
Årsberetning Aurskog-Høland Røde Kors 2022 

 

Lokalforening 

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder: Thomas Enget (valgt for 2år i 2022) 

Nestleder: Jon-Harald Bråthen (valgt for 2 år i 2021) 

Hjelpekorps (korpsleder): Siri Sørhaug Holmedal (valgt for 1 år i 2022) 

Styremedlem: Caroline Jarving (valgt inn for 1 år i 2022) 

Styremedlem: Jahn Oskar Haugen (valgt for 2 år i 2022) 

Varamedlem: Elise Aune (valgt for 2år i 2022) 

Økonomiansvarlig: Siri Sørhaug Holmedal 

 

Styret har siden årsmøtet i mars hatt 8 styremøter.  

I 2022 har Aurskog-Høland Røde Kors bistått kommunen med å hjelpe flyktninger med 
diverse ting. Vi har hjulpet til på mottak og uttak av klær, flytting og andre praktiske ting 
som flyktningene måtte ha hatt hjelp til. 

Vi har hatt ett samarbeid med frivilligsentralen med ønsketreet. I 2021 var det rundt 50 
ønsker som ble innfridd i 2022 var antallet rundt 145. Så vi ser at det er ett behov og 
fortsetter samarbeidet med ønsketreet. 

Betalende medlemmer pr 16.01.23: 169 (dette er 13stk ned) 

 

Representasjon: 

Jon-Harald Bråten: fagleder Samband Akershus, leder Landsrådets  

Ressursgruppe Samband 

Thomas Enget: fagleder RØFF Akershus og medlem Landsrådets Ressursgruppe RØFF 

 

Hjelpekorps 

Har i 2022 bestått av: 

Korpsleder: Siri Sørhaug Holmedal  

Operativ leder: Caroline Jarving  



Administrativ leder: Joachim Silkebækken  

Aktive medlemmer: 9 stk 

Aspiranter: 8 stk. Mange av disse kom på slutten av året, og kom seg igjennom kurs rekka så 
i år blir vi flere som kan stille på ulike ting. 

Som alle andre har også våre aktiviteter blitt preget av coronapandemien i starten av året. 

 

 

 

Av vanlige aktiviteter har vi fått hatt : 

7 fysiske korpskvelder  

10 sanitetsvakter, og 1 vakt der vi har bistått annet korps 

1 vakt med båt 

3 profilerings oppdrag 

3 stands 

I 2022 har RØFF hatt mellom 4 og 7 deltagere og 5 aktive frivillige. Vi har hatt rundt 30 
aktivitetskvelder. På landsleieren i juni, som var i Rogaland var vi 2 deltagere og to frivillige 
som deltok. Igjennom året har vi hatt aktiviteter som førstehjelp, sårsminke, samband og 
friluftsliv. 

 

 

Omsorg 

Besøksvenn ved Aurskog Sykehjem har i 2022 bestått av en gruppe på ca 15 frivillige. De har 
hatt aktivitet med trillekorps og cafedrift hvor de har vært på trilleturer og solgt varer som 
kaffe og vaffel til beboerne på sykehjemmet. Det ble også gjennomført en større festdag 
hvor det ble servert mat til alle beboerne og det var underholdning med sang. Dette til stor 
glede for beboerne. 

 
Gruppen valgte i desember 2022 å trekke seg ut av Røde Kors. 

 

Besøksvenn med hund har en aktiv frivillig som har gjennomført 5 besøk i 2022. 
Det er også kommet 2 nye frivillige inn som er under kursing for å bli godkjent ila 2023. 

 



Det er besluttet av styret at det skal startes opp BARK, Barnas Røde Kors ila 2023. 

Det jobbes med rekruttering til Flyktningeguide.  

 

Ungdom 

Det har blitt gjennomført 3 Treffpunkt kvelder på fredager en gang i måneden i perioden 
september til desember 2022. Dette ble gjennomført på Aursmoen. Det har vært filmkveld, 
spillekveld og åpent hus. Det har vært 6 frivillige. Vi har nådd ut til 16 deltagere. Det har 
også vært mye kontakt med kommunen via skoler for å informere om tilbudet. Vi håper å se 
en økning i antall deltagere i 2023.  

 


