heter Röda Halvmånen där.
När pandemin nådde vår systerorganisation på ön Brava på Kap Verde i början av året skickade vi 
1000 kr till dom.
Och vid insamlingen till Världens barn fick vi ihop 8335 kr.

2023 kommer det att bildas en gemensam Rödakorskrets (=förening) för hela Västerviks kommun, 
troligen med namnet Tjustbygdens Rödakorskrets. I hela Sverige är det tänkt att det bara ska 
finnas en krets i varje kommun. I Gamleby tänker vi fortsätta med våra verksamheter som en 
grupp inom kretsen.

Kontakt: Inger Forslind 0705715062.

Swish för bidrag till Gamlebykretsen: 1230876888.


