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Revisorer:Britt-Marie Björklund och Kerstin Westberg 

 

Till Norra Samverkansrådet valdes Gunilla Carlson med Magnus Åhlèn 

som ersättare. 

 

På kretstämman omvaldes  Magnus Åhlèn som ordförande. 

Styrelsen har hållit 6 sammanträden, då vi samlas hemma hos någon i styrelsen. 

 

Medlemsantalet var vid årets slut 55 personer. 

 

Kretsstämman 

Söndagen den 10 februari 2019 hölls kretstämma i församlingshemmet för 

17 personer. Efter stämmoförhandlingar bjöd bjudlagen från Haga, Viby och 

Körkräum på gott kaffe med smörgås och kaka. 

 

Kaffekalas 

Tillsammans med Sockenföreningen bakade vi som vanligt för att sista söndagen i februari 

bjuda in till Kaffikalas i Bygdegården. 
  

Studier 

Vi bidrar varje år så elever i åk 9 får genomgå Första hjälpenutbildning. 
 

Musik i kyrkan 

I år var det som vanligt första torsdagen i juli vi serverade kaffe och smörgås efter 

Musik i kyrkan. 

 

Gothemdagen 

Lördagen den 20 juli var det Gothemdagen. Vi hade russridning och sålde lotter. 

Pengarna från Musik i kyrkan och Gothemdagen gick till Världens barn. 

  

Slite marknad. 
Vi sålde lotter som vanligt .Det gick bra. Lotterna tog slut. 



    
 
 

Julmarknad. 
I år sålde vi 800 lotter på julmarknaden den 30 november.Det var många besökare,så  

lottförsäljningen gick bra. 

 

Julbord. 
Vi ordnade julbord tillsammans med Lrf och sockenföreningen den 7 dec.Röda korset 

ordnade med lotteriet. 

 

Kyrkaffe. 
Varje år brukar vi servera kaffe och hembakat, som är mycket uppskattat, till de boende 

på Kilåkern vid två tillfällen. 

 

Mötesplats Kupan. 
Gothemkretsen bemannar Kupan på måndag eftermiddagar och några lördagsförmiddagar. 

Just nu är det tio personer,som delar på uppdraget. 

 

Adventsblommor 

Under advent delar vi varje år ut en blomma till äldre medlemmar och även andra vi vill 

uppmärksamma. Vi delade  ut vid julmarknaden, annars får dom hembesök. 

 

Uppvaktningar 

Styrelsen uppvaktar medlemmar vid jämna högtidsdagar från 70 år och uppåt.  

Vi välkomnar nya medlemmar med en present. 

 

Bussutflykt 

Den 15 augusti anordnades bussutflykt tillsammans med Norrlanda Röda Kors.Första stopp  

var vid Slite Sjöfartsmuseum,där Kjell Gardelin guidade.Resan gick vidare till Kyllaj,där Leif 

Fagerlund visade runt.Sedan blev det lunch på Sjökrogen i Valleviken.På eftermiddagen 

besöktes Lärbro bygdemuseum, Gahns ödekyrka,Elinghems ödekyrka och Hångers källa. 

Efter en mycket  väl genomförd och trevlig utflykt avslutades det med eftermiddagskaffe vid 

Vitviken. 

Drygt 30 personer deltog. 

 

 

 

 

Insamlingar 

Röda korset har under året flera planerade insamlingar. 

Humanitära insatser, Från utsatthet till trygghet och katastrofhjälpen. 

Vi får även upprop under året om extra och snabba insamlingar vid bl a krig och 

Katastrofer. 

Vi bidrar även med pengar till verksamheter på Gotland bl a barndag och röda korset i skolan. 

 

Slutord 

Vi vill tacka alla som genom gåvor och eget arbete gjort det möjligt för vår krets att ge stöd 

och hjälp till alla som har det svårt, såväl i vår närhet som långt borta.  

Vi tackar även Gothem Församling, Gothemkören, Lrf samt Gothem Sockenförening. 
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