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Høsten inntreffer og mørket siger 
fremover. Snart nærmer det seg tiden 
for årets mørkeste dag, 21. desember. 
For mange har det siste året vært preget 
av mye usikkerhet og bekymringer. Da 
pandemien slo inn over landet i 2020 
ble alt stengt ned og våre daglige liv 
ble totalt annerledes. De fleste av oss 
var overbevist om at pandemien ville 
ta slutt og at vi kunne begynne å leve 
normalt igjen på slutten av året. Nå har 
også 2021 vært preget av pandemi og 
fortsatt mange regler å forholde oss til. 
Det ble derfor med stor glede at landet 
ble gjenåpnet i september, og de aller 
fleste reglene ble avviklet.

Selv om landet og verden for øvrig 
har vært preget av pandemi har vi i 
Røde Kors ikke ligget på latsiden. Våre 
frivillige og medlemmer i Røde Kors 
har stått på under hele pandemien. Flere 
lokalforeninger har bistått sine lokale 
myndigheter med blant annet vaksine-
vakt. Karmøy Røde Kors var den første 

lokalforeningen til å inngå samarbeid 
med Karmøy kommune om å bistå ved 
drive- in vaksinasjonsstasjonen. 

Nye møteplasser har også sett sitt 
lys våren og høsten 2021. I august 
åpnet Haugesund Røde Kors endelig 
sitt Fellesverk i Haugesund sentrum. 
Fellesverket er et lavterskel aktivitet-
shus for ungdom mellom 13 til 18 år. 
Fellesverket ble høytidelig åpnet av 
presidenten i Røde Kors, Thor Inge 
Sveinsvoll. Jeg var selv til stede under 
åpningen, og det er utrolig kjekt å se at 
våre lokalforeninger satser på ung-
dommene våre. Stavanger Røde Kors 
planlegger oppstart av sitt Fellesverk på 
nyåret 2022.

Helgen 12.-14. november planlegger 
Rogaland Røde Kors med Flekkefjord 
by å arrangere en ledersamling for alle 
lokale og distrikts tillitsvalgte. Det vil 
være ulike parallelle samlinger hvor 
ledere i omsorgsråd, ungdomsråd og 

hjelpekorpsråd samles. I tillegg vil 
ledere fra de ulike lokalforeningene 
være samlet i egen ledersamling.

Hensikten er å kunne ha faglige disk-
usjoner på tvers for å dele erfaringer, 
kunnskapsformidling, informasjon og 
ikke minst diskutere hvordan Røde Kors 
i Rogaland skal satse videre. Helgen vil 
være viktig der vi endelig kan møtes 
fysisk, og det sosiale vil derfor være 
et viktig fokus. Helgen vil også være 
tidspunktet hvor vi åpner vårt nye 
distriktskontor på Vibemyr i Sandnes. 

I denne utgaven av avisen vil du som 
leser lese masse nyttig og spennende 
informasjon om våre aktiviteter rundt 
om i distriktet. God lesning.

Jørn André Kaarstad Idsal
distriktsleder
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våre frivillige og 
medlemmer i røde kors 
har stått på under hele 
pandemien.

Sju ungdommer sitter og småprater på loftet 
i andre etasje på Røde Kors huset i Sandnes.  
Nettverk er et nytt tilbud for ungdom 
mellom 17 og 30 år, et tilbud som ble start-
et i mars i år. 

Her skal det være muligheter til å finne nye 
venner, og gjøre ting som man har lyst å 
være med på.
Snart blir pizzaen servert på en pizzakveld. 
Frivillig Anne Marie Boganes legger fram 
ideer til aktiviteter, understreker at det er 
viktig at ungdommen har lyst til det som 
blir foreslått, og de selv skal eie aktivitetene 
som blir foreslått. 

Røde Kors i Sandnes har fått flere spørsmål 
og tilbud om å starte noe der man kunne 
finne flere venner. Tilbudet «Nettverk» ble 
startet, og nå har det nådd ut til flere. Flere 

har kommet til siden mars i år. 

Fort kjent
Vennene Didrik Pollestad og Rebecca Dahl 
er her for første gang. 

 - Jeg håper det blir mer å finne på, 
smiler Pollestad over bordet. 

Christina Boganes har allerede vært med 
flere ganger. 
 - Dette er gøy. Man får nye venner veldig 
fort. Det er kjekt å drøse med folk, sier hun.

Nå snakkes det om at de kanskje skal dra 
på hyttetur til et idyllisk aktivitetssenter i 
Eigersund. 
Jørn Waalen er også med og drifter den nye 
møteplassen. Da han var ung valgte han å 
være aktiv Røde Kors i stedet for fotball. 
 - Siden har jeg vært her, forteller han. 

Langhaug forteller at Røde Kors i Sandnes 
har fått mange henvendelser av unge som 
ønsker større nettverk.
 - Det er veldig mange som har meldt 
seg og ønska seg flere venner. Man ser at 
pandemien sannsynligvis har forsterket 
dette, sier Langhaug. 

Dermed fant han og Sandnes Røde Kors ut at 
de ville legge til rette for et nytt tilbud. Felles for 
deltakerne er at de ønsker sosial kontakt og bli 
kjent med andre mennesker på sin egen alder.

Studenter 
Anne Marie Boganes forteller at studenter 
også er en gruppe som de ønsker å nå ut til. 
 - Det bor også studenter her som kan ha 
behov for å utvide nettverket sitt, sier hun.
Boganes opplever også at det trengs mer 
mangfold i aktiviteter. 

 - Det er ikke alle som driver med idrett. 
Man gjør det gjerne til en viss alder, men 
slutter så med det hvis man ikke satser 
seriøst. Vårt tilbud er for absolutt alle. Man 
trenger ikke være god i noe for å være med 
her. Det koster heller ingenting å være med. 
 Hangman kommer opp på en tavle på 
veggen. Praten går. Det er rom for flere i det 
nye nettverket i Sandnes. 

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

nytt ungdomstilbud i Sandnes
Pizzakveld i Sandnes for unge mennesker som ønsker seg nye venner. Disse tre startet Nettverk for unge mennesker mellom 17 og 30 år, Jørn Waalen, Per 

Langhaug og Anne Marie Boganes. 

vårt tilbud er for 
absolutt alle. Man 
trenger ikke være 
god i noe for å 
være med her.
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idylliske Marka og Svanevatn er nå åpent for alle
Kjenner du til idylliske Marka og Svanevatn i Eigersund? Her på Rogaland Røde Kors sitt nydelige sted er 
det åpent for å bestille overnatting for enhver. 

Målgruppa til Rogaland Røde Kors Aktiv-
itetssenter - idylliske Marka og Svanevatn 
i Eigersund, har siden oppstarten i 1988 
vært et tilrettelagt tilbud for mennesker 
med funksjonsnedsettelser, men er også et 
tilbud for alle. På aktivitetssenteret er det 
både brygge, badeplass, kanoer, turstier og 
gapahuk. Gode fiskemuligheter er der også. 
Den 17 mål store tomta litt utenfor sentrum 
innbyr til mange aktiviteter ute i naturen, og 
området er skjerma for trafikk. 

Oppgradert
Bygget Marka er oppgradert og sto ferdig i 
2019. Svanevatn skal få mer oppussing i løpet 
av 2022. Begge steder er åpne for at alle kan 
bestille seg et opphold. Nå håper Rogaland 
Røde Kors med Flekkefjord by, at flere skal 
få øynene opp for den fine naturen og de to 
fine byggene. Totalt er det 53 sengeplasser her.
Byggene kan også benyttes i forbindelse 
med spesielle anledninger som konfirmas-
jon, bryllup, jubileer, helgetur med kolle-
gaer, venner eller familie. Eller andre anled-
ninger hvor man ønsker å samles.

 - Norges Røde Kors har et viktig sam-
funnsansvar. På aktivitetssenteret – Marka 
og Svanevatn, tilbyr vi et tilrettelagt op-
pholdssted for mennesker som har behov for 
dette, og som ikke har like mange muligheter 
til å ta seg et ferieopphold hvor som helst. Vi 
fortsetter å utvikle aktivitetssenteret, slik at 
flest mulig kan benytte seg av et opphold i 
nydelige omgivelser. Derfor ønsker vi også 
at næringslivet i større grad benytter seg av 
stedet. Hver gang man booker et opphold 
ved aktivitetssenteret – Marka og Svane-
vatn, bidrar man til det humanitære arbeidet 
vi gjør her – og man er med på å gjøre en 
forskjell, forteller bookingansvarlig, Vilja 
Mundheim.

Videreutvikle
Mundheim ved Rogaland Røde Kors op-
plever at aktivitetssenteret med flott natur, 
god overnatting og muligheten til flere ak-
tiviteter er lite kjent både blant enkelte Røde 
Korsere og andre utenfor Røde Kors. 

 - Jeg opplever at kjennskapen til Marka og 
Svanevatn er mest kjent blant hjelpekorpsere 
og de som jobber med Ferie for alle. Dette er 
et tilbud for alle eksterne kunder også!
Nå håper hun at senteret kan bli til glede 
for flere. 

 - Henter vi inn leie her kan vi bruke pen-
gene til å videreutvikle og forbedre Marka 
og Svanevatn, til glede for enhver. 
Aktivitetssenteret kan leies hele året, mens 
høysesong er fra mai til september. 

Spisestua til Marka er nyoppusset og har 11 rom, med totalt 40 sengeplasser. 

Marka i Eigersund er en ukjent perle for mange. Men denne og Svanevatn kan leies av alle. Totalt er det 53 sengeplasser her.

Tekst: Borghild Gudmestad   Foto: Megabyte Jæren & Dalane
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Møt fem frivillige i rogaland røde kors med Flekkefjord by:
Rogaland Røde Kors trenger stadig nye frivillige, og 
pandemien har vist oss hvor viktig det er med varme
hjerter i et sosialt og humanitært engasjement. 

BArk (Barnas røde kors)
Heidi Karin Skurve (57) har jobbet med barn i Kverneland Røde Kors i over 30 
år. - Når barna kommer en halv time før tida fordi de gleder seg slik, da vet 
du at du gjør noe riktig, forteller hun. 

Tekst: Borghild Gudmestad

BARK er Barnas Røde Kors. Helt siden 
70-tallet har Kverneland Røde Kors hatt 
barneaktiviteter, og fra en gang på 90-tallet 
ble det BARK. De trengs alltid flere frivil-
lige til barneaktivitetene både der og i resten 
av Rogaland.
 - BARK er førstehjelp for barn, men 
der de lærer dette med lek. De lærer både 
hjerte-og lungeredning, bjelking og andre 
ting, forteller Skurve.
Aktiviteten er for barn fra seks til tretten år. 
Ti til femten unger deltar på BARK annen-
hver tirsdag, og mye av aktivitetene foregår 
ute. BARK bruker nærmiljøet, kanskje en 
lekeplass og skogen, den fine naturen som 
de har på Kverneland.
 - Vi har gjerne med en del av de barna 
som ikke er med i idretten. Vi favner mest 
om mangfoldet. Vi har alle med, også de 
med en diagnose. Vi lærer om sykdommer. 
Det er læring og lek om alt. Det er ikke alle 

barn som kan være med på alt av aktiviteter. 
Det viktigste å lære om den som sitter på 
siden, forteller Skurve.

- Du har allerede sagt en del om hvorfor 
du er med, hvorfor ble du frivillig? 
 - Jeg ser gleden i ungene. Noen ganger 
er jeg trøtt. Men når jeg ser hvordan de koser 
seg gir det meg utrolig mye. Det er utrolig 
gildt når du ser dette. Når de kommer en 
halv time før tida fordi de gleder seg slik, da 
vet du at du gjør noe riktig. Det betyr veldig 
mye, jeg føler jeg gjør en forskjell. 
En gang gikk det en jente med en annen 
kulturell bakgrunn i BARK. For henne ble 
BARK fristedet.

 - Det er så gildt å komme her Heidi 
fordi det er fristedet mitt, sa hun. Det var 
ikke slik over alt for henne. Det gjorde godt 
for meg å høre. Det er mange slike historier. 

- Hvorfor vil du anbefale andre å være 
frivillig? 
 - Det gir utrolig mye. Jeg er med på 
veldig mye. Ingenting gir meg så mye som 
når unger koser seg. Bare se de smilene. 
De er med og bestemmer aktiviteter. Det er 
utrolig givende å se hvordan barna utvikler 
seg. Da har vi gjort noe riktig. Noen vil 
komme her hver uke.

For sikkerheten sin skyld trengs det alltid to 
frivillige på BARK.
 - Vi trenger stadig nye frivillige! slår 
Kvernelands-kvinnen fast.
Under koronatiden har de vært mye ute. De 
klarte å holde oppe barneaktivitetene. 
 - Vi har også et stort Røde-Kors der vi 
kunne holde avstand og likevel samle oss. 

Heidi Karin Skurve

•	 BArk (Barnas røde kors) 
for barn mellom seks og 
tretten år: 

• Fremmer moro, mangfold og 
mestring ute i det fri, mestring 
i nærmiljøet

• Du får mange praktiske og 
gode opplevelser. Du får 
også nye venner som du kan-
skje ellers ikke hadde møtt. 

• Er for det meste utendørs og 
lærer hvordan man kan bruke 
nærmiljøet på en trygg og 
aktiv måte.

Ferie for alle: - utrolig glede
Å bidra til at en syrisk familie blir trygge igjen på 
sjøen etter å ha vært på flukt, det kan være en 
sterk opplevelse når man er frivillig på Ferie for alle. 

Tekst: Borghild Gudmestad

Dette har frivillig Mads Nesvik (31) fått 
være med på. Som frivillig på Ferie for alle 
(FFA) bidrar han til at en lavinntektsfam-
ilie får en god ferie på en av Røde Kors 
sine feriesteder en hel uke til endes. Flere 
ganger i året, og ikke minst på sommeren, 
arrangerer Røde Kors ferie for familier som 
trenger det.  

 - Jeg har vært med i fire år som frivillig 
en uke om sommeren. I Kristiansand hadde 
vi med noen som hadde vært på flukt i båt 
fra Syria. Familien gikk fra å være livredde 
på sjøen til at padling i kano og seiling i en 
liten jolle gikk fint i løpet av den uken de var 
på ferie, forteller Nesvik.
 - Det setter jo preg på deg det når du 
får høre historien. 
Hver sommer setter han og flere andre 

venner av en uke der de jobber som friv-
illige på ferieopphold på Ferie for alle. Da 
bidrar de til gode opplevelser på sjø og land.

 - De som deltar på oppholdet får den 
ferien de fortjener. Alle er innstilt på at vi skal 
kose oss sammen. Ingen av de som kommer 
kjenner hverandre. Det går ikke mange dager 
før man heier på hverandre. Ikke minst fint 
å se at når vi er ferdige er at barna har noe å 
fortelle når de kommer tilbake til skolen. 

Hvorfor ble du ble du frivillig i Ferie for 
alle?   
 - Jeg startet som frivillig i Røde Kors 
FFA etter anbefaling fra en av de andre friv-
illige som har vært med flere år. Jeg ble med 
på mitt første opphold og har nå vært med i 
fire år. Tenk det, tiden flyr!

Hva betyr det for deg å være frivillig? 
 - For meg er det å være frivillig en 
måte å gi en flott opplevelse for andre på. 
Det å kunne være med å bygge rammer for 
at familiene skal få en fin ferie og senere se 
hvor mye det betyr, gir en utrolig glede. Å 
vite at når skolen starter og ferien er over, 
så har de en kjekk ferie å fortelle om. 
Den innsatsen vi har gjort har gjerne vært 
med på at de føler seg mer inkludert. Den 
gleden når de sitter igjen med noe er fint å 
oppleve. 

Hvorfor vil du anbefale andre å være 
frivillig? 
 - Jeg kan absolutt anbefale andre å 
være frivillig på Ferie for alle. Vi er en kjekk 
gjeng som har mye gøy sammen. Som ny 
ble jeg veldig godt tatt i mot, og vi er alle 
forskjellige, så man trenger ikke å tenke at 
man ikke passer inn. Alle  får kurs og op-
plæring som kommer godt til nytte for at 
man skal føle seg trygg i rollen som frivillig. 

Mads Nesvik, i midten, stortrives med å være frivillig. Til venstre, Tommy Sele, og Sofie 
Handeland (t.h) som er to av hans venner som også er frivillige hvert år på Ferie for alle. 

Her kan 
du bli 
frivillig:
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visitor: - du må legge igjen
fordommene ved inn-
gangen til fengselet
Lederen for visitortjenesten i Stavanger Ragnvald 
Bjelland synes det er svært givende å besøke inn-
satte i fengsel. - Du får mye mer igjen enn du gir, 
sier han om å være visitor.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand

Det er den gode samtalen som er viktig 
under fengselsbesøk når man er visitor. 
Og den kan handle om så mangt. Politikk. 
Været. Livets mange utfordringer.

 - Det er ikke så viktig akkurat hva vi 
prater om, så lenge man bare får i gang den 
virkelig gode samtalen, forteller Bjelland (67).

Han ble visitor i 2017. Da hadde han først 
vært besøksvenn i flere år. Frivillig i Røde 
Kors ble han da han gikk av med pensjon 
i i 2016, og ønsket noe givende å bruke 
den nyvunne tiden sin på. En stund var han 
også besøksvenn og visitor på samme tid. 
Besøksvennen var han hos hver uke til han 
døde for et par år siden. Da gikk han på 
samme tid over i mer lederansvar i visitort-
jenesten, og fikk nok med både å koordinere 
besøkene mellom visitorene og innsatte i 
fengsel samt å selv være visitor. 

Det er i dag 16 aktive visitorer i visitort-
jenesten i Stavanger som jevnlig besøker 
innsatte i Stavanger fengsel, og tilbudet 
blir godt benyttet av de innsatte. I tillegg til 
besøkene, er Bjelland og noen av de andre 
visitorene på runder i fengselet annenhver 
uke der de spør nye innsatte om de ønsker 
besøk samt forteller om visitortjenesten. 
Bjelland forteller at de har et godt samar-
beid med fengselet, og at både innsatte og 
ansatte setter stor pris på at tilbudet eksist-
erer.
 - De innsatte sier at det betyr mye for 
dem å få besøk av noen de kan prate med. 
De ansatte setter også stor pris på at tilbudet 
finnes. Det betyr mye for klimaet i fengse-
let, sier han.

Det krever kursing for å kunne bli en visitor, 
men Bjelland mener man ellers er nødt å 
lære seg litt og litt underveis. Ifølge han kan 
hvem som helst kan være visitor, så lenge 
man er et godt medmenneske og man klarer 
å legge fordommene igjen hjemme.

 

 - Og så er det viktig å nullstille seg et-
terpå, og ikke dra med seg alle inntrykk når 
man går hjem. For det er klart man møter 
noen skjebner.

Som visitor besøker man den samme inn-
satte hver gang så lenge han eller hun sitter 
inne og ønsker besøk. Det er opp til den inn-
satte å bestemme hva man skal prate om. 
Visitorens jobb er å lytte.

Selv har han fått en kreftdiagnose som gjør 
at han ikke vet hvor lenge han har igjen å 
leve, men på spørsmål om hvor lenge han 
har tenkt å være visitor, så kommer svaret 
momentant:
 - Så lenge jeg kan.

Hvorfor ble du visitor? 
 - Jeg synes det virket meningsfylt, 
og jeg synes det er viktig at dette tilbudet 
finnes. Alle trenger noen å snakke med. 

Hva betyr det for deg å være visitor?
  - Det betyr mye. Jeg lærer veldig mye 
nytt,  og jeg tror og håper at jeg har blitt et 
bedre menneske etter jeg ble visitor.

Hvorfor vil du anbefale andre å være 
frivillig?
 - Jeg mener det er viktig å være frivil-
lig dersom man har mulighet til det. I Røde 
kors har man mange muligheter å velge 
mellom. 

Ragnvald Bjelland

•	 viSitor:
• Målet med aktiviteten er å  

motvirke ensomhet og sosialt 
utenforskap og å stimulere til 
sosial innkludering primært for 
mennesker som sliter med rus, 
psykiske problemer samt løslatte 
etter straffegjennomføring.

Fellesverket
- givende å jobbe med ungdommer
Som frivillig i ungdomshuset Fellesverket får Silje Marie Larsen (27) leve ut en 
annen viktig side av seg selv enn den hun normalt lever ut på jobb. 

Tekst: Borghild Gudmestad

- Det betyr ekstra mye å bidra på 
Fellesverket. Jeg jobber skift og har 
derfor mye ledig fritid. Da er det fint å 
kunne bidra her, forteller hun.

Silje Marie Larsen begynte som frivil-
lig på Fellesverket i Haugesund da Røde 
Kors fikk midler til å starte ungdomshuset i 
fjor, og videre som frivillig for ungdom på 
Fellesverket i sommer når huset ble åpnet 
i sentrum. Her sitter hun i arbeidsgruppa 
som er med og bestemmer hvordan de skal 
drive ungdomshuset, med alt fra budsjett til 
aktiviteter. 

Offisielt åpnet Fellesverket i august. I 
sommer var det åpent i tre uker, fra mandag 
til torsdag. Nå er det ulike tilbud for un-

gdommer på hverdager for ungdommer 
mellom 13 og 18 år. Åpen møteplass foregår 
mandag og tirsdag, resten av dagene er det 
leksehjelp og utdeling av frokost.
 - Fellesverket er veldig, veldig kjekt. 
Ungdommer får gratis middag og gratis 
niste til skolen. Vi når ut til mange ulike 
ungdommer, sier Larsen.

Den sosiale møteplassen tilbyr også lekseh-
jelp og mange ulike fritidsaktiviteter.
Fra ungdommene har de fått veldig mange 
gode tilbakemeldinger på det nye tilbudet 
i byen. 
 - Vi vil ungdommene skal føle seg sett. 
Være tett på, uten å være plagsomme. 
         Hun har bakgrunn fra hjelpekorpset og 
#meigjengen i Haugesund Røde Kors. 

Hvorfor ble du frivillig? 
 - Det begynte med et arbeidsgruppe-
møte i et annet prosjekt jeg var med i. I 
dette møtet fortalte prosjektlederen om en 
drøm hun hadde om å åpne et hus for ung-
dommen i Haugesund der de kunne komme 
å henge og få gratis mat etter skoletid. En 
trygg møteplass for byen ungdom. Alle på 
arbeidsgruppemøte ble giret på dette. En 
stund senere fikk vi gjennom en søknad 
om midler til å starte opp Fellesverket. Så 
når jeg fikk spørsmål om jeg ville bli med i    
arbeidsgruppen for Fellesverket å bli med 
å bygge opp Fellesverket fra start var jeg 
ikke i tvil. Dette var noe jeg ville bli med på. 

Hva betyr det for deg å være med? 
 - Det er kjekt og givende å jobbe med 

un

ungdommer. Man møter mange forskjellige 
ungdommer med ulike historier. 

Hvorfor anbefaler du andre å være 
frivillig?  
Fordi det er en veldig givende aktivitet. Man 
møter veldig mange forskjellige ungdom-
mer og frivillige. Man er med på å gjøre en 
forskjell, skape trygge rammer og et godt 
miljø for ungdommen i Haugesund. Det er 
også veldig sosialt, du møter andre frivillige 
og knytter nye vennskap.

Silje Marie Larsen
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enestående samarbeid i eigersund

Det har vært et unikt samarbeid, sier Gunn Stormo (t.h) vaksinekoordinator i Eigersund. Fra venstre Turid Mong, Øystein Mong,  
Randi Handeland og Gunn Stormo.  

Gunn Stormo har vært vaksinekoordinator i 
Eigersund. Hun roser Egersund Røde Kors 
sitt bidrag under pandemien. Røde Kors har 
vært med helt fra starten av:
 - Vi har kjørt full pakke med Røde Kors. 
Det har vært et unikt samarbeid, forteller hun 
bak munnbindet. 

Fantastisk
Kjetil Stokka er vaksineansvarlig for Eiger-
sund kommune. Tilliten har vært på topp.

 - Samarbeidet med Røde Kors har vært 
helt fantastisk. Vi har hjulpet hverandre. Det 
har vært svært profesjonelt, arbeidet har vært 
i god flyt. Vi hadde ikke klart oss uten Røde 
Kors, sier Stokka.

I Eigersund har Røde Kors brukt sitt eget 
utstyr når det har vært behov for det. Det vil 
si at de har hatt med egen akuttkoffert med 
utstyr. Dette er utstyr som de blant annet har 
kunnet bruke viss folk har får en allergisk 
reaksjon, trenger å måle blodtrykket og annet. 
Frivillige ved Røde Kors tar seg av det. Viss 
det er alvorligere tilfeller, tilkaller de lege. 

Tekst: Borghild Gudmestad

Samarbeidet med 
røde kors har vært 
helt fantastisk 
(kjetil Stokka)

I Eigersund har Egersund Røde Kors vært en av flere lokalforeninger som har hatt et svært tett og bredt 
samarbeid med kommunen siden starten av pandemien. 

Frivillige stiller opp
 - Vi har jobba over 1000 timer, forteller 
Øystein Mong, vaksineansvarlig i Egersund 
Røde Kors. 

De har alltid vært tre stykker på vakt. Turid 
Mong, leder i Egersund Røde Kors forteller 
at det aldri har vært vanskelig å skaffe nok 
folk. 

 - Det har ikke vært vanskelig å skaffe 
folk. Når vaksineringen fortsetter ved helses-
tasjonen, så skal to frivillige fra Røde Kors bistå 
der. Alle avdelinger i organisasjonen har bistått. 

Besøksvenn:
 - vi er blitt venner 
Besøksvenn Soumaila Ismaila Toure  (31) og 
Isabella Undal (32)  har kjent hverandre i litt over 
to år. De er begge blitt viktige for hverandre. 

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

- Hvorfor er du besøksvenn?
 - En av de viktigste tingene jeg kan 
gjøre i fritiden er dette. Jeg liker å være med 
andre. Det er fint å dele når jeg har noe å gi. 
Jeg har tid. Jeg får brukt fritiden på en verdig 
måte. Det er så mange som er ensomme. 
Dette er det viktigste jeg kan gjøre, sier Sou-
maila Ismaila Toure. Toure fra Mali studerer 
sosialfag på Universitetet i Stavanger. 
 - Jeg kan lære mye av å være 
besøksvenn. Jeg er fra et land hvor vi har 
mange andre utfordringer enn ensomhet. I 
Mali hører vi lite om det. Vi er svært sosiale. 
Vi er fattige. Men penger kan ikke dekke 
ensomhet. Folk deler, er sosiale. Folk bor 
sammen, forteller han.

- Hva betyr det for deg å være besøksvenn? 
 - Det betyr veldig mye for meg. Det er 
en vinn vinn -situasjon. Jeg blir kjent med 
norsk kultur og praktiserer norsk. Det er 
ikke lett å få norske venner. Og jeg synes 
det er en kjempestor verdi å gjøre dette nå. 
Dette er viktig for meg. 

det er kjærlighet
- Hvorfor vil du anbefale andre å være 
besøksvenn?
 - Det bør ikke finnes ensomhet. 
Alle fortjener å bli inkludert i samfunnet.              
Jeg synes alle kan bruke tiden på dette.    
Det er veldig riktig og viktig. Folk som kan 
bruke en eller to timer i en uke bør gjøre det. 
Det er kjærlighet. Vi har mye å gi hverandre.

For Isabella betyr det svært mye å ha       
Soumaila Ismaila i livet sitt: 
 - Det betyr veldig mye. Hvis jeg ikke 
hadde hatt besøksvenner, hadde jeg ikke 
bodd i Julebygda. Jeg møter veldig lite folk. 
Jeg er veldig takknemlig for det Soumaila 
Ismaila gjør for meg. Han er en venn. 

Før Isabella fikk besøksvenn var hun veldig 
ensom.
 - Jeg møtte bare de i butikken. Mens 
nå møter jeg andre. Man tenker kanskje 
det ikke kan bety så mye med en person, 
at en person kan gjøre en forskjell, men 
Ismaila betyr veldig mye. Det viktigste vi 
har sammen er det sosiale. 

•	 BeSøkSvenn
• Besøksvenn er et tilbud for 

mennesker som av ulike grunner 
ønsker mer kontakt med andre 
mennesker. I Rogaland  er det i 
dag cirka 1064 besøksvenner.

• Røde Kors har også besøk-
shunder, som er populært. Da 
får vedkommende besøk av 
besøksvenn og hund.

• Krav til frivillig: 
• Gjennomføre intervju og         

obligatorisk opplæring
• Undertegne og overholde   

etikk- og taushetserklæring
• Ha fylt 18 å
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Full fart tidlig og seint 
Mange kommuner har vært helt avhengige av den frivillige innsatsen fra både Røde Kors og andre 
frivillige for å komme i mål med vaksineringen.

Under pandemien var det flere aktiviteter 
som ikke kunne driftes. Når man da som 
frivillig kunne bidra igjen, var det mange 
som var svært glade for å bli med på vak-
sinebistand. Flere foreninger har registrert 
stort trykk av frivillige som bidro med ulike 
oppgaver, som ofte har vært å ha kontroll 
på køer, observere de som blir vaksinert. Ni 
Røde Kors-lokalforeninger i Rogaland 
har vært aktive som bistand til kommun-
er siden vaksineringen startet i desember 
i fjor.

I Sandnes Røde Kors var det registrert over 
1834 timer i starten på oktober med frivillig 
bistand på vaksinestasjonen. Flere frivillige 
har jobbet over 100 timer.
 - I Sandnes Røde Kors har alle avdelin-
gene bidratt, vi er så stolte over det som er 
gjort, sier Kåre Lunde, styreleder i Sandnes 
Røde Kors.
I Sandnes Røde Kors har det som i flere 
lokalforeninger, alle avdelinger har stilt opp. 
Sandnes Røde Kors har også tatt noen vakter 
hos naboforeninger. 

Mest i september
Stavanger Røde Kors har bidratt med mer 
enn det som opprinnelig var avtalen med 
kommunen. 
Det vært fullt kjør fra mars og ut september 
måned, seks dager i uken.
- I perioden mars til september, hadde 
vi 90 frivillige involvert på vaksinesenteret 
i Stavanger. Det er lagt ned like i underkant 
av 3000 timer, så innsatsen har vært formi-
dabel, forteller Bjørn Harald Lye, vaksine-
koordinator i Stavanger. 

September ble den måneden hvor det ble 
lagt ned desidert flest timer, 692,5 timer. 
 - De frivillige har gjort en enestående 
jobb og samarbeidet med Norske Kvinners 
Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norske 

Redningshunder, AVARN, sykepleierne og 
Stavanger kommune har vært aller tiders. 
Dette fellesprosjektet har vi løst sammen 
og alle har bidratt med det de har hatt til-
gjengelig av ressurser. Fra mitt ståsted som 
vaksinekoordinator i Stavanger Røde Kors, 
så har jeg hatt noen helt enestående fri- 
villige som har stilt opp tidlig og sent. De 
har stått på i seks måneder og ble nok, av 
naturlige årsaker, noe slitne på slutten, så 
vi var alle litt glade da oppdraget var ferdig 
den 30.september, forteller Lye.

Kan bli mer arbeid
Flekkefjord Røde Kors har vært med på 
vaksinering helt siden februar og jobbet 
også i hele oktober med bistand. Oppgaven 
deres under vaksinering har vært og se til at 
de som har fått vaksine har det bra de tjue 
minuttene de skal vente i etterkant. 

 - Vi er blitt et utrolig godt team og 
tilbakemeldingen fra kommunen er veldig 
bra. Vi i Røde Kors føler oss sett, trygge 
og ivaretatt. Det samme tror vi de som blir 
vaksinert opplever det, forteller Svanhild 
Eilertsen Ervik fra Flekkefjord Røe Kors. 

De regner med de skal være med videre hvis 
det blir en tredje dose. 

Feiret med kakefest
Haugesund Røde Kors har lagt ned over 3200 
timer (per 6.oktober) siden de begynte med 
vaksineringen, 82 dager på vakt, fordelt på 38 
uker. Det ble det til slutt en stor kakefest av. 
 - Det har vært en positiv holdning i 
avdelingene. Stort sett har det vært 12 friv-
illige på  hver vakt, fordelt på to vakter i 
løpet av en dag, sier Morten Bergmål, kon-
taktpunkt mot kommunen.
Sauda Røde Kors har bidratt med vaksiner-
ing fra februar til september, alle avdelinger 
har bidratt med å holde orden i kø, registrere 

folk og observere de som har blitt dårlige. 
Hjelmeland Røde Kors var bistand ut juni 

måned, mens Sola Røde Kors har vært 
«smittetransport». Det vil si at de har kjørt 
smittede personer mellom kommunale test-
stasjoner på Stavanger Lufthavn og Risavi-
ka havn til karantenehotell.

I Suldal har hjelpekorpset hjulpet Suldal 
kommune fra cirka mai måned med mas-
sevaksinering.
 - Kommunen og legekontoret er veldig 
ivrige etter og ha oss på laget, og er veldig 
takknemlig for at vi stiller, forteller Kari 
Steine, leder i Suldal Røde Kors.

Drive-thru
Karmøy har hatt drive in vaksinestasjon 
med stor suksess, og hadde også en fornøyd 
helseminister på besøk.
Melkvik fikk gleden av å vise helsemin-
isteren rundt i observasjonsløypa, hvor de 
frivillige bidrar.
 - Besøket var utrolig inspirerende og 
viser at regjeringen verdsetter det arbeidet 
frivilligheten bidrar med. Vi fikk enormt 
med skryt, og han er dypt takknemlig for 
vår bistand, sier Melkvik. 

Skryt fra statsforvalteren
Røde Kors er en viktig samarbeidsaktør for 
Statsforvalteren, redningstjenesten under 

ledelse av politiet og ikke minst kommunene.
Statsforvalteren fører tilsyn med forskrift 
med kommunal beredskapsplikt og har ca. 
6 kommunetilsyn i året. Der passer de blant 
annet på at overordnet beredskapsplan har 
kontaktinformasjon til frivillige organis-
asjoner (herunder Røde Kors) og oversikt 
over hvilke ressurser kommunen kan be 
om. Statsforvalteren har god kontakt med 
Røde Kors gjennom fylkesberedskapsrådet 
og de har ved flere anledninger invitert de 
med i sine ukentlige møter med kommunene 
under pandemien for å kunne gi informas-
jon om hvor i fylket de var i innsats, hvilke 
oppgaver de gjorde og hva de generelt kan 
kontaktes om.
 - Vi har jo observert gjennom rapporter 
vi har fått jevnt fra kommunene at mange av 
de har fått bistand fra dere. Dette har kom-
munene sett stor pris på og har bidratt til at 
teststasjoner og andre funksjoner har fun-
gert veldig bra, skriver fylkesberedskapssjef 
Reidar Johnsen ved Statsforvalteren. 

Nå er det litt roligere vaksine-tempo i hele 
fylket, men man ikke vet når det kan bli en-
dringer. Det er allerede meldt at FHI ønsker 
at de eldre over 65 år tar vaksinedose tre 
seks måneder etter dose to. Da kan det igjen 
bli travlere på vaksinestasjonene der mange 
av er avhengige av frivillige som stiller opp. 

To av Stavanger Røde Kors sine vakter under vaksineringen, Asbjørn Landsnes og 
Anne S. Myhre.

STORFINT: På Karmøy fikk de besøk av daværende helseminister Bent Høie som så hvor-
dan vaksineringen foregikk. John Melkvik, leder i Karmøy Røde Kors, sto for omvisningen. 

Fra mitt ståsted som 
vaksinekoordinator i 
Stavanger røde kors, 
så har jeg hatt noen 
helt enestående friv-
illige som har stilt opp 
tidlig og sent (Bjørn 
Harald lye, vaksine-
koordinator Stavanger 
røde kors).

•	 disse lokale røde 
kors-foreningene har 
bidratt: 

Tekst: Borghild Gudmestad

•	 Flekkefjord, Sauda, 
Suldal, Sandnes,                 
Stavanger Sola, 
Hjelmeland, karmøy 
og Haugesund.
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nye ungdomshus i Haugesund og Stavanger
Ungdomshuset Fellesverket i Haugesund har åpnet, det første i sitt slag i Rogaland. 
Stavanger åpner Fellesverk neste år.

Fellesverket er godt i gang, mandager og 
tirsdager med ulike aktiviteter der byens 
ungdom selv har vært med å bestemme 
innholdet. De andre dagene tilbys det lek-
sehjelp og man kan hente gratis nistemat. 
Fellesverket er en møteplass for ungdom-
mer mellom 13 og 18 år, som blir drevet av 
Haugesund Røde Kors. Fellesverket har en 
egen arbeidsgruppe og ekspertgruppe med 
ungdommer som bestemmer hvilke aktiviteter 
Fellesverket skal inneholde for at ungdommer 
skal ha et godt tilbud. Aktivitetene i huset 
startet før sommeren, der ungdomshuset sen-
tralt i Haraldsgata allerede er blitt godt besøkt. 

I tillegg til ulike aktiviteter blir dette som 
sagt også et sted for å spise middag og hente 
niste enkelte dager i uken. 

Etter 1,5 år med planlegging var det fint 
endelig å få ha en offisiell åpning i august. 
Vilde Berthelsen er en av ungdommene som 
er jobber på huset. Hun er ansvarlig for so-
siale medier, og er godt i gang med dette.

Ungdom jobber
 - Ja, det blir kjekt! sier hun om det hun 
har ansvaret for.
I tillegg til noen faste ansatte av ungdommer 
er det også flere frivillige. 
Det skal også være god voksentetthet på 
huset.
Prosjektleder Else Iren Baustad forteller at 
de har et godt samarbeid med skolene i byen 
for å bistå i arbeidet med niste og lekseh-
jelp. Både ordfører, president i Norges Røde 
Kors og distriktsleder i Rogaland Røde Kors 
var blant dem som har delt fine ord om et 
nytt viktig tilbud.
 - Jeg gleder meg til å se hvordan dette 
blir. Dette skal være et sted å være sammen, 
utforske nye ting. Vi som er eldre kan skjøn-
nmale litt det å være ung. Men det er stress 

og press fra mange steder, og pandemien har 
gjort det vanskeligere for mange. Vår erfa-
ring er at Fellesverket er et godt og viktig 
tilbud i en tid der fritidsklubbene blir færre, 
sa Thor Inge Sveinsvoll, president i Norges 
Røde Kors under åpningen.
Fellesverket hadde ikke blitt til uten økonomisk 
støtte fra Stiftelsen Dam og nasjonale midler. 

Karoline Kolstø er daglig leder for 
Fellesverket: 
 - Det å endelig få åpne dørene til 
Fellesverket Haugesund ga en fantastisk 
følelse. Nå har vi jobbet med dette prosjektet 
i lang tid, og det har ikke bare vært enkelt å få 
kabalen til å gå opp under pandemien. På et 
tidspunkt måtte de frivillige dele seg inn i fam-
ilie-kohorter for å kunne ferdigstille lokalene. 
Nå fylles lokalene med kjekke ungdommer 
hver mandag og tirsdag, forteller hun.
Har dere fortsatt behov for frivillige til å 
jobbe for dere? 
 - Vi har alltid behov for flere med 

brennende engasjement for ungdommen i 
byen.

Stavanger har så vidt åpnet 
-trenger frivillige

Neste år skal Fellesverket også åpne i 
Stavanger. I Stavanger har de funnet tak 
over hodet i Kirkegata 39 i sentrum. 
 - Noen aktiviteter er også så smått 
startet. Vi har allerede hatt besøk av Unge 
kokker som var og laget mat med noen av 
ungdommene fredagen før høstferien. I 
høstferien arrangerte vi høstferie-jobb for 
seks ungdommer som sammen med frivil-
lige lager høstferieaktiviteter for andre barn 
i kommunen, forteller Synnøve Skjeldal, 
daglig leder for Fellesverket.
Første ekspertgruppe møte har blitt holdt. 
Ekspertgruppa skal bestå av 12-15 ungdom-
mer i alderen 15-22 år, og de er ungdom-
menes talerør når det gjelder åpningstider, 
aktiviteter, prosjekter med mer.

 - Vi har enda et stort behov for voksne 
trygge frivillige som kan være med på 
Fellesverket både før og etter åpningen i 
januar. Dersom du brenner for ungdom, har
lyst å bidra og har tid, meld deg som frivillig
i dag. Har du spørsmål om Fellesverket, 
om behov for frivilligheten rettes disse 
til: synnove.skjeldal@redcross.no, eller til 
mobil 97 46 67 02

Tekst: Borghild Gudmestad vi har enda et stort be-
hov for voksne trygge 
frivillige som kan være 
med på Fellesverket i 
Stavanger både før og 
etter åpningen i januar 
( Synnøve Skjeldal) 

Det ble en fin åpning av Fellesverket i 
Haugesund i sommer. F.v. president i 
Norges Røde Kors Thor Inge Sveinsvoll, 
leder i Haugesund Røde Kors, Paul 
Eggen, frivillig William Rong Koppang, 
distriktsleder Jørn Kaarstad Idsal og frivillig 
Vilde Berthelsen. Høytideleg åpning med president Thor Inge Sveinsvoll.   Foto: Borghild Gudmestad

Unge kokker var og laget mat med noen av ungdommene på Fellesverket i Stavanger tidligere i høst. Fellesverket skal åpnes 
offisielt neste år.   Foto: Synnøve Skjeldal
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ny beredskapsbåt blir viktig bistand
Bokn Røde Kors hjelpekorps satser på økt sjøberedskap og har gått til anskaffelse av en større og mer 
moderne beredskapsbåt av typen Kaasbøl 780 HT.  I løpet av sommeren 2022 regner de med å ha 
denne i full drift for å kunne bistå folk som ferdes på sjøen i fra Haugesund i nord til Stavanger i sør. 

Båten kommer i tillegg til den båtbered-
skapen Røde Kors, Redningsselskapet og 
LOS båten har fra før her i Rogaland. Røde 
Kors har over 200 båter i beredskap langs 
hele kysten som kan bistå den offentlige 
redningtjenesten og privatpersoner.

- Vi har lenge hatt en 15-fots beredskapsbåt 
tilgjengelig i Bokn Røde Kors hjelpekorps, 
men med de røffe vær og bølgeforholdene 
som råder ved kysten fra Haugalandet i nord 
til Stavanger i sør, så vi nødvendigheten av 
å gå til anskaffelse av en større og kraftigere 
beredskapsbåt, forteller Kjell Frode Lie, 
leder av Bokn Røde Kors hjelpekorps (Bokn 
RKH).
Flere har gått til anskaffelse av fritidsbåter i 
sommer.

 - Vi har sett en økning av folk som har 
gått til anskaffelse av båt. Det er blitt større 
trafikk til sjøs og ikke alle er like båtkyndi-
ge. Dessverre er det jo også slik at vær og 
bølgeforhold kan fort snu. Det kan oppstå 
brann i motoren, det kan være behov for 
slep, hjelp ved grunnstøting, eller mer alvor-
lige hendelser så som for eksempel at noen 
har skadet seg eller falt i sjøen, fortsetter 
Lie.
Den nye beredskapsbåten vil komme til god 
nytte.
Når noen kommer ut for uforutsette hendel-
ser og trenger assistanse skal man kontakte 
redningstjenesten via Maritim VHF, men 
utrykningstiden i fra du ber om hjelp vil 
med den nyeste anskaffelsen bli kortet ned. 
Dette er også en båt som vil bli bruk til å 
bistå etater som brannvesen og ambulan-
setjenesten ved behov, samt til andre Røde 
Kors-avdelinger i fylket.

 - Båten er utstyrt med brannpumpe, 
førstehjelpsutstyr, hjertestarter, varmesøkende 
kamera, sonar, radar, ja alt det som trengs for 
å være en topp moderne beredskapsbåt.  I 
tillegg har båten større plass til både folk og 
ekstra utstyr som nødetatene bringer med seg.

Utrykningstider
- Med Bokn som base vil den nye bered-
skapsbåten være sentralt plassert i Rogaland. 
To kraftige utenbordsmotorer vil sørge for 
at reisetiden for å nå ut til folk som trenger 
hjelp blir kortest mulig, for å bistå andre. 
Dette vil selvsagt kunne påvirkes av vær og 
vind, men i utgangspunktet vil det kunne 
gå raskt for å bistå folk i nød, forteller Kjell 
Frode Lie.

Planen er å tilby beredskap hver dag, hele 
døgnet, året rundt i fra sommeren 2022.  
Men innen den tid er det en del kursing som 
må gjennomføres.  

 - Vi må trene og lære opp flere til å 
kunne kjøre denne båten.  Alle båtførerne 
skal ha grunnleggende kunnskaper om før-
stehjelp, ferdsel på og ved sjø samt ha avlagt 
båtførerprøven. Vi vil tilby kurs og øvelser 
og sørge for at vi etter hvert vil kunne ha en 
døgnåpen tjeneste året rundt. 

Røde Kors hjelpekorps har interne opplæ-
ringskurs som kreves for å føre redningsbåt, 
og å være mannskap.

Finansiering
Kostnadsrammen for innkjøp av beredskaps-
båten ligger på om lag på 1,5 millioner, 
inkludert alt ekstrautstyr. Det forteller Kaj 
Arne Christiansen, styremedlem i Bokn 
RKH.
 - Vi har søkt om midler i fra kommu-
nen, banker, brukt Spleis og vår egen pante-
bil for å få på plass finansieringen, forteller 
han. 

Både næringsliv og privatpersoner har vist 
stor entusiasme for prosjektet og har bidratt 
slik at dette har kunnet la seg gjennomføre.

 - I fra høsten 2020 har vi jobbet med å 
få finansieringen på plass og vi gleder oss nå 
til at vi endelig kan overta den nye bered-
skapsbåten i løpet av oktober/november 
2021, og med det kunne gjøre en forskjell 
for folk som ferdes på sjøen i våre farvann, 
avslutter han.

Av: Gjertrud Lindberg

Denne type beredskapsbåt som Bokn Røde Kors har anskaffet blir viktig tilskudd til 
beredskapen på sjøen. 

Kjell Frode Lie, Kaj Arne og Lars Øyvind har jobbet for å få på plass beredskapsbåten.

 

 

 

•	 FAktA oM Båten:
• Konstruksjonskategori: C. (Signifikant bølgehøyde   opp til 

2 meter )

• Vekt komplett båt uten last og motor: 1850 kg

• Vekt største motor: 600 kg

• Vekt lett kondisjon LCC 2450 kg

• Maksimum last: 950 kg (Personer + bagasje)

• Maksimum last produsentskilt:  1550 kg

• Totalvekt med maks last: 3400 kg

• Maksimum antall personer: 10

• Lengde: 780 cm, bredde: 265 cm

• Dybde: 75 cm med motor nedtiltet.

• Max motor størrelse: 368/500 Kw/Hk

• Stammelengde: Twin installasjon XL

• Singel installasjon XXL

• Tankvolum drivstoff: 500

• (kilde: kaasboll-boats)

•	 Båtvett:

• Sørg for at alle om bord har vest
• Ikke kombiner alkohol og båtkjøring
• Gjør deg kjent med sikkerhetsutstyret om bord
• Lær deg navigering og gjør deg kjent med områdene   
 der du ferdes
• Hold farten nede dersom du er usikker på hvor du 
 skal kjøre
• Ta hensyn til været
• Lær deg førstehjelp
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•	 FAktABokS FlYktningguide: 

• Målet med flyktningguiden er først og fremst å bidra til at flyktnin-
gen får språktrening, får bli betre kjent i lokalsamfunnet, og at han 
eller ho får eit større nettverk.

• Flyktningguiden kan for eksempel hjelpa med språktrening, lekser, 
eller svara på spørsmål om Norge som flyktningen lurer på. Mange 
ønsker også å ha nokon å gå på tur med, laga mat, fiska eller 
trena saman med.

• Flyktningguiden er ein viktig vegvisar inn i samfunnet. Men aller 
viktigast: Eit medmenneske, ein å stola på og støtta seg på i ein 
krevande etableringsfase. Å møta ein frivillig flyktningguide kan 
gjera overgangen til det norske samfunnet lettare for flyktningane. 

- engasjer deg i samfunnet

 - Du må engasjera deg i samfunnet. 
Du får meir tilhørighet gjennom å vera aktiv 
i organisasjonsliv, seier ein engasjert Hamid 
Amiri sitjande i ein stol i den nye parken på 
Ruten i Sandnes.

Hamid var ein av dei fyrste som fekk fly-
ktningguide i Rogaland for tjue år sidan. 
Maud og Samuel var paret som fekk til 
oppgåve å gjera vegen lettare for Hamid 
for å bli integrert i Norge. Det unge paret 
brukte tid med Hamid på ulike måtar, gjen-
nom ulike sosiale aktivitetar. Dei blei også 
med han til Universitetet i Stavanger då han 
ønska å studera. 

Eige malarfirma
20 år etter at Hamid fekk flyktningguide er 
han etablert med eigen familie i Sandnes, 
og driv eige malarfirma med seks tilsette. 
Han har sjølv også vore engasjert som fly-
ktningguide.  

Han har hatt to periodar som politikar, vore 
leiar for innvandrarrådet, sete i utval for 
kultur og oppvekst, og han har jobba som 
tolk og vore hjelpeinstruktør i taekwondo 
i fritida. 

 - Før eg fekk flyktningguide var eg heilt 
åleine, kjeda meg, og hadde lite kontaktar. 

Eg hadde mange spørsmål i ein ny kultur. 
Då var det fint å få flyktningguidar, fortel 
Hamid. Saman med Maud og Paul var han 
med på turar, bakte julekaker, og var sosial 
både med paret og saman med Maud og 
Samuel sine venner.

Dei blei ein støtte i å finna retning i livet i 
eit nytt land. Dei lærte mykje alle tre, ikkje 
berre Hamid. Samuel uttalte i eit intervju:
“Det rette er vel å si at vi er guider for hver-
andre. Veiledningen går begge veier”. I dag 
bur paret i Bergen, så dei har mindre kontakt. 

- Engasjer deg
Nå er livet for Hamid veldig godt i Sandnes.
 - Ikkje vent på hjelp, men engasjer deg 
i samfunnet du lever i, er hans råd til dei 
som er nye i landet. 
For han har det vore svært lærerikt å 
engasjera seg i samfunnet han lever i.
 - Du får ei enorm forståing for 
heilskapen i samfunnet, slår han fast.
Tidlegare partikollega Linda J. Iversen kjem 
uventa forbi på luftetur med hunden. 
 - Hamid er eineståande! Han har klart 
seg godt, rosar ho. 
Hamid betaler skatten med glede. 

 - Det er den beste opplevinga og viktig 
for å bevara velferdsstaten. Utdanning og 
jobb er nummer ein for meg, resten kan ordna 
seg. Slik bevarer ein også velferdssamfunnet.

20 år etter at Hamid Amiri (44) fekk flyktningguide er han godt integrert både som sandnesgauk og 
som nordmann. 

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

Røde Kors skreiv også om Hamid Amiri for 
20 år sidan. Mykje har skjedd sidan då. 

Hamid Amiri er godt integrert i det norske samfunnet, og har familie og full jobb i 
Sandnes. Han er svært takknemleg for at han fekk to flyktningguidar som viste han 
veg inn i det norske samfunnet. 

Linda J. Iversen og Hamid Amiri har vore kollegar i politikken. -Hamid er eineståande! 
rosar ho der ho kjem tilfeldig forbi under intervjuet.

Før	eg	fekk	flyktning-
guide var eg heilt 
åleine, kjeda meg, 
og hadde lite kontak-
tar. eg hadde mange 
spørsmål i ein ny kultur.

du får meir tilhørigheit 
gjennom å vera aktiv i 
organisasjonsliv.

Meld deg som frivillig: 
• Det er stadig behov for nye flyktningguidar. Meld deg her: https://mittrodekors.no/
   eller scan qr-koden til høyre og du kommer rett inn på innmelding som frivillig.

Hamid sine råd til dei som er nye i norge:
1. Lær deg språket
2. Studer eller jobb
3. Engasjer deg som frivillig, eller bli med i ein politisk organisasjon
4. Få deg nokre venner
5. Ta med det beste frå begge kulturar, alle kulturar har noko som 
er bra

https://midtrodekors.no/
https://mittrodekors.no/
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ein smak av verda i Flekkefjord

I Flekkefjord Røde Kors er alle som jobbar 
i Flyktningguiden frivillige guidar, der Lil-
lian Eigeland Nilsen og Shannon Brubeck 
Valla starta det heile saman med fem andre 
for seks år sidan. Noko av suksessen bak det 
aktive arbeidet trur Lillian Eigeland Nilsen 
har å gjera med at flyktningane blir engas-
jert i aktivitetskomitear og føreslår aktivi-
tetar som gjer at dei kan bli betre integrert 
i kommunen. 

Komitear
Dei har ønska leksehjelp, symjekurs og 
førstehjelpskurs. Både norske og flyktningar 
er med i aktivitetskomiteen og ulike perso-
nar er ansvarlege for ulike aktivitetar.

 - Så gjer me mange ulike aktivitetar 
som både flyktningar og flyktningguidar 
liker og som skaper relasjonar mellom oss. 
Me har aktivitetar som å baka julekaker, dra 
på turar i skogen, fisketurar, planta blomar, 
leksehjelp, Barnas turlag og anna, fortel ho.

Barnekino, dresinsyling og skøyting, fami-
lietur til Lista, dugnad på Røde Kors huset, 
jentekveld og gutekveld i haustferien er andre 
aktivitetar. Dei har arrangert «En smak av 
verden» med bodar med mat frå ulike land. 

 - Me har også satsa på treff mellom 
flyktningguidar, at dei også blir kjent med 
kvarandre, fortel Eigeland Nilsen.

Godt å bry seg
- Med eit så aktivt arbeid, kva har det 
gjort med Flekkefjord? 

 - Ganske mange er positive til flykt-
ningar her, og flyktningane blir meir inte-
grerte med dette arbeidet. Me har fått mange 
nye gode venner. Det er spennande menne-
ske og historier. Me prøver spennande mat. 
Mange som er flyktningguidar er ferske 
pensjonistar eller vaksne som har barn som 
nettopp har flytta ut. Nokre er også tilflyt-
tarar til byen. Det er godt å ha nokre å bry 
seg om.
Eigeland Nilsen er sjølv lærar, og det var 
på skulen ho blei nysgjerrig på elevar med 
fleirkulturell bakgrunn. Ho tenkte: 
 - Det er så fine folk midt blant oss. Er 
det berre meg som opplever dette? Dermed 
blei eg kjent med ein familie, fekk servert 
god mat og fine historier. Dette ville eg då 
andre også skulle få oppleva. 
Dermed blei ho og fleire andre ein gjeng 
med frivillige som starta Flyktningguiden 
i Flekkefjord Røde Kors.

Flekkefjord er kommunen på under 10.000 innbyggjarar som på seks år har fått i gang 70 aktive 
flyktningguidar. 

Tekst: Borghild Gudmestad

I Flekkefjord blir flyktningane blir engasjert i aktivitetskomitear i Røde Kors og føreslår 
aktivitetar som gjer at dei kan bli betre integrert i kommunen. Flekkefjord Røde Kors 
har på seks år fått gang på 70 aktive flyktningguidar. 

Det	er	så	fine	folk	midt	blant	oss.
 (lillian eigeland nielsen) 

Flyktningguiden fylte eit viktig behov

Flyktningguiden starta med Elin Djup som 
jobba som flyktningkonsulent i Sola kom-
mune for 20 år sidan. Ho høyrde om Flykt-
ningguiden i Bærum og blei svært inspirert 
av Flyktningguiden som var starta der. Full 
av motivasjon tok ho kontakt med Per Arne 
Lea, dagleg leiar i Rogaland Røde Kors med 
Flekkefjord by. Kunne dei få til eit samar-
beid her? 
 - Eg tenkte at dette må me få til her 
også. Og Rogaland Røde Kors var svært 
positive, fortel Elin Djup.

Interkommunalt samarbeid
Per Arne Lea var som sagt positiv og saman 
arrangerte dei eit interkommunalt møte 
mellom kommunane og lokalforeiningane 
i Rogaland som var interesserte i å få til    
Flyktningguide. 

Lea: - Elin Djup var svært motivert. Så kom 
me i gang. 

Dei fekk til samtale og samarbeid. Finan-
sieringa delte kommunar og Røde Kors på. 
I fyrste omgang deltok kommunar og Røde 
Kors-lokalforeiningar i Stavanger, Rand-
aberg, Hå, Gjesdal, Strand, Sola, Sandnes 
og Time. Etterkvart fall nokre få, andre 
kom til, medan andre laga sitt eige opplegg.           

I dag er dei som er med i samarbeidet Sola, 
Sandnes, Stavanger, Randaberg, Karmøy, 
Haugesund og Flekkefjord. 
Dermed har det vore mange og er mange 
flyktningguidar i Rogaland gjennom 20 år, 
og Rogaland Røde Kors har tre tilsette som 
jobbar med å rekruttera frivillige. Bosniske 
Dunja Ibradzic er ein av dei. Ho søkte ledig 
stilling då Flyktningguiden blei oppretta og 
jobbar her framleis.
 - Eg har lært veldig mykje av denne 
jobben, og møtt utruleg mange fine menne-
ske, seier Ibradzic. 

Grunnleggande behov
 - Kor viktig er Flyktningguiden i dag? 
Elin Djup:  
 - Flyktningguiden er framleis svært 
viktig. Det handlar om eit grunnleggande 
menneskeleg behov som menneska har som 
dei treng å bli møtte på, slik ein kan bli møtt 
i Flyktningguiden. Det er så mykje mindre 
formelt enn andre ting. 
Dunja er ikkje i tvil, og legg til: 
 - Her kan menneske møta kvarandre 
heilt uformelt. Her er enkeltmøte, felles ak-
tivitetar, tur til Julebyen, sommaravslutnin-
gar og meir. Eg har møtt utruleg mange fine 
menneske.
Røde Kors treng alltid flyktningguidar.

 

Då Dunja Ibradzic fekk jobb i Flyktningguiden kunne ho jobba med noko av det som ho sjølv sakna då 
ho kom til Norge som flyktning på 90-talet. I 20 år har Flyktningguiden sine frivillige guidar vore til stor 
hjelp for integrering av flyktningar i Rogaland. 

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

Elin Djup (t.v) var med og grunnlegga Flyktningguiden, medan Dunja Ibradzic var ein 
av dei fyrste tilsette.



12         Røde Kors avisa Rogaland

Frå Afghanistan til  nærbø

 - Me pakka matkassar og serverte mat. 
Ungane fekk bamsar og ballar, fortel Gunvor 
Lunden Kvia, nestleiar i Nærbø Røde Kors.
 
I tillegg har det vore leik med ungane, og dei 
er mange i talet. Over 100 ungar har kome 
til mottaket. 

 - Me spente fotball som det sto etter, 
hadde det veldig kjekt, fortel ho.
Ho reknar med det blir meir å gjera.
 - Me skal nok ned dit meir etter kvart. 
Me ser for oss ein kosedag med steikte 
lappar. Me er innstilte på å bidra meir, fortel 
ho.

Tekst: Borghild Gudmestad

Då over 160 afghanarar kom til mottaket på    
Nærland i Hå i haust, stilte Nærbø Røde Kors opp. 
Fire gonger har frivillige vore på mottaket og 
bidratt med matkassar og leik. 

Tre av dei frivillige frå Nærbø Røde Kors med matkassar som blei pakka til af-
ghanarane som kom frå Afghanistan til asylmottaket på Næbø, f.v Inger Viggen, 
Katrin Risa og Gry Opstad. 

Stavanger røde kors etablerer 
tilbakeføringssenter etter soning

Stavanger Røde Kors har i de siste seks 
årene arbeidet systematisk med mennesker 
som strever med rus og kriminalitet. 

 - Tilbakeføringssenteret som nå skal 
etableres er et gratis tilbud der vi sam-
lokaliserer en rekke tilbud under samme tak. 
Samarbeidsavtale er allerede inngått med 
advokater, gjeldsrådgivere, pårørendeorgan-
isasjoner, skole og arbeidsliv, forteller Ingrid 
Neteland, leder for Nettverk etter soning. 

I tillegg vil tilbakeføringssenteret også tilby 
en rekke fritidstilbud, og per i dag dreier 
dette seg om sykling, maraton, trebåt, MC, 
turer og andre aktiviteter.
Senteret skal være en mangfoldig, hyggelig 
sosial arena – med et bredt tilbud. De friv-
illige vil spille en viktig rolle, som ellers i 
Stavanger Røde Kors. 

Stavanger Røde Kors har jobbet med Net-
tverk etter soning i fleire år. Nettverk etter 
soning (NES) er et tilbud til innsatte som er 

ferdig med soningstiden. Den innsatte blir 
koblet sammen med en frivillig i tiden før 
løslatelse og fortsetter relasjonen etterpå. 
Målet er å hindre at deltakerne går tilbake 
til kriminalitet.

Forskjellene øker
Røde Kors ser at forskjellene i samfunnet 
øker, og at et økende antall faller utenfor. 

 - Ikke minst mangler det nok tilbud og 
oppfølging av straffedømte etter soning i det 
offentlige. Det er også knyttet mye stigma 
til denne gruppen. Med relativt enkle grep 
kan imidlertid mange reddes ut av den krim-
inelle spiralen. Stavanger Røde Kors ønsker 
derfor å satse mer på nettverksbygging for 
straffedømte. 

 - Saken har også en økonomisk side: 
om en kriminell blir vanlig skatteyter fra 
35-års alderen og frem til pensjon sparer 
samfunnet mellom 20 og 25 millioner 
kroner i følge nasjonalt kompetansesenter. 

Trygge frivillige
Stavanger Røde Kors har mange trygge 
frivillige som er engasjert i arbeidet for og 
med straffedømte. Mange deltagere blir etter 
hvert selv ressurspersoner opp mot andre 
straffedømte. De har viktig erfaring 

og kjenner hvor skoen trykker. 
 - Sparebankstiftelsen SR-Bank er den 
største bidragsyteren i dette viktige prosjek-
tet, og vi takker for viktig støtte, 2,5 million-
er kroner over tre år avslutter Neteland.

Stavanger Røde Kors (Nettverk etter soning) satser
videre på ettervern i egne lokaler. På Våland 
åpnes et tilbakeføringssenter for tidligere straffe-
dømte i løpet mars av 2022. 

Tekst: Borghild Gudmestad

Ingrid Neteland, leder for Nettverk etter soning.   Foto: Sparebankstiftelsen SR-Bank

tung tids tale
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!

Halldis Moren Vesaas
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Meld deg som frivillig: 
• Vi trenger alltid frivillige og medlemmer i Røde Kors. Meld deg inn her: 
https://www.rodekors.no/bli-medlem/ eller scan QR-koden og meld deg som frivillig.

https://www.rodekors.no/bli-medlem/

