
Verksamhetsberättelse för
Gothem Rödakorskrets 201 8.

Styrelsens sammansättning

Magnus Äntgn Ordfrrande, studieansvarig
Gunilla Carlson Mötesledareo vice ordftirande
Lena Gardelin Kassör, sfudieansvarig
Eva Johansson Sekreterare
Annika Björklund
Emma Jonsson
Gunvor Ohlander
Maj-Lis Silvdn
Agne Ulrich
Lisbeth Ulrich

Revisorer: Britt-Marie Björklund och Kerstin westberg

Till Norra Samverkansrådet valdes Gunvor Ohlander med
Magnus Ånten som ersättare.

På kretsstämman omvaldes M4grrus Åhldn som ordfiiranden.
Styrelsen har hållit 6 sammanffäden, då vi samlas hsmma hos
någon i styrelsen.

Medlemsantalet var vid årets slut 58 porsoner.

Kretsstämman
Söndagen den 11 februari 2018 hölls kretsstiimman i
ftirsamlingshemmet frr 15 medlemmar. Efter
stämmoförhandlingm bjöd bjudlagen frfu Suderbys, Jusaroe och
Busarve på kaffe med bröd.

Kaffekalas
Tillsammans med sockenftireningen och Lrf bakade vi som
vanligt fdr att sista söndagen i februari bjuda in till kaffekalas i
bygdegården.



Studier
vi bidrar vaqe år så elever i åk 9 får genomgå Första
$älpenutbildning.

Musik i kyrkan
I år var det Musik i kyrkan andra torsdagen i juli (12:e). Kanske
det bidrog titl att det var mindre folk som vi jerverade kaffe och
smörgås. Ca 54 personer kom till prästladugården.

Gothemdagen
Lördag den 14 juli var det dags ftir Gothemdagen vid
bygdegfuden. vi sålde lotter och erbjöd även ponnyridning ftir
de yngre. Pengarna frfui Musik i kyrkan och Gothemoageri
sätter vi in till Katastroftiätpen.

Slite Marknad
Nya idedr ftir att boka bord till marknaden ställde till det innan
vi fick plats, men inget bordsnummer. De hade även ändrat
nummer på borden så det tog en stund innan vi kunde hitta och
börja plocka upp alla fina och skiinkfa vinster. Vi sålde även hiir
5 lotter frr 20:-. Redan vid 14.00-tiden var vinsterna slut.

Val
Ytterligare ett tillftille att samla in pengar blev det i september
då det var val. Pengarna härifrån lämnar vi till ,v?irldens Barn".

Kretskampen

Y_i 
ug qa l0 personer som samlades i ftirsamlingshemmet den

l7 oktober frr att tävla. Nu för tiden ska det göras på data men
vi fick ffigorna på papper. Man lämnar sraren på datan. Endast
6 kretsar på Gotland deltog.

Julmarknad
I år sålde vi 600 lotter med 100 vinsterpå juhnarknaden den
24:e november. Tillsammans med Lrf och sockenftireningen



skiinkte vi vardera 300:- till julklappar som enjultomte delade
ut till barn som besökte marknaden

Julbord
Sen flera år ordnar vi julbord i bygdegården tillsammans med
Lrf och Sockenftireningen.

Kyrkkaffe
Under året har vi varit på Kilå'kern 2 gånger ftir att servera katre
och hembakat till de boende efter gudstjiinst.

Rekreationsdagar
Det var 4 personer som ville aka på relcreationsdagar i Låirbro,
men tyvåirr blev det inståillt.

Mötesplats Kupan
Gothemkretsen fortsätter att bemanna Kupan på måndag efter-
middagar och mer sporadiskt lördagfrrmiddagar. Just nu är det
10 personer som delar på uppdraget.

Adventsblommor
under advent delar vi varje år ut en blomma till ätdre med-
lemmar och även andra vi vill uppmåirksamma. Vi delade ut vid
julmarknaden, annars får dom hembestik.

Uppvaktningar
Styrelsen uppvaktar medlernmar vid jäurna högtidsdagw från Z0
år och uppåt. vi välkornnar nya medirm** t*o en present.

Bussutflykt
I mitten av augusti var det tillsammans med Norrlanda Röda
Kors dags för den årliga bussutflykten .27 perconer från Gothem
och 12 personer frfui Norrlanda åkte till Jåirnvägsparken i
Etelhem frr att dricka medhavt kaffe. Dåirefter gn vi till
Grötlingbo kyrka diir våran guide på Sudret Bernt "Bison"
Nilsson våintade. Han guidade oss i "Linne's fotspår (som giorde
sin resa till häst på 1700-talet). Vi åkte bl a rill CioUingUoulO.



Vi stannade frr en god och trevlig lunch på Holnhällar. Liingre
söderut fick vi bekanta oss med den för manga av oss oklinda
"Gullstainen" från inlandsisens tid. vid Hoburgen beråi,ttade
Bison underhållande om fartyget som i början på 1900-talet
ftirliste med stora måingder sprit och hur lokalbefolkningen
lurade på alla sätt både tull och polis med sitt omhändertagande
av lasten. Vi åkte vidare till Jiirnvtigscafedt i Dalhem dåir vi lite
sent drack eftermiddagskaffe. Halv 6 var vi tillbaks i Gothem.
Vi tackar resekommitedn frr en som vanligt väl genofiird resa.

Insamlingar
Röda Korset har under året flera planerade insamlingar.
Humanitära insatser
Fran utsatthet till trygghet
Katastroftrjälpen

(Fokus jan-mars) 4000 kr
(sept-halva nov) 2000 kr
(hela åre$ 7000 kr

Vi fiir även upprop under året om extra och snabba insamlingar
vid bl a krig och katastrofer.
Vi bidrar även med pengår till verksamheter på Gotland bl a
barndag och röda korset i skolan.

Slutord
vi vill tacka alla som gsnom gåvor och eget arbete giort det
möjligt fdr vår krets att ge stöd och \irilp till alla som har det
svårto såväl i vår nåirhet som lfurgt borta.
vi tackar äve,n Gothem Församling, Gothemkören, Lrf sarnt
Gothem Sockenfrrening.
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