
RØDE KORS
Avis fra  Agder Røde Kors  UTGAVE NR. 1  //  JUNI 2022

LEDER S 2  –  FOKUS OG PLANER I 2022 S 3  –  RØFF S 4  –  BESØKSVENN MED HUND S 5  –  SYV NYE 
BESØKSVENNER S 6-7  –  BARK S 8  –  TOM ERIK DØNNESTAD S 9  –  OMSORG/BESØKSTJENESTE 

S 10  –  FLYKTNINGER FRA UKRAINA S 11  –  BLI BLODGIVER S 12  –  DAMER LÆRER DAMER S 13  –  

NYTT AKTIVITETSHUS  FOR UNGDOM I KRISTIANSAND S 14-15  –  KRYSSORD S 16    

Gleder seg til å bidra 
for lokalsamfunnet!



Agder Røde Kors2

Ute er det vår, sola skinner, og vi har 
igjen et samfunn nærmest fritt for 

koronarestriksjoner. Vi kjenner vel alle på 
en slags frihetsfølelse denne våren!
I skrivende stund har jeg nettopp strøket 
bunadsskjorta, jeg er klar for å feire na-
sjonaldagen vår.

Klar for å feire friheten til Norge!

Og nettopp i år er denne feiringen på man-
ge måte ekstra kjærkommen for oss. Vi 
feirer at vi igjen kan ut og møtes helt uten 
restriksjoner, og vi feirer vår frihet. 

Dette med å kunne feire vår frihet er noe 
som er kommet tett på oss i den siste 
tiden. Det pågår en krig i Ukraina, en krig i 
Europa. Det er tett på vårt eget land og det 
er skremmende!

Vi ser bilder i media, og vi hører 
grusomme fortellinger om enorme 
menneskelige lidelser. Vi ser at det daglig 
gjennomføres brudd på folkeretten, brudd 
på Genevèkonvensjonene. 

Her i vårt trygge land tar vi nå i mot 
flyktninger fra de krigsherjede områdene 
i Ukraina, og vi tar også i mot flyktninger 
fra andre deler av verden som trenger 
beskyttelse og medmenneskelighet. 

Vi ser at hele det norske samfunn mobi-
liserer for at mennesker som har rømt 
fra krigens grusomheter skal få en best 
mulig hverdag i ett nytt land, og i et nytt 
lokalsamfunn. Givergleden, omsorgen og 
engasjementet er enormt! 

Om ikke lenge skal disse menneskene 
flytte ut fra mottakene og inn i boliger i 
lokalsamfunn i hele landet. Kanskje er det 
nettopp deg som får en ny familie i ditt 
nabolag? En familie som bærer på minner 
og opplevelser som vi ikke evner å fatte 
omfanget av. Kanskje vil språket være en 
utfordring i starten, men vennlighet, om-
tanke og kjærlighet er ett språk som alle 
skjønner. Et språk dere kan være rause 
med å bruke!

Jeg håper dere alle tar vel i mot nye naboer 
i gata, være seg om de er flyktninger eller 
kanskje de bare har flyttet til en ny lands-
del. Vi trenger alle å kjenne på ett felles-

skap, vi trenger alle å bli sett, og vi trenger 
alle å få ta del i lokalsamfunnet vi bor i. 

Som leder for en distriktsorganisasjon 
med 16 lokallag og enormt mange frivillige 
kjenner jeg hver dag på en stolthet. 
En stolthet over hva de frivillige utretter!

Hver dag gjennom hele året har vi frivillige 
som er i beredskap, som er tilstede og som 
har kunnskap og kompetanse til å hånd-
tere uforutsette krevende situasjoner som 
plutselig oppstår. 

Frivillige som har vilje og styrke til å 
opprettholde aktivitet for de som trenger 
det år etter år. Det arbeidet som hver dag 
utføres ute i de lokale ledd er imponeren-
de og det er flott!

På vegne av hele Agder Røde Kors ønsker 
jeg dere alle en flott sommer!

Vennlig hilsen
Synnøve Aksnes, distriktsleder,  

Agder Røde Kors
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Agder Røde Kors avholdt sitt årsmøte 
helgen 23.-24. april.  En helg hvor det 
var fint å igjen kunne møte fysisk, en 
helg hvor vi så tilbake på alt de vi har 
gjort forrige periode, men ikke minst 
en helg hvor vi så fremover.

Strategiske diskusjoner og gode innspill fra 
lokal ledd om hvordan vi ønsker å ha det i 

organisasjonen vår fremover sto på agendaen. 
Hva skal hovedfokus være, skal vi slutte med noe, 
skal vi starte opp med noe nytt?
Røde Kors i Agder skal være en organisasjon med 
stor takhøyde og rom for alle. Vi skal ha ett bredt 
aktivitetstilbud, og vi skal tilstrebe å nå ut til flest 
mulig med våre aktiviteter. Vi bygger vårt hand-
lingsprogram på nasjonale føringer samt innspill 
fra lokale ledd i eget distrikt. 
Vi har i kommende periode 4 hovedsatsninger: 

1: REDDE LIV LOKALT. 
Vi skal være best på søk og redning fra fjord til 
fjell. Som beredskapsorganisasjon skal vi også 
være rigget for å kunne bistå kommuner/helse-
foretak med uforutsette hendelser i lokalmiljø-
ene. Klimaskapte hendelser har fått økt fokus i 
hele organisasjonen, det er ikke bare ute i verden 
vi merker klimaendringene, også her i Norge ser 
vi i økende grad at klimaendringene i perioder 
skaper krevende situasjoner i samfunnet. 
Beredskap handler om at hele organisasjonen 
skal være rigget for å kunne delta i uforutsette 
hendelser hvor mennesker trenger hjelp og om-
sorg fra våre frivillige. 

2: TRYGG OPPVEKST.
Barn og unge i Agder skal tilbys trygge møte-
plasser og gode aktiviteter. Vi skal ha trygge 
tilstedeværende ledere og vi skal tilby en variert 
aktivitet. 
Gjennom Ferie for alle, sommeraksjonen og 
juleaksjonen vår skal vi gi gode ferie opplevelser 
og magiske øyeblikk til barn og familier som av 
ulike årsaker ikke har mulighet til å få til dette på 
egenhånd.
Vi vil øke fokus på ungdomsaktivitetene våre, 
trygge møteplasser for ungdom er et satsnings-
område for å hindre utenforskap og for å skape 
gode sosiale nettverk. Det er gledelig for oss at 
Kristiansand Røde Kors nå i vår åpner et felles-
verk, en egen møteplass for nettopp ungdom i 
sentrum av Kristiansand.
Barnas Røde Kors er i stadig vekst ute i de lokale 
ledd, dette er gledelig og vi ser at vi når en stor 
gruppe barn med vår lavterskel aktivitet som 
har faste lederer, fast oppmøtested og som det er 
gratis å være med på. Denne aktiviteten skal vi 
styrke for å nå ut til ennå flere. 

3: LIV I VERDIGHET: 
Liv i verdighet handler om at vi skal leve ett godt 
liv i verdige former i alle livets ulike faser!
Vi skal ha fokus på gode opplevelser for våre eld-
ste, vi sørger for gode samtaler og vi skal jobbe for 
å motvirke ensomhet gjennom besøkstjenesten 
vår, og andre ulike aktiviteter rettet mot de eldste 
i samfunnet. 
Vi har i landsdelen flere fengsel, våre frivillige 
skal være tilstede også for de innsatte for å sørge 

for gode samtaler og lyspunkt i hverdagen. 
Så har vi i skrivende stund et stort fokus på, og 
stor aktivitet rundt migrasjonsaktivitetene. 
Vi skal være til stede på mottakene. Vi skal sørge 
for aktivitetstilbud og vi skal se til at flyktningene 
behandles på en godmåte og at de får dekket sine 
behov for mat, hygieneartikler osv. 
Etter hvert som flyktningene skal bosettes ute i 
lokalsamfunnene skal vi ha gode aktiviteter rettet 
dem, med mål om å hjelpe den enkelte å raskest 
mulig bli integrert i lokalsamfunnet.  

4: ORGANISATORISKE MÅL.
Det krever en god organisering og tydelige mål 
for at vi som organisasjon skal fremstå som den 
beste versjonen av oss selv. For at vi skal greie å få 
frem det beste i alle våre flotte frivillige, og på den 
måten skape mest mulig aktivitet ute i lokalsam-
funnene. 
Som den beredskapsorganisasjonen vi er skal 
vi alltid være klare for å kunne håndtere det 
uforutsette, dette krever noe av oss! Det krever 
samhandling, det krever samarbeid og det krever 
samhold blant de frivillige.
Vi skal også i året som kommer ha gode diskusjo-
ner, vi skal ha takhøyde og vi skal være rause med 
hverandre. Vi skal jobbe for å tenke oss, tenke 
felleskap, tenke enhet!
Vi skal samhandle på tvers av både frivillige og 
ansatte til det beste for organisasjonen. Vi skal 
være synlige lokalsamfunnene og vi skal være til 
stede for menneskene som trenger oss.

Det nye styret i Agder Røde Kors 2022: Fra venstre: Terje Henriksen, Janne Nordahl, Tina Abrahamsen, Karina Spilde, Synnøve 
Aikaas Aksnes, Kjetil Henriksen, Anne Grethe Heddan og Alf Gottfred Møll. Janneke Quarles van Ufford og Åsmund Mjåland var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.

RØDE KORS I AGDER  
Fokus og planer i 2022

TEKST: SYNNØVE EIKAAS AKSNES, DISTRIKTSLEDER, AGDER RØDE KORS
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RØFF står for Røde Kors friluftsliv 
og førstehjelp, og er en Røde 

Kors-aktivitet for ungdommer mellom 13 og 17 år.  
I Agder finnes det RØFF-grupper i Arendal, Evje, 
Lista, Søgne og Kristiansand. Flere andre steder 
planlegges det oppstart av nye grupper. I Kristi-
ansand planlegges det flere grupper i bydelene, 
men foreløpig er det bare en gruppe i Tveit og 
Randesund som er i gang. 

RØFF Tveit og Randesund møtes hver onsdag, og 
har også flere helgeturer i året. Vi er 12 ungdom-
mer som er med. De fleste av oss som er med 
i RØFF Tveit og Randesund har gått på BARK 
(Barnas Røde Kors) før, men en kan også begynne 
rett på RØFF. RØFF er en flott overgang fra Bark 
som er for mindre barn, og en god forberedelse 
til Røde Kors hjelpekorps og andre Røde Kors- 
aktiviteter for voksne.

På RØFF med Randesund og Tveit finner vi to 
ivrige personer; Emma og Kristoffer.
Hvis vi starter med Emma, som har gått i Bark 
og RØFF lenge og som er veldig flink innenfor 

mange temaer. Emma er veldig glad i RØFF og 
synes vi har et positivt og inkluderende miljø. 
Hun liker best overnattingsturene og turene som 
følger med. 

Kristoffer er friluftsinteressert og synes RØFF er 
toppen. Siden han er interessert i cirka alt vi dri-
ver med på RØFF, så er han veldig aktiv og prøver 
å henge seg på så godt som mulig. Spør du han så 
kan han det meste vi har hatt om på RØFF. Han 
synes det beste med RØFF er at vi får alt nødven-
dig utstyr og ikke trenger å bruke egne penger på 
det, og at egentlig alle da kan være med. Og han 
synes overnattingsturene er spesielt gøy.

Siden vi startet i RØFF har vi gjort mye forskjel-
lig. Vi har hatt livredning i Aquarama, lært om 
Røde Kors, klatret, lært om snøskred, padlet 
kano og hatt førstehjelpskurs. I RØFF er vi mye 
på tur, og vi lærer mye som vi ellers ikke hadde 
tenkt at vi skulle lære. Noen ganger er det leder-
ne våre som lærer oss ting, og andre ganger får vi 
besøk av hjelpekorpset eller andre som lærer oss 
ting. 

Noe av det beste med RØFF er alle turene vi er 
på. Vi har vært på hyttetur på Brokke både høst 
og vinter, og i mai var vi på kanotur med over-
natting i hengekøyer og telt. I slutten av juni skal 
noen av oss reise på Landsleir i Egersund. Og til 
høsten skjer det enda mer gøy!

Fra venstre: Kristoffer, Tobias og Emma

RØFF
TEKST: TOBIAS VÆTING (12)

 FOTO: RØFF TVEIT OG RANDESUND

Øvelse på skredsøk vinter 2022. Matlaging ute vinter 2022.
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Møt Monica og Knerten,  
som samarbeider  
om å glede andre
TEKST: MONICA KOLAND BYKLUM, SONGDALEN RØDE KORS

For å bli besøksvenn med hund må 
man gjennom en del kurs. Man må 
vite at man har en stabil og omgjen-
gelig hund. Knerten er en av mange 
engasjerte hunder innenfor besøk-
stjenesten i Røde Kors.
  

Hunden blir testet gjennom en forhåndsvur-
dering, og hunden går gjennom veterinær-

test hvert tredje år. Hunden skal tåle å bli kost 
med og ha god psyke. Den blir testet gjennom å 
bli eksponert for diverse hindringer. Dette kan 
være å gå gjennom smale ganger, ved siden av en 
rullestol, eller inn og ut av heisen. Å kunne takle 
et par krykker som havner i gulvet, er også viktig.  

Det gjøres så en vurdering om hund og hundeei-
er passer som besøksvenner, enten på sykehjem, 
et eldresenter eller med en enkeltperson. Selv 
begynte jeg med «en-til-en»-besøk, og deretter 
videre i en større gruppe på Songdalstunet i No-
deland. Hunden min, Knerten, hilste på de som 
ønsket det, og vi lagde show, hvor han viste frem 
alle sine triks. Han elsker det! Etterpå sitter han 
på fanget på de som ønsker det. Knerten er av 
en liten rase, Russisk Toy Terrier. For ellers må 

større hunder sitte ved siden av beboerne. Vår 
første besøksjobb var på Songdalstunet hos en 
eldre mann. Knerten og han ble så gode venner.

Til jul kom Knerten med en liten gave han hadde 
rundt halsen. Jeg hadde laget en liten kopi av 
hunden i filtet ull. Mannen ble så rørt og glad 
for gaven, og Knerten fikk også julegave av ham; 
noen skikkelig smakfulle godbiter.

Vi satt og snakket ved mannens seng. Denne gan-
gen virket han ganske mye dårligere siden sist 
vi var hos ham. Han sa «jeg kommer nok til å dø 
snart». På heimen hadde de tatt et fint bilde av 
Knerten mens han satt på mannens fang. Dette 
bildet hadde han fått betjeningen til å forstørre 
opp, og det var satt i glass og ramme. Hans fire 
barn fikk hvert sitt bilde i julegave. Mannen 
sovnet inn rett før nyttår. I begravelsen var det 
trykket et bilde av mannen og Knerten sammen 
i programheftet, hvor mannen holdt hendene 
forsiktig rundt hunden.

Nå går vi på besøk til en dame som ble enke i 
høst. Hun har også en sykdom som gjør at hun 
har problemer med å gå, og har derfor elektrisk 
rullestol. Vi drar på tur sammen annenhver ons-
dag, og har med oss noe godt i sekken. Vi prater 
mye. Hun går for tiden i en egen sorggruppe, så 
Knerten og jeg hjelper henne med å tenke på 
andre ting, og muntrer henne opp.

Jeg synes dette har vært noen givende år, selv 
om pandemien har hindret oss i mye. Jeg har 
hele mitt liv hatt hund, opptil flere av gangen. Jeg 
drev aktivt med brukshunder av rasen belgisk 
fårehund i ca. 30 år. Jeg var den gang leder for av-
deling Agder, hvor vi drev med lydighetstrening, 
spor og bruksøvelser. Jeg brukte hundene som 
trekkhunder og hadde mange fine sledeturer på 
fjellet om vinteren og med vogn om sommeren.

Da jeg flyttet i leilighet, valgte jeg en mindre hun-
derase. Knerten har vært en fantastisk hund og 
jeg oppdro ham på samme måte som jeg gjorde 
med de store hundene. Han er lettlært, trikser 
og går lange spor i skogen. Så ble han jo også god-
kjent som besøkshund gjennom Røde Kors.
Alle hunder blir lykkelige av å ha oppgaver gjen-
nom positive treningsformer.

Monica Koland Byklum  
besøksvenn med hund.
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To- og firbente er 
klare for å glede 
andre

Aktivitetsleder Elin Bertha Johansen sammen med sin besøkshund, Fanto.
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Sju nye besøksvenner med hund (ekvipasjer) ble ferdig kurset i slutten av april og gleder seg til å treffe folk i kommunen som trenger en oppmuntring i hverdagen. 
Bak fra venstre ser vi Linn og Sammy, Monica og Kasey, Elin og Fanto, Monika og Nano, Gerd Torunn Gundersen, leder lokalråd omsorg, Arendal Røde Kors. 
Foran: Marianne og Millie, Grete og Molly, Gry og Cicero.

-Nå er vi til sammen 12 besøksven-
ner med våre respektive hunder 
i Arendal Røde Kors, forteller en 
stolt aktivitetsleder og nyutdan-
net besøksvenn med hund, Elin 
Bertha Johansen.

Det ble kurset en gjeng med fire ekvipasjer 
i fjor, som ikke fikk starte opp på grunn av 

pandemien. Disse går nå på besøk på Planke-
myra og på Myra, forteller Elin. -Vi jobber nå for 
å få en oversikt over hvor det er mest behov. I 
noen tilfeller tar folk også direkte kontakt med 
oss. 

-Det er mye å ta hensyn til når man har med 
seg en besøkshund, sier Marianne. – Hunden 
skal passes og vi skal ha fokus på omgivelse-
ne. Ekvipasjen må lære noe så enkelt som å gå 
gjennom dører sammen, ta hensyn til rullestol 
og krykker, og blant annet takle brå bevegelser 
og lyder. 

Hunden må være trygg og glad i folk, det er 
utgangspunktet, forteller instruktør og besøks-
venn med hund, Gry Moen. – Vi er også bevisste 
på hvordan hund og eier er sammen, og vi tre-
ner mye på møter med mennesker. Behovene er 
forskjellig, og alle har fått ulike ting å trene på. 

Vi har fire kategorier på hva vi bruker ekvipa-
sjene på: Gruppebesøk på institusjon, enkelt-
besøk på institusjon, tur og besøk privat. 

Vi er bevisste på hvordan hund og eier fungerer 
sammen, og ikke minst at hunden trives og er 
frisk. En lykkelig hund er en hund som trives og 
får oppgaver, forteller Gry. 

Bruk av hund i besøkstjenesten har de siste 

årene nærmest eksplodert i omfang, og er den 
klart mest økende og engasjerende nysatsning 
innen Røde Kors Besøkstjeneste. 

Rundt om i landet finnes det mange besøksven-
ner med hund som går på besøk til mennesker 
for oppmuntring og hygge, enten hjemme eller 
på institusjon. Besøksvennen og den som får 
besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; 
om det er å gå turer, prate over en kaffekopp 
eller andre sosiale aktiviteter. 

Det er alltid samme besøksvenn som kommer 
på besøk, han eller hun har med sitt Røde Kors 

ID-kort og har gjennomgått opplæring i hva en 
besøksvenn skal gjøre og ikke gjøre.

 En besøksvenn er et medmenneske som skal 
bidra til å gjøre hverdagen lettere for den som 
av ulike årsaker har lite sosial kontakt. Besøks-
vennens formål er å være en venn, men ikke en 
som utfører praktiske tjenester andre instanser 
like gjerne kan utføre. 

Alle besøksvenner har signert et taushets- og 
etikkerklæringsskjema før han/hun kommer 
på besøk og besøkshunden er kurset og klare 
for oppgaven. 

Marianne og Millie gleder seg til å komme i gang i Arendal. 
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Etter halvannet år med pandemi, 
meterregler og smittevern, kunne 
barna i Barnas Røde Kors (BARK) 
endelig møtes igjen på tvers av 
grupper og oppleve leir-magi på 
Hove i Arendal.    

Andre helgen i september, deltok 
rundt 75 barn fra ulike BARK-grup-

per i Agder på felles leir på Hove i Aren-
dal. Her lå forholdene til rette for noen 
flotte dager med aktiviteter og overnat-
ting i telt. 

I BARK fremmer vi moro, mangfold og 
mestring ute i det fri. BARK er en møte-
plass med aktiviteter for barn i barne- 
skolealder. Aktivitetene i BARK har et 
stort spenn og varierer etter hvor man 
bor. De fleste aktivitetene foregår uten-
dørs, der barna lærer hvordan de kan 
bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv 
måte.

På Hove gjennomførte barna ringløype 
med øvelser og oppgaver som kano- 
padling, båresurring, samarbeidsøvelser, 
tauknyting, lek og skaffet seg kunnskap 
om lokalmiljøet.

Innimellom postene fikk barna også svin-
ge seg - både høyt og lavt, i furutoppene i 
klatreparken. 

Det var også tid til frilek, hvor barna fikk 
mulighet til å knytte nye vennskap på 
tvers av grupper. Fotballbanen, parkour-
parken og lekeplassene på Hove ble flittig 
brukt til lek og ballspill. 
På lørdagskvelden var det kiosk med 
bongebetaling og utedisko. Det var mange 
dansende hodelykter i kveldsmørket. 
De eldste barna fikk også prøve seg på 
SUP-brett, noe som var svært populært. 
Hadde det ikke vært for at det ventet varm kakao 
på land, hadde nok enkelte holdt på langt ut i 
kveldsmørket. 

For noen var dette første gang de overnattet i telt. 
For andre kanskje første gang på tur uten mor 

eller far. Overraskende nok var det tidlig stille 
i teltene. En lang dag med mange fine inntrykk 
gjør ofte at man sover godt. Kanskje man til og 
med drømmer om nye vennskap. 

Barna gleder seg allerede til ny leir i september 
2022.

NYE VENNSKAP PÅ LEIR
TEKST OG FOTO: TORBJØRN NILSEN, AGDER RØDE KORS 
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Smilet sitter løst, og vi ler alltid mye når vi 
snakker sammen. Men det er ikke langt mel-

lom skjemt og alvor. For Tom Erik Dønnestad har 
vært med lenge og vet hva det handler om. Han 
gikk inn i Røde Kors som 15-åring i 1979 og skulle 
være en kjent skikkelse for de fleste gjennom sin 
frivillige innsats. 

Det er en rød tråd i alt han er engasjert i. Røde 
Kors har mange fagområder som krever spesial-
kompetanse, og Tom Erik har vært hjelpekorp-
senes «Fagleder Transport» for Søgne Røde Kors 
siden 2014 og for hele distriktet siden 2016. Han 
sitter også i den nasjonale ressursgruppen for 
transport og har koordinert all kjøringen for 
SSHF (Sørlandets sykehus helseforetak) og fyl-
keskommunen gjennom pandemien. Med sirlige 
excelark og en nitidig oppfølging av korpsene 

som har kjørt ambulansene våre har han hånd-
tert samarbeidet på en forbilledlig måte. Og dette 
er typisk Tom Erik. Intet blir overlatt til tilfel-
dighetene. Skal man først gjøre noe, så skal det 
gjøres skikkelig. 

Han bruker mye tid på frivilligheten sin, men 
han virker faktisk i det daglige på andre områ-
der også. Og ikke så rent lite heller. Skomaker 
bli ved din lest, kan man kanskje si. For det er 
transport og sikkerhet på alle fronter. Ved siden 
av all sin frivillighet for Røde Kors er han full-
tidsansatt i «Nullvisjonen Agder», en visjon om 
at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
eller livsvarig skadde i trafikken. I tillegg har han 
frem til i dag bekledd en halv stilling som ambu-
lansearbeider for SSHF. Men nå er det slutt på 
den epoken. «Etter mange fine år er det på tide å 
slippe yngre krefter til», smiler han ettertenksomt.

«Så da blir det mye tid til overs», spør jeg? Vi 
smiler like mye begge to, for han sitter ikke på 
hendene sine denne mannen. «Nei, nå skal jeg 
bruke mer tid på barnebarn, båtliv, motorsykkel 
og bøker», gliser han lykkelig. «Og Røde Kors, 
selvsagt. Jeg provoseres av urettferdighet og 

mangel på deltagelse og vil fortsette med det jeg 
allerede gjør. Ikke mer. Hvis organisasjonen vil ha 
meg, selvsagt. Drivkraften er å få ta del i livet til 
så mange mennesker, utrette en forskjell, og være 
noe(n) for andre». 

Og det tror jeg organisasjonen vil. For det er ikke 
bare opplæring på ATV og utrykningskurs han 
driver med. Maken til kontroll og koordinering 
av all kjøringen gjennom pandemien skal en lete 
lenge etter (se tabell/oversikt). Han koordinerer 
også mye av opplæringen på ambulansene våre, 
og er et viktig bindeledd mellom Røde Kors og 
det offentlige innenfor ambulansetjenesten. 
«Gjennom pandemien har Røde Kors vist hva vi 
er gode for og har vist en kapasitet som SSHF ikke 
har vært klar over, både på regionalt- og nasjo-
nalt nivå», sier han. 

Jeg for min del gleder meg over videre samar-
beid, mye latter og resultatrettet jobbing sammen 
med «Klippen fra Søgne» fremover, og sier som 
Tom Erik selv: «Det er alltid noe å lære av andre, 
og det er mange flinke folk rundt meg.»
Tom Erik Dønnestad fra Søgne en av dem.

Skal man først gjøre noe,  Skal man først gjøre noe,  

så skal det gjøres så skal det gjøres 
skikkelig skikkelig TEKST: KJELL MOAN, AGDER RØDE KORS

FOTO: ROAR TOLFSEN, N247.NO

Han vekker tillit, 58-åringen fra 
Søgne. Trygg på seg selv, og en av de 
mest omstillingsdyktige jeg kjen-
ner. Kanskje ikke så rart etter så 
mange år i beredskapens tjeneste. 

FAKTA

Nøkkeltall for kjøring for 
Sørlandet sykehus HF og Agder 
fylkeskommune under pandemien:
• 12. 898 kilometer kjørt
• Flest km på en vakt: 247 km
• 336 oppdrag
• 88 vakter
• 78,5 timer i tjenestea
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Kombinert med sin årlige julefest 
markerte Songdalen Røde Kors  
30 år med Omsorg/Besøkstjeneste. 
Aktiviteten startet opp i 1990. Litt 
forsinket på grunn av pandemi.  
 

Torhild Nielsen ble tildelt æresdiplom med 
nål for sitt sterke engasjement for besøkstje-

nesten av Anne Grete Heddan, daværende nestle-
der i distriktsstyret. 

Torhild tok temakurs innenfor besøkstjeneste hos 
Kristiansand Røde Kors i 1986, men ønska å være 
besøksvenn i Songdalen. Hun starta derfor alene 
på Kvileheimen, som Songdalstunet den gang het. 
Songdalen Røde Kors hadde ikke besøkstjeneste 
da. I 1990 ble besøkstjenesten i Røde Kors etablert 
av Torhild, godt hjulpet av Eldbjørg Sivertsen, 
som inviterte til oppstartsmøte i bygda med pla-
katen: «KRIG for ensomheten i Songdalen!» 

Varaordfører Erik Rostoft overrakte blomster og 
mange godord. «Vi politikere snakker om hva vi 
bør gjøre, mens Røde Kors gjør noe med det. Det 
er ute i feltet det skjer. Det betyr veldig mye for 
oss som kommune. Ensomhet er noe vi ser mest 
av. Dere besøker de som trenger det. Jeg tenker at 
Røde Kors setter farger på enkeltindividers liv.» 
Tusen takk til Songdalen Røde Kors!». 

Allis Skeivoll og Mia Skomedal fikk begge blom-
ster for deres innsats som visitorer og Allis sin 
innsats på rus-frokost-aktiviteten. 

En gjest som har opplevd å få hjelp fra Røde Kors 
fortalte sin sterke historie. Gjesten hadde fått 
besøk av en visitor fra Røde Kors etter nærmere 7 
måneders isolasjon i fengsel. Så lang tid uten å få 

prate med andre, kan ikke beskrives. Disse besø-
kene fra Røde Kors var avgjørende for ham. 

Bente Bjoraa, leder av besøkstjenesten de siste 
13 årene holdt denne talen:
Songdalen Røde Kors Besøkstjeneste ble stiftet i 
november 1990. Det var Torhild Nielsen som tok 
initiativet til å starte opp besøkstjenesten i Song-
dalen og hun var også leder i styret det første året. 
Grethe Ugland, Torild Jensen, Sverre Andreassen, 
Mia Skomedal og Ruth Flatland var også med i det 
første styret.

De første årene var fokuset vårt å gå på en-til-en 
besøk privat og på Kvileheimen som det hette den 
gangen. Beboerne på Kvileheimen var jo ganske 
mye friskere enn beboerne er i dag og vi arran-
gerte turer for beboerne og de vi besøkte privat 
til Dyreparken, Hellevika og Tregde Marina. Vi 
hadde mannekengoppvisninger på Kvileheimen 
og noen av beboerne var selv mannekenger og det 
var stor stas, og vi hadde grillfester hjemme hos 

Ruth Flatland. Vi leverte også ut julegaver til alle 
beboere og de vi besøkte privat og da gjerne med 
ting som vi hadde laget selv.

Vi har i alle år også arrangert sommerfester og 
juleavslutninger for medlemmene. Her er det god 
stemning, med mye sang og litt på kanten vitser, 
god mat og god underholdning. Et godt sosialt 
fellesskap er viktig for å kunne drive med frivillig 
arbeid.
I tillegg hadde vi påskelotteri for å få inn litt 
penger i kassa og vi deltar på de inntektsgivende 
tiltakene som lokalforeninga og arbeidsgruppa 
arrangerer. 
Etter hvert startet vi også opp en ledsagertjeneste 
hver mandag for beboerne på Songdalstunet som 
ønsket å delta på «Syng med oss» på Bestestua. 
Vi er også med i komiteen for hyggetreffene på 
Songdalstunet en gang pr måned og vi hjelper til 
på juletrefesten på Songdalstunet hvert år.
I tillegg til alle disse aktivitetene har vi hatt med-
lemmer som er visitorer med besøk i fengselet, vi 
har besøksvenn med hund og vi driver med migra-
sjonsarbeid. Sammen med lokalforeninga har vi 
arrangert flere overnattingsturer for innvandrere 
og flyktninger i Songdalen.
Som leder er jeg stolt av alt vi har fått til opp 
gjennom årene. Jeg tror vi har gjort en forskjell 
for mennesker i Songdalen som er i en sårbar 
situasjon. Besøksvennene er mennesker som 
setter andre mennesker foran seg selv og som gir 
omsorg og hjelp til ensomme og syke mennesker.
De har erfart at det å hjelpe andre gir en stor gle-
de og jeg tror at hvis alle gjør litt for å hjelpe andre 
mennesker ville verden vært et bedre sted å leve.

En flott gjeng feiret 30-års jubileum for sin 
Besøkstjeneste. 

Torhild Nielsen mottar æresdiplom av  
Anne Grethe Heddan. Bente Bjoraa lengst til høyre.

Røde Kors setter farger på 
enkeltindividers liv

TEKST: JANE SOFIE SVENDSBØ OG BENTE BJORAA
FOTO: JANE SOFIE SVENDSBØ 
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Hva gjør mottak og frivillige organi-
sasjoner, og hva kan du og jeg gjøre 
for de som kommer fra krigen i 
Ukraina?

Staten har det overordnede ansvaret for at 
mennesker i Norge blir beskyttet. Flyktnin-

ger, asylsøkere og statsløse har særlig beskyttelse 
gjennom menneskerettighetene og disse rettig-
hetene må ivaretas. Alle migranter skal blant 
annet ha tilgang til grunnleggende tjenester, som 
helsetjenester, og bli beskyttet mot tortur og 
umenneskelig eller nedverdigende behandling.
Mennesker på flukt har økt risiko for vold, 
overgrep og utnyttelse. Dessverre er det ikke slik 
at alle som tilbyr transport eller husly har gode 
intensjoner. Dette er risikoer vi skal ta på alvor, 
også i mottaks- og bosettingsfasen.

Som god nabo, kompis på skolen, eller Røde Kors 
frivillig kan du bidra til at de som kommer som 
flyktninger til Norge blir kjent med sitt nye lo-
kalsamfunn, norsk språk og kultur. Samtidig er 
det noen områder du bør være forsiktig med å gi 
råd eller veilede på. Lover og regler på flyktnin-
gefeltet er svært innfløkte, og selv om du har lest 
deg godt opp bør du ikke gi råd om dette. Henvis 
heller til UDI, NOAS eller andre som har eksper-
tise på feltet. 

Trygg bistand og aktivitet
Det er svært viktig at mottak og frivillige organi-

sasjoner har gode rutiner for å sikre 
trygg bistand og aktivitet. For 
eksempel gjennom innhenting 
av politiattester. Alle Røde 
Kors-frivillige som bidrar 
innen dette området har 
politiattest. Det er også 
viktig å ikke la ansatte 
eller frivillige være 
alene med barn, samt å 
ha gode varslingsruti-
ner som er kjent både 
for ansatte, frivillige og 
beboere.

Barneverntjenesten 
må sørge for at de blir 
gitt omsorg og trygghet til 
enslige mindreårige som 
kommer til Norge. Det må 
også være godt samarbeid mel-
lom mottak og barneverntjenesten 
i oppfølging av familier som har særlig 
behov for hjelp og støtte.

Det er viktig at vi allerede på mottakssentrene 
sørger for at barn og ungdom kan oppleve lek 
og læring i trygge omgivelser, og at vi har trygge 
voksne på plass som kan tilby psykososial støtte 
til de som trenger det. 

For å sikre at flyktninger skal komme raskt til 
rette i Norge er det avgjørende å starte norskopp-

læring og individuelle spor i introduksjons-
programmet for rask integrering. Forståelse 
av språk og kunnskap om rettigheter, norske 
lover og kultur vil være faktorer som bidrar til å 
beskytte og styrke flyktningene.

Flyktninger må få et likeverdig tilbud om 
norskopplæring og undervisning uavhengig av 
den enkelte kommunes ressurser og prioriterin-
ger. Dette gjelder både for norskopplæring på 
mottak og Introduksjonsprogram etter boset-
ting.

Det er per 11.mai 10 akuttinnkvarteringer og 
mottakssentre på Agder. Akuttinnkvarteringene 
huser mange nyankomne asylsøkere inntil de 
skal bosettes i en kommune. 

Røde Kors er til stede på flere av disse mottakene 
og har også aktiviteter i kommuner der det bor 
mange asylsøkere i private hjem. 

Ettersom flere flyktninger fremover blir bosatt 
i våre lokalsamfunn, tilpasser Røde Kors sine 
eksisterende aktiviteter og oppretter nye akti-
viteter der det er aktuelt for å møte det økende 
behovet. Noe av det frivillige i Røde Kors bistår 
med er aktiviteter for barnefamilier, psykososial 
støtte, praktisk hjelp og norsktrening. 

Takket være stor givervilje fra private perso-
ner og næringsliv, bistår også Røde Kors med 
utdeling av hygienepakker og aktivitetsutstyr for 
asylsøkere rundt om på Agder.

Hvordan møter vi flyktninger 
i Agder?

Sylvi Mølland, Songdalen Røde Kors og Kristin Tangvall Mydland, Søgne Røde Kors var i gang med 
en gang Kristiansand akuttinnkvartering startet i april og bidrar til at flyktningene i bygda skal få et 
best mulig opphold. Det støttes blant annet med aktiviteter, klær, leker og innsamling av mat i de lokale 
butikkene.

Gaver til Røde Kors  
fra barn på Kristiansand  

akuttinnkvartering.

TEKST: JANE SOFIE SVENDSBØ OG FRIDA HANSEN APELSETH
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14. juni markeres den internasjo-
nale blodgiverdagen. Blodgivning 
er en viktig del av beredskapen når 
ulykken eller sykdommen først 
inntreffer, noe flere av Røde Kors 
sine ansatte og medlemmer er opp-
tatt av.  

–For å gi blod fyller man ut et skjema på 
Røde Kors-siden «Gi Blod».no – eller 

kontakter nærmeste blodbank. Man blir deret-
ter invitert til en kartleggingssamtale, svarer på 
en rekke spørsmål, og får tatt blodprøver. Her 
forstod jeg hvor enkelt blodgivning var, forteller 
Frida Hansen Apelseth, seniorrådgiver migra-
sjon og frivillighet i Kristiansand Røde Kors. Hun 
har allerede vært blodgiver i et par år og donert 
blod i den lokale blodbanken en rekke ganger.

Mange ulike sykdommer kan skape et behov for 
blodtilførsel. Akutte ulykker og fødsler kan vide-
re føre til et blodbehov. Man kan gi blod maksi-
malt tre til fire ganger i året, og den halve literen 
av blod man gir av gangen kan potensielt redde 
tre menneskeliv. 

– Blodbanken gir god informasjon om prosessen 
hele veien, svarer på spørsmål, er imøtekom-
mende og er også tydelige på hvor viktig dette er, 
og hvor avhengig samfunnet er av den innsatsen 
man gjør som blodgiver. Man blir godt ivaretatt. 

Hvorfor er det viktig å gi blod? 
– Blod er noe alle er avhengig av, og det er en 
ferskvare, som ikke kan lages kunstig. Det er en 
liten ting man kan gjøre, som kan bety mye for 
andre. Det er mange som er avhengig av blod for 
å kunne overleve. Dette handler også om den 
beredskapen storsamfunnet trenger, at man har 
et blodlager tilgjengelig når behovet først dukker 
opp. 

Blodbankene står for selve prosessen rundt blod-
givning, mens Røde Kors står for rekruttering 
av blodgivere. Rekrutteringsarbeidet kan foregå 
på ulike måter i Røde Kors sine lokalforeninger 
rundt om i landet. Men i utgangspunktet bru-
kes informasjonsmateriell, i tillegg til at det 
gjennomføres vervekampanjer i samarbeid med 
blodbankene. Røde Kors bidrar med en god an-
del av rekrutteringsarbeidet, men blodbankene 
selv jobber også med den lokale rekrutteringen. 
Informasjonen deles i ulike kampanjer gjennom 
sosiale medier, artikler i Røde Kors-magasinet og 
på organisasjonens nettsider.

– Det er viktig å få frem historiene fra blodgi-
verne og fortelle om hvor enkelt det faktisk er å 
gi blod. Og selvfølgelig også få frem hvor viktig 
dette kan være ved en beredskapshendelse. 
Synspunktene til personene som har vært av-
hengig av blod for å klare seg blir da viktige, sier 
Apelseth, som i tillegg forteller at det har blitt 

utarbeidet kampanjer, som har gått ut på det å 
takke blodgivere. 
– For noen kan det være en veldig fin påminnelse 
om hvorfor man egentlig gjør det man gjør som 
blodgiver. 

Hva kan årsakene være til at folk kan 
være avventende? 
– Det kan være flere grunner til at folk veier 
for og imot om de skal bli blodgiver. Det 
kan handle om at man ikke helt vet hvordan 
prosessen foregår, og at man kanskje tror at 
det tidsmessig tar lenger tid enn det faktisk 
gjør, sier Apelseth, som også understreker 
viktigheten av å spørre om det man lurer 
på. 

– Ingen spørsmål er for dumme, blodban-
ken har eksperter som kan svare på det 
meste. Man kan i alle fall kontakte blodban-
ken for å starte en dialog. Og sikkert også få 
avklart noen myter. 

En stor del av befolkningen vil kunne gi 
blod, selv om de har underliggende syk-
dommer. Blodgivning gir ingen økt risiko 
for sykdom eller andre sidevirkninger. 
Rundt halvparten av befolkningen vil kunne 
trenge blod fra andre i løpet av livet. Det 
sier noe om hvor viktig blodgivning er, hvis 
man er frisk nok og kan gjøre det. Apelseth 
har følgende oppfordring til folk som er i 
tenkeboksen: 
– Kontakt blodbanken, få svar på dine 

spørsmål, så finner du kanskje ut at blodgivning 
er enklere enn du tror, det krever lite, men betyr 
mye for blodmottakerne. Man er med på noe som 
er viktig, som kommer andre mennesker til gode. 
Det kjennes godt å vite at man gjør en forskjell. 

Frida Hansen Apelseth forteller at den halve literen med blod man gir av gangen kan potensielt redde tre 
menneskeliv.

Så enkelt er det å bli 
blodgiver TEKST: ANDREAS K. HVITSTEIN
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Et samarbeid i Hægebostad har 
blitt til et viktig tilbud. Å lære 
damer å bli trygge i vann. Åtte uli-
ke kvinner i Hægebostad hadde en 
ting til felles. Ingen av de kunne 
svømme. Dette ønsket de å gjøre 
noe med. 

Vi har hatt tre kurskvelder i vår og skal 
møtes i bassenget to ganger til frem til 

sommeren, forteller Mette Bråthen fra Hæge-
bostad Røde Kors. – De fleste var skeptiske i 
starten, men det tok ikke lang tid før alle var 
bekvemme. Nå hopper de uti. Flere svømmer 
frem og tilbake allerede. De trenger bare litt 
justering på teknikken, så dette er fantastisk! 
Etter hvert er målet at alle skal kunne svømme 
og dykke. Andre kursdag øvde vi på å holde 
pusten under vann.

Mette og Kristina B. Pettersen fra Hægebostad 
Røde Kors er med for å støtte og trygge delta-
kerne i bassenget. Vi har det gøy og trivelig og 
ler mye sammen. Det første vi gjorde var å øve 
på å dukke under med hodet. Dette opplevdes 
som ubehagelig for flere, spesielt det å få vann 
i ørene og ikke puste ut med nesa uten å få 
vann i munnen, sier Mette.

Instruktøren vår, Stina Estensen, er kjem-
peflink! Hun forklarer og lærer fra seg på en 
veldig lett og forståelig måte. Det øves blant 
annet på teknikk på land.  

Stina er en ildsjel i kommunen og har jobba 
med å gjøre folk i Hægebostad trygge i vann 
siden 2009. 

Kursdeltakerne er enige om at kurset er viktig 
og lærerikt. Når vi er på stranda med ungene 
må vi kunne hjelpe til dersom noe skulle skje i 
vannet. 

Til høsten planlegger vi å starte vi opp igjen, 
og fortsetter kurset for damene som har vært 
med til nå. Det er også plass til flere, forteller 
Mette. -Tilbudet er for alle damer i kommu-

nen som ønsker å bli tryggere i vann. Midler 
fra Stiftelsen Dam og et godt samarbeid med 
NAV Hægebostad og svømmeinstruktør Stina 
Estensen har gjort det mulig for oss å kunne 
tilby et slikt kurs.

Gjengen er klare for kurs.  
Til venstre i bassenget, Stina 
Estensen, instruktør og Mette 
Bråthen, Hægebostad Røde 
Kors, nr. 2 fra høyre.

Damer lærer damer å bli 
trygge i vann TEKST: JANE SOFIE SVENDSBØ

FOTO: KRISTINA B. PETTERSEN, HÆGEBOSTAD RØDE KORS

Et svømmekurs/bli trygg i vann.

For voksne damer i Hægebostad.

Et samarbeid mellom Hægebostad 
Røde Kors og NAV Hægebostad.

FAKTA
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Et ungdomshus drevet i regi av 
Røde Kors Kristiansand er nå en 
realitet. Dette har blitt et møte-
sted hvor unge i alderen 15–25 år 
kan oppleve fellesskap. 19. mai ble 
huset offisielt åpnet, noe som har 
skapt engasjement og forventnin-
ger, både blant frivillige og ung-
dommer.    

Fellesverket Kristiansand er det nittende i 
rekken i Norge. Huset er utviklet av frivillige i 

Røde Kors lokalt. Lokalene som tidligere had-
de harde, kalde flater, fremstår nå i ny drakt, i 
Fellesverkets profilfarger; gult og sort. Ungdoms-
huset rommer en rekke fritidstilbud, og har 
dermed blitt et møtested for alle ungdommer, 
uavhengig av bakgrunn og interesser. 

Nathalie Andersson Føreland har sammen med 
flere andre frivillige vært med på å bygge Fel-
lesverket, planlagt innredning, malt, i tillegg til 
å skru sammen møbler og inventar. Mange har 
vært med helt fra starten for å delta ukentlig i 
oppussingsprosessen, hvor man jevnlig har blitt 
invitert til dugnad gjennom sosiale medier. 

– Det første stikkordet er rett og slett hyggelig, 
det er mange hyggelige frivillige som har vært en 
del av dette arbeidet, sier Føreland, som håper 
huset blir tatt godt imot av byens unge.   

– Her kan man være sammen for å bygge felles-
skap og relasjoner. Vi håper dette vil oppleves 

som et trygt sted å komme til, og at huset kan 
bidra til en meningsfull hverdag for de som 
kommer hit. Her kan ungdommene få et varmt 
måltid, samtidig som de vil møte gode, trygge 
mennesker. For noen vil denne tryggheten ha 
stor betydning, mens for andre vil det sosiale 
aspektet spille en større rolle, hvor huset da vil 
ha en mer supplerende funksjon.  

– Ungdommer er forskjellige. Hvordan vil dette bli 
ivaretatt? 
– Noen ungdommer har lyst til å være sosiale, 

prate, og bli kjent med nye mennesker, mens 
andre ønsker bare å ha folk rundt seg mens de 
sitter i sofaen med telefonen. Dette blir uansett 
et trygt sted å besøke, hvor ungdommene kan ha 
det hyggelig og komme som de er.

– Hva gleder du deg mest til fremover? 
– Det blir spennende å møte et lite utvalg av ung-
dommen i Kristiansand, for å bli kjent med dem 
og se hvem de er.   

ET HUS ÅPENT FOR ALLE UNGDOMMER 
– Jeg har vært spent før denne dagen. Åpnings-
dagen har gått fint, med god hjelp fra mange, sier 
Øystein André Lægdene, leder ved Fellesverket 
Kristiansand, før han forteller litt om huset.   

– Som Fellesverk har vi sosial møteplass, lekse-
hjelp, arbeidstrening og gatemegling. Vi skal ha 
åpent tre dager i uka, mandag, onsdag og torsdag 
fra 15:30 til 20:00. Utover dette er det rom for at 
ungdommene selv kan komme med forslag til 
aktiviteter, forteller han. 

Røde Kors er rammen rundt Fellesverket. Hvilke 
fordeler har dette?    
– Fellesverket er åpent for alle. Vi er et livsnøy-
tralt sted, hvor det er rom for alle å komme. 
Ungdommene kan komme hit hvis de har behov 
for et sted å være, møte folk og få seg nye venner, 
og hvis man har behov for et sted å kunne slappe 
av. Vi har trygge voksenpersoner på huset, som 
vil møte den enkelte på en hyggelig måte. 

Hvordan møter man ungdommen på best mulig 
måte som frivillig? 

Nytt aktivitetshus     åpnet for ungdom i Kristiansand 

Senterleder Øystein Andre Lægdene  
ønsker velkommen.

Nathalie Andersson Føreland er en av mange fri-
villige som har vært med å bygge opp Fellesverket.
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Nytt aktivitetshus     åpnet for ungdom i Kristiansand 

TEKST OG FOTO: ANDREAS K. HVITSTEIN

– Det er viktig at vi møter ungdommen der de er. 
Det er ikke sikkert voksne helt forstår hvordan 
det er å være ung i dag. Derfor er det viktig å se 
ungdommene, og gradvis bli kjent med dem. 
Ungdom er forskjellige, det er ikke noen ensartet 
gruppe. Noen har kanskje lyst til å snakke med 
en frivillig voksen, mens andre kanskje bare vil 
være litt for seg selv, eller henge med venner. Det 
å ta ungdommen som de er, tror jeg er viktig. 

ET UNGDOMSHUS MED MANGE 
MULIGHETER 
Carina Hansson, frivillighetskoordinator ved 
Kristiansand Røde Kors, er fornøyd med åp-
ningsdagen og engasjementet rundt det nye 
ungdomshuset, og tror Røde Kors-profilen kan 
ha en positiv effekt. 

– Det er utrolig gøy å se resultatene av alt ar-
beidet som ligger bak. Det at vi har Røde Kors å 

spille på kan sikkert være til hjelp i forhold til 
synligheten. Det kan også bidra til trygghet, både 
for foreldre, skoler og våre samarbeidspartnere 

i kommunen. Vi har en sterk støttespiller i Røde 
Kors, og rammene derfra, sier hun.  
– Tror du de ulike aktivitetene på Fellesverket kan 
dra nytte av hverandre?  
– Dette er bra i forhold til ungdommene og de fri-
villige her på huset. Mange vil for eksempel kun-
ne ha godt av å delta på et gatemeglingskurs for å 
tilegne seg ekstra verktøy og kunnskap i hvordan 
håndtere konflikter. Det er ikke bare folk med 
konfliktutfordringer som kan delta på dette. 
Det er for alle. Slik kan flere bidra i å forebygge 
og løse eventuelle konflikter som måtte oppstå, 
enten seg imellom eller i forhold til andre.  

– Når ungdommene allerede har deltatt på sosial 
møteplass, har blitt kjent med lokalene, og kjen-
ner seg trygge på de frivillige voksne, kan dette 
bidra til en lavere terskel for å teste ut andre 
aktiviteter, legger hun til. 

En viktig arena 
for de unge  
I sin tale ved åpningen av Fellesverket Kristiansand, la  
Benedicte Andersen, leder ved Røde Kors Ungdom Kristiansand og 
medlem i Røde Kors Ungdoms landsråd, vekt på viktigheten av at 
det nå åpnes et fritidshus til byens ungdom.    

–Antallet kommunale fritidsklubber 
reduseres, og det settes ikke av nok 

penger til gratis møteplasser i regi av frivil-
ligheten. Det bekymrer meg. Ungdom fortje-
ner at retten til gratis møteplasser lovfestes. 
Bosted skal ikke få avgjøre hvorvidt vi får bli 
en del av et trygt og godt fellesskap. I forlen-
gelsen av dette må det øremerkes midler til 
gratis møteplasser i regi av frivilligheten, for 
å sikre et langsiktig og forutsigbart tilbud for 
ungdom. For at vi unge skal få en forutsigbar-
het, struktur og trygge voksne i vår hverdag, 
og en plass hvor vi vet at vi er velkomne, sa 
Andersen.

– I etableringen av Fellesverket vil jeg og 
andre ungdommer endelig få en plass vi kan 
henge i bybildet. Et pusterom i hverdagen, 
med trygge rammer og nye muligheter. 7 av 
10 ungdommer i Norge og i Kristiansand føler 
seg ensomme, ofte eller av og til, og mange for-
teller at de opplever mye press. Det er viktig 

at alle har et fellesskap å være en del av, hvor 
vi kan få nye venner, møte trygge voksne og få 
gratis mat. Ungdom trenger flere lavterskel 
fritidstilbud hvor vi selv kan være med på å 
bestemme, og bli en del av et fellesskap. Hvor 
vi blir sett, og anerkjent som de vi er.

Benedicte Andersen gleder seg 
over det nye aktivitetshuset, 

Fellesverket Kristiansand som  
hun har vært med å utvikle.

Fellesverket KRS. Første ungdommer tester ut Fellesverket  
Kristiansand.

– Det er utrolig gøy å se 
resultatene av alt arbeidet som 

er gjort sier Carina Hansson, 
frivillighetskoordinator i 
Kristiansand Røde Kors.
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Lyngdal Røde Kors har en kjær 
aktivitet for folk med ulike funk-
sjonsnedsettelser. Aktiviteten star-
tet for over 30 år siden, og går fast 
en gang i uka. 

Medlemmene i gruppa har fortsatt 
å være med fast en gang i uka. I 

starten var dette en aktivitet som flere 
lokalforeninger i Røde Kors tilbød, men 
nå er det bare Lyngdal Røde Kors som 
tilbyr dette, forteller aktivitetsleder 
Hilde Gardøl. Vi har holdt på siden det 
startet for over 30 år siden, og fra star-
ten ble den kalt Barnehjelpa. Nå har vi 
deltakere fra 18 til rundt 60 år, forteller 
hun. 

Hilde arvet aktivitetslederrollen etter sin 
mor, Berit Knutsen, som ledet aktiviteten i 
mange år. 

Mange av de som er med har vært sammen med 
oss siden starten, forteller Hilde. -De fleste star-
tet som barn, som bodde hjemme hos familien 
sin. De ble hentet hjemme for et par timers av-
lastning. -Jeg husker en som ikke turte å komme 
inn i starten, han satt bare i døråpningen. En 
som ikke hadde språk, etter noen år begynte han 
å prate. Det var stort, minnes hun.  

-Vi har hatt aktiviteter som å lage dekorasjoner 
og ting til påske og jul. Det stoppet seg etter 
hvert. Nå er det bingo som er den mest populære 
aktiviteten når vi møtes sammen med frukt og 
drikke. 

Noen har med seg egen støttekontakt, og andre 
klarer seg fint uten. Vi frivillige har delt oss inn 
i fire grupper med 5-6 personer, hvor vi veksler 

på å arrangere de ukentlige 
treffene. 

Foruten bingo, arrangeres det også 
sommerfest med grilling i Epledalen, 
et friluftsområde i Lyngdal. Vi har med to 
menn som er med som frivillige, han ene spiller 
trekkspill og tar med bandet sitt. De spiller og 
de som vil danser og koser seg. En annen fast 
aktivitet vi har på høsten er å gå å bowle og spise 
sammen ute.

Jeg opplever at deltakerne synes det er en trygg 
og god plass å komme, det er kjent og forutsig-
bart. Mange liker å vite hva som skal skje.

Det er en veldig givende aktivitet. Det er en 
kjerne på 15-18 personer som er der hver eneste 
gang. Noen andre er med når de har lyst. Lyng-
dal er jo ikke så stort, så vi treffes gjerne på gata 
i hverdagslivet. Da stopper vi og prater om hva 
vi skal gjøre, det er alltid så hyggelig, forteller 
Hilde. 

Basaren vi arrangerer like før påske, tidligere 
Korshavn-basaren, er en basar til inntekt for 

denne gruppa. Da kommer gjerne familiene til 
de som er med i gruppa; foreldre, søsken, barn 
og barnebarn og de som ønsker å støtte aktivi-
teten. Det er alltid hyggelig. Vi har alltid hatt et 
godt forhold til de frivillige og familien. 

Dette har utviklet seg til å bli en aktivitet for 
ungdom og voksne. De som trives og ønsker å 
være sammen med oss, kan være med. Alderen 
har ikke hatt så stor betydning. De spøker og ler 
og er en god gjeng. 

Er det noen som kan tenke seg å bli med, så er 
det bare å ta kontakt. De kan få være med og 
se. Dette skal bare være gøy. Vi koser oss, både 
deltakere og frivillige!

TEKST:/FOTO 

John, Jarle og Hilde sørger for at alt går riktig for 
seg.

Skal bare være gøy
TEKST: JANE SOFIE SVENDSBØ • FOTO: HILDE GARDØL

Hannah og Lisa koser seg på bingo.  
Dette er en fast aktivitet og her kan det vinnes  

små gaver.
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Det beste med å være frivillig er 
når barna kommer bort, gir deg 
en klem og forteller at dette er den 
beste ferien de har hatt. Mange 
barn i dag tilbringer mye tid foran 
skjermen, men på turene våre har 
de det så gøy at skjermen får ligge.  

Vi blir godt kjent med familiene i løpet av 
fem dager og det er utrolig å se utviklingen 

til barna. Jeg husker ei som var utrolig redd for 
vann. Siste feriedagen var hun ute i kajakk og 
syntes det var kjempegøy. Det er stort å få dele 
slike øyeblikk med barna. Jeg har hatt mange sli-
ke øyeblikk siden jeg startet i Ferie for alle i 2013. 

Hvert år drar Agder Røde Kors, Ferie for alle på 
turer til flotte feriesteder i Norge. Dette er et 
gratis ferietilbud til familier som strever økono-
misk. Ferie for alle er en aktiv ferie med spen-
nende aktiviteter, og skal samtidig legge til rette 
for sosial deltakelse og utvikling, nettverksbyg-
ging og inkludering. 

Ved hjelp av forskjellige aktiviteter styrkes fami-
liesamholdet, samtidig som det er spennende og 
gøy. Det er ikke uvanlig å få høre at «denne ferien 
er det beste jeg har opplevd». Ferien tilretteleg-
ges av frivillige. Vi er med på å gjøre turene til en 
minnerik ferie for store og små, med lek og moro. 
De frivillige deltar i aktiviteter sammen med 

barn og foreldre, og hjelper til der det trengs. For 
å bli frivillig må du være over 18 år og få en kort 
opplæring. 

I Agder får ca. 300 barn og foresatte ferie gjen-
nom Røde Kors sitt tilbud, Ferie for alle. En ny 
undersøkelse Opinion har utført på vegne av 
Røde Kors viser at hele én av fire sier de er usikre 
på om de har råd til ferie i år. Det er mange ulike 
årsaker til at familiene ikke har mulighet til å 
reise, men felles for dem er at barna ikke får 
de samme mulighetene som andre barn. Over 

115.000 barn under 18 år i Norge bor i hjem med 
vedvarende lavinntekt, viser ferske tall fra SSB. 
Det utgjør 11,7 prosent av alle barn i Norge.
 
Ferie for alle er helt avhengige av frivillige for 
å gjennomføre turer. Som frivillig bidrar du til 
at barna har noe å fortelle når de kommer på 
skolen etter ferien. Svært mange barn forteller at 
det å få venner har vært det beste som har skjedd 
i ferien. Det er ikke uvanlig å få høre at denne fe-
rien er det beste jeg har opplevd. Som frivillig får 
du også mye igjen ved å gi av din tid. Du opplever 
å bli en del av et godt miljø, og få tilbud om kurs 
og samlinger. Du treffer mange ulike mennesker. 
Du utvikler deg selv og har muligheten til å bli le-
der. Frivillig arbeid er også et stort pluss å ha på 
CV-en. Ferie for alle arrangeres i skolens ferier, 
så det er fullt mulig å kombinere med studie eller 
arbeid. Du trenger ingen spesifikke kvalifikasjo-
ner, men må være en som bryr deg om andre og 
være et medmenneske. 

Ved å være med i FFA har jeg opplevd mye, vært 
på spennende plasser, fått nye venner, opplevd 
morsomme aktiviteter og vært på lærerike sam-
linger. Det er absolutt noe som kan anbefales!

Vil du glede andre og bli en del av vårt 
team? Kontakt meg, Silje Gundersen  
silje.gundersen@rodekors.org  
tlf 93 05 77 86

• Ferie for alle er et ferietilbud til barne-
familier som ikke selv har mulighet til å 
reise på ferie. 

• Det er mange ulike årsaker til at familie-
ne ikke har mulighet til å reise, men felles 
for dem er at barna ikke får de samme 
mulighetene som andre barn. 

• Det er ansatte i kommunen som melder 
familier på Ferie for alle. Minst ett av bar-
na i familien må være i barneskolealder. 

• For Røde Kors er det viktig at hele fami-
lien får dele minner og gode opplevelser 
sammen. Derfor reiser hele familien 
sammen på ferieoppholdet. 

• Alle ferieopphold gjennom Ferie for alle 
ledes av frivillige i Røde Kors. 

FAKTA

Den beste  Den beste  
ferien jeg har hattferien jeg har hatt

  TEKST: SILJE GUNDERSEN •  FOTO: RØDE KORS
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Besvar kryssordet og vinn en flott gave:

Finn løsningssetningene og bli med i  
trekningen av en Rød Kors førstehjelpsveske!
Send setningene sammen med ditt navn og adresse på e-post til: jss@redcross.no eller eller  

pr. post  til Agder Røde Kors, Vesterveien 6, 4616 Kristiansand. Frist: 30. august 2022
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Kristiansand  
Byggmesterforening 

4614 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 12 80 60 Vinje Industri AS 

Skibåsen 10A
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 03 88 00

Myreneveien 21, 4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 98 88

Thor Magne Hansen & Sønn AS 
4580 LYNGDAL
Tlf. 913 43 023

Teknologiveien 9
4846 ARENDAL
Tlf. 37 19 67 00

Byggmester Asle Thorsen AS
Asdal 1, 4824 BJORBEKK 

Tlf. 37 09 76 66

Tømrerfirma 
Tom Børre Simonsen AS  

Sogndalsvegen 224 
4645 NODELAND  Tlf. 909 91 031

Flekkefjord  
Kranbil & Transport AS

Egelandsletta 26, 4480 KVINESDAL
Tlf. 481 58 115

POSTBOKS 8, 4891 Grimstad
Tlf. 37 25 63 00  Mail: mail@bergshav.no

www.bergshav.no

Ingeniørtjenester AS
Porsveien 10

4994 AKLAND 
Tlf. 979 82 319

Enøk Total AS 
Langgata 15 

4515 MANDAL 
Tlf. 905 75 502 

Agder Rør og  
Anleggservice AS

Rauliveien 23
4407 FLEKKEFJORD

Tlf.: 908 63 455

Arendals Vasdrags  
Brugseierforening 

Stoaveien 14, 4848 ARENDAL
Tlf. 38 60 62 81

Stray & Co Eiendomsmegling AS 
Festningsgata 8

4614 KRISTIANSAND S 
Tlf. 32 02 91 40

Kolldalsvegen 7 E, 4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 90 62

Flekkefjord Hage og Anlegg AS 
Fløyen terrasse 39

4407 FLEKKEFJORD
Tlf. 971 83 604

Mjåvannsvegen 154 
4628 KRISTIANSAND S 

Tlf. 982 95 000

Per Try Maskinentreprenør AS
Kleplandsveien 80 

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 39 07

Fjellheim Eiendom AS
Reinsfjellveien 171 

4904 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 53 02

Hjalmar Aateigen AS 
Bråvannskleiva 3

4624 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 01 86 80

Tratec Teknikken AS  
avd Flekkefjord 

Drangeid 2A 
4405 FLEKKEFJORD

Tlf. 916 58 484

Hæstadveien 5, 4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Handyman  
Roar Børte 

4708 VENNESLA 
Tlf. 909 82 881

www.handyman-roar.no

4619 MOSBY
Tlf. 924 53 215

Norva24  
Sørmiljø AS 
Holskogveien 80 

4624 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 00 38 00

4596 EIKEN
Tlf. 38 34 95 00

Ti-Tech  
Sveis AS

Lerkeveien 36 
4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 50 08

ABC - TAK AS
Nedre Hånes 6 

4635 KRISTIANSAND S 
Tlf. 913 05 922

Industriveien 36
4879 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 65 65

4642 SØGNE
Tlf. 950 81 140

Eikeland  
Trafikkskole AS

Borkedalsveien 31 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Heddeland Bilopphugging AS
Heddeland 

4534 MARNARDAL
Tlf. 38 28 68 07



Agder Røde Kors20

Tannlege Tobiassen AS 
Agnefestveien 11, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 64 84

Maskin & Transportteknikk AS
Linnegrøvan 22
4640 SØGNE

Tlf. 38 16 78 33

OSM Maritime Group AS 
Svinoddveien 12, 4836 ARENDAL

Tlf. 414 92 000

Fargehuset AS 
4876 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 28 00

Rosfjord
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 70 13 00

Li 1 Elektro AS 
Skibåsen 42A

4632 KRISTIANSAND S 
Tlf. 954 77 000

Strandgata 9, 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 22 10

Østerhusmonen 81
4879 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 69 00

Elektro • Elkraft 
• Telekom • Jernbane 
• Trefelling

Kontakt info: 
kb@alliansemontasje.no

Agder 
 Entreprenør AS

Strømsbusletta 9B
  34847 ARENDAL

Tlf. 37 07 12 20

Teknologiveien 7, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 02 75 18

Vi bygger nytt og restaurerer alt av bygg.
Ta kontakt om du trenger hjelp!

Aanesland Fabrikker AS
Gaupemyrheia 18

4790 Lillesand
Tlf. 37 27 62 99

Sørleggeren VVS AS
Eikelandsvegen 9
4707 VENNESLA 

Tlf. 950 35 059

Birkeland Bruk AS 
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33
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E Betonggulv AS 
Industrivegen 6 Øye
4484 ØYESTRANDA 

Tlf. 915 73 444 

Lister  
El-Installasjon AS 

4560 VANSE
Tlf. 992 06 103 

Sparebanken Sør 
4514 MANDAL 
Tlf. 38 10 92 00

Pipefiks as 
Lundevegen 50

4708 VENNESLA
Tlf. 940 13 000

Mjåvannsvegen 154 
4628 KRISTIANSAND S 

Tlf. 982 95 000

Andersen Tak AS 
Dvergsnessvingen 8

4639 KRISTIANSAND S 
Tlf. 404 03 727 

4507 MANDAL 
Tlf. 915 77 518

Storgt 2E 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 09 77 25

Elektrotema  
Agder AS

Barstølveien 36 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 00

Dyreklinikken 
 Tvedestrand 

Hovedgata 11
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 37 16 00 97

Regnskapsservice
Markens Gate 45

4612 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 12 50 80

Barstølveien 52, Sørlandstunet
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 476 04 000

Folk  
Kommunikasjon AS 

Østre Strandgate 31 
4610 KRISTIANSAND S 

Tlf. 991 61 347

4685 NODELAND 
Tlf. 38 18 90 00

Setesdalsveien 221
4618 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 11 98 88

Torvet 3
4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 70

ELON Søgne
Tangvall  

elektro AS 
Rådhusveien 51

4640 SØGNE
Tlf. 400 01 824

SG Armaturen AS 
Svåbekkveien 15
4790 LILLESAND
Tlf. 37 50 03 00

4529 BYREMO 
Tlf. 952 39 591

Steinsland Mek 
Verksted AS

Hægelandssletta 77
4720 HÆGELAND 

Tlf. 38 15 33 66SAGMYRA 2
4624 KRISTIANSAND

Tlf. 905 53 061

Harrys Transport 
Maurtangen 7

4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

Aptum AS
Gyldenløves gate 4

4611 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 10 30 50

Tangengata 42 
4950 RISØR

Tlf. 21 90 40 20

Lillesand  
kommune

 Lillesand Havn
4791 LILLESAND
Tlf. 37 26 15 00

lillesand.kommune.no

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Halvorsens

ALT I BETONG OG MUR
BYGG as

95 09 08 11

Agder Renovasjon  
Næring AS                         

Dalenveien 347                                                                                                             
4849 ARENDAL
Tlf. 37 05 88 15                                  

Motorsenteret AS
Rysstadmo 2 

4748 RYSSTAD
Tlf. 900 12 268

Ledende på førstehjelpsutstyr

Reddalsveien 47 4886 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 70 70
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Byggmester 
Gunnar Martin 

Brovig
Vallesverdveien 431 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 55 44

Mobil 909 90 832

Arendal  
El Team AS

Strømsbusletta 7B 
4847 ARENDAL
Tlf. 37 02 22 22

Dagfin  
Skaar AS 

Østre Strandgate 80
4608 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 14 45 25
Elvegaten 3 

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 42 90

Farsund  
kommune 
Brogaten 7,  

4550 FARSUND
Tlf. 38 38 20 00

Tore Andersen AS
Vesterveien 653 
4823 NEDENES
Tlf. 37 09 42 06 Østerøya 39 

4625 FLEKKERØY
Tlf. 38 12 27 11

TT  
Næringsbygg AS 

Doneheia 138
4516 MANDAL 
Tlf. 38 28 95 00

Lundevågveien 3 C 
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Aamodt VVS AS 
Linnegrøvan 16
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 15 06
Rigedalen 8 

4626 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 18 30 93

Mobile Fiskåtangen
Svanedamsveien 16 

4621 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 00 37 50

FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 47 00

Anton I  
Hunsbedt AS 
Knabevegen 1188 
4473 KVINLOG
Tlf. 481 49 091

4633 KRISTIANSAND S

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 952 92 606

Agder Traktor og 
Maskin AS

Setesdalsvegen 880
4720 HÆGELAND 

Tlf. 38 15 87 99

Barstølveien 3B, Sørlandsparken 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 400 06 996

Maskinsalg AS 
Verksvegen 11 

4735 EVJE 
Tlf. 38 15 33 68

Sinneshyttå  
Bygg AS 

Sinnes
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 74 20

4628 Kristiansand 
Tlf. 38 16 66 20

Magne & Co AS 
Fosselia 20 

4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 89 00

Åseral maskin  
og transport AS 

Røyland 
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444 

Jon Lilletuns vei 5
 4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 29 20 00

4735 EVJE   Tlf. 37 92 92 00

Jepsen  
Multidrift AS

Kleppekjærmyra 10B
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 465 08 631

Vi har tomter til bolig 
og hytte nær sjøen.
Ta kontakt for befaring!

Kvavik, Lyngdal
Tlf. 950 71 490
www.klmhus.no

SLAPP AV, 
VI FIKSER ALT!
Vi håndterer alt i byggeprosessen 
fra tomteplanlegging 
til mur- og tømrerarbeider.

Alle typer byggearbeider fra påbygg, 
restaurering, brygge, hus og hytte

Vedlikehold og ettersyn 
av hus og hytter i Lyngdal

Ta kontakt for en 
uforpliktende prat 
om dine planer 

Arendals Vasdrags  
Brugseierforening 

Stoaveien 14
4848 ARENDAL
Tlf. 38 60 62 81
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Har du egen tomt, eller ønsker du å bygge hytte på Gautefall, 
Hillestadheia, Kyrkjebygdheia, i Birtedalen - eller andre steder? 
Vi kan bygge for deg på fjellet, ved vannet eller ved sjøen. 

Ta kontakt, så skal vi lage et godt tilbud til deg!
Agnar Jordåen: 970 40 482 / agnar.mesterhus@byggpartnere.no
Christopher Heimtun: 950 84 048 / ch.mesterhus@byggpartnere.no

Vi bygger  
Saltdalshytta for deg!

Bygdeservice og Utleie 
Henning Kolnes 

Hasselveien 64
4560 VANSE

Tlf. 911 46 586

Avs Elektro AS
Sandland 14 

4720 HÆGELAND 
Tlf. 905 95 512 4703 VENNESLA 

Tlf. 38 13 91 00

Aamodt VVS AS 
Linnegrøvan 16
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 15 06

Heiveien 818
4985 VEGÅRSHEI

Tlf. 454 04 293

Kjøita 6
4630 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 12 96 50

HK Rør AS 
Bosmyrveien 15

4621 KRISTIANSAND S 
Tlf. 479 27 407

Nordic Heat  
Systems AS
 Ægirs vei 10B

4632 KRISTIANSAND S 
Tlf. 959 72 983 

Stålesen  
Brønnboring AS 

Vatneveien 27 
4560 VANSE

Tlf. 909 85 172

Evjemoen  
Næringspark AS 

Artillerivegen 25 
4735 EVJE 

Tlf. 483 22 224 

Degermann  
Transport AS

Stykkene
4790 LILLESAND

Tlf. 906 11 730

BV VVS AS 
Østre Grenstøl 6

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 917 67 883 Linnegrøvan 14

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 10 12

Centrum VVS AS
Myreneveien 26A 
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 11 10

Sørlandet Rør AS
Nesveien 2

4810 EYDEHAVN 
Tlf. 414 28 414 Fennefossvegen 3

4735 EVJE 
Tlf. 476 82 379

Lindal Hus AS 
Porsveien 2 

4994 AKLAND 
Tlf. 901 70 100

Italia Kjøkken  
& Bad

Stoaveien 15
4848 ARENDAL
Tlf. 948 58 751 

Skandinavisk Batteriimport AS 
4626 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 10 70 20
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Agder  
Rørfornying AS
Ytre Åros 30A, 4640 

SØGNE
Tlf. 458 30 056 

Brødrene  
Vatne AS 

Tjennaveien 35
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 37 16 20 25

Serio  
Ungdomssenter AS

Vassmyrveien 34 
4515 MANDAL 
Tlf. 469 01 055 

Ole Granstøl 
Byggmester  

Hødnebøveien 197
4990 SØNDELED 

Tlf. 954 63 884

Skrubbedalsveien 1
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 55 00

Rosholt 
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 25 50

Agder Rekkverk 
 og Glass AS
Lille Bergen 8B 

4870 FEVIK
Tlf. 909 79 826

Ch Mal AS 
Kartheia 3

4626 KRISTIANSAND S 
Tlf. 902 23 577

Byggmester 
Øyvind Bakkevold AS

Birkedalsveien 57
4640 SØGNE

Abelnes 50
4404 FLEKKEFJORD

Tlf. 906 94 493 

Varmepumper & 
Solceller

Skibåsen 24 B 
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 908 79 000                                                                                                                                              
                                                                                                

Spareskillingsbanken
Festningsgata 11

4611 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 17 26 00

Vennesla Bygg- og  
Vaktmestertjenester AS
Harestien 8, 4707 VENNESLA 

Tlf. 971 09 655
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Arendalsadvokatene AS 
4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 21 60

www.arendalsadvokatene.no                                                                                                                                               
                                                                                     

Rosfjord
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 70 13 00

Løefjellsii 5, 4748 RYSSTAD
Tlf. 925 77 000

Kristiansen og  
Larsen Maling & Interiør AS

Roligheden  4818 FÆRVIK 
Tlf. 980 35 023

Vindheim 26 
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 950 61 377

Harrys Transport  
v/Harry Tharaldsen 

Maurtangen 7, 4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

Elektrotema  
Agder AS

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 04 10 00

Helgesen Maskinentreprenør AS 
Røsstadveien 454

4641 SØGNE
Tlf. 915 58 432

Serio Ungdomssenter AS
Vassmyrveien 34 
4515 MANDAL 
Tlf. 469 01 055

Steinsland Mek Verksted AS
Hægelandssletta 77
4720 HÆGELAND 

Tlf. 38 15 33 66

Dalenveien 347
4849 ARENDAL
Tlf. 37 05 88 15

4876 GRIMSTAD Tlf. 37 25 29 50

Skandinavisk Batteriimport AS 
Rigetjønnveien 22 B 

4626 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 10 70 20

4760 BIRKELAND
Tlf. 915 85 761 

4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 22 10

Sundeveien
4993 SUNDEBRU 

Tlf. 916 55 444

Engenes 94865 ÅMLI 
Tlf. 917 17 157

HH Interiorconsulting AS
4636KRISTIANSAND  Tlf. 38 04 01 00

Kapellodden 2, 4540 ÅSERAL 
Tlf. 907 75 069

Sørlandsparken AS
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 05 87 00

Polaris trykk Arendal AS
Østre gate 3

4836 ARENDAL
Tlf. 37 05 92 73

Eljestraumvegen AS
Eljestraumvegen 7 
4480 KVINESDAL

Tlf. 405 54 479

Autorisert elektroinstallatør
Telefon: 37 26 85 88

4790 LILLESAND
www.lillesandelektro.no 

Einar Johnsen  
Eiendomsselskap AS

Tollbodgaten 1, 4836 ARENDAL
Tlf. 920 26 444

4628 KRISTIANSAND 
Tlf. 38 16 66 20

4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200

4898 GRIMSTAD 
Tlf. 37 29 20 00

Kristiansand Elektro AS 
4626 KRISTIANSAND S Tlf. 38 00 28 40

4633 HAMRESANDEN 
Tlf. 95245000/95847311

Løvdal Industriautomasjon AS
Vigeland Brugs veg 2

4708 VENNESLA 
Tlf. 38 15 54 07TLF. 37 00 26 00TLF. 37 00 26 00TLF. 37 00 26 00TLF. 37 00 26 00

Stemmane 2 | 38 05 60 00 | toyotasor.no

ANONYM 
 STØTTE

TH Bygg og  
Vedlikehold AS 

Steinbergveien 2A 
4580 LYNGDAL
Tlf. 909 49 482

A K Mur AS
Oddeskogen 61 

4735 EVJE 
Tlf. 916 28 052

Altimal AS
Vedderheia 184
4642 SØGNE

Tlf. 971 29 878

Hansen Bygg AS
Varden

4550 FARSUND
Tlf. 913 42 434

Alt i Bygg AS 
Handverktunet 1 

4810 EYDEHAVN 
Tlf. 975 54 403

Alt innen 
snekring muring 

maling
Mobil 998 76 643

minde@minde-as.com

Løddesøl  
Sagbruk & Høvleri AS 

Furre Løddesøl
4821 RYKENE 
Tlf. 37 09 31 38
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CC
Lederutvikling 

som virker
storform.no

4646 FINSLAND, 
Tlf. 900 11 024

4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

H&H Motor AS
4544 FOSSDAL
Tlf. 916 30 848 4708 VENNESLA 

Tlf. 38 69 96 00
4580 LYNGDAL
Tlf. 916 27 137

Enok Nilsen AS
4610 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 12 24 20

Anlegg &  
Naturstein AS
4790 LILLESAND

Tlf. 951 63 718

Hks Bygg ANS
Naglestadveien 1054 

4525 KONSMO 
Tlf. 916 40 771

Kolldalsvegen 7 E 
4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 90 62

OSB Anlegg AS 
Almeveien 1 

4515 MANDAL 
Tlf. 456 01 049

Optimek AS
Gjerstadveien 373 
4993 SUNDEBRU 

Tlf. 455 01 800

M Sivertsen 
Bygg AS 
4950 RISØR

Tlf. 907 69 606

Bilservice  
Lyngdal AS 

Stamsøyveien 20 
4580 LYNGDAL
Tlf. 483 04 580

Norsk Olje AS 
Storemyrsletta 1

4790 LILLESAND
Tlf. 400 98 900

Jeiskelid  
Maskin AS 

Glidbjørg4754 BYKLE
Tlf. 970 24 712

Drangeid 58 
4405 FLEKKEFJORD

Tlf. 994 43 959

4735 EVJE 
Tlf. 957 13 200

Olav 
Eigeland AS
Luntevikveien 44,
 4790 LILLESAND

Tlf. 37 27 12 72

Låssenteret AS 
Kristiansand 

4633 KRISTIANSAND S 
Tlf. 417 00 190

Hetland  
Agder AS

4848 ARENDAL
Tlf. 37 05 21 00

Kleveland AS
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 09 82 80

Vavik og  
Tønnessen AS 

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 01 29 04

Tore  
Andersen AS
Vesterveien 653 
4823 NEDENES
Tlf. 37 09 42 06

Aamodt VVS AS 
Linnegrøvan 16
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 15 06

Motass  
entreprenør AS 
Østre Grenstøl 117

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 970 46 418

Arendal  
El Team AS

Strømsbusletta 7B 
4847 ARENDAL
Tlf. 37 02 22 22

Dagfin Skaar AS 
4608 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 14 45 25

Evje  
Elektroservice AS

4735 EVJE 
Tlf. 37 92 95 00 4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 42 90

Lindesnes  
Bygg AS 

Hestehaven Ind. område
4520 LINDESNES

Tlf. 38 25 97 77

Multi  
Regnskap AS 

4621 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 00 04 50

Longum Stål 
Dalenveien 418
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 20 30

4879 GRIMSTAD 
Tlf. 415 15 588

Sørlandets  
Bilsenter A/S

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 24 03 47 30

4885 GRIMSTAD 
Tlf. 950 03 333 4848 ARENDAL

Tlf. 37 00 10 00

Marcussen  
Ur & Smykker

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 11 14

Anton I  
Hunsbedt AS 
4473 KVINLOG
Tlf. 481 49 091

Agder Traktor 
og Maskin AS
4720 HÆGELAND 

Tlf. 38 15 87 99

FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 47 00

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 400 06 996

Oy  
Checkmark Ltd

4633 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 01 85 0

Frolandssenteret 2
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 85 97

Sinneshyttå 
Bygg AS 

4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 74 2

Maskinsalg AS 
Verksvegen 11 

4735 EVJE 
Tlf. 38 15 33 68

Kruse Smith  
Entreprenør AS

4848 ARENDAL
Tlf. 37 05 81 80

ANONYM  
STØTTE

4630 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 12 96 50

4663 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 02 02 90

4624 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 00 36 36

Norac  
Badekabiner AS

4841 ARENDAL
Tlf. 37 05 96 50

Setpro AS 
Malmvegen 4 
4735 EVJE 

Tlf. 37 92 94 00

Nedig AS
Skrubbedalsveien 1

4848 ARENDAL
Tlf. 32 00 23 90

Boxen AS
Reddalsveien 70 
4886 GRIMSTAD 
Tlf. 464 20 005 4658 TVEIT

Tlf. 38 06 66 00
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 37 03 40 80

Åseral maskin 
og transport AS 

Røyland 
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444

Helicon AS
Industrivegen 9 

4484 ØYESTRANDA 
Tlf. 38 35 00 13

Jakobsen  
Rør AS 

Aurebekksveien 106
4516 MANDAL 
Tlf. 476 58 939

Reidars  
Trafikkskole AS 

Torbjørnsbu 24A 
4847 ARENDAL
Tlf. 469 47 613

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Heldal  
Entreprenør AS 

Storemyrheia 3
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 13 00

 4621 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 05 64 40

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 55 00

4621 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 00 21 90

Halvorsen  
Rør AS
Løvikg. 15

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 11 90

Ravnevand 
Motor 

4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 08 8

Bilstad Bygg AS 
Stasjonsveien 1A

4460 MOI
Tlf. 51 73 20 20

Arkit AS
Holamoen 3
4460 MOI

Tlf. 51 40 50 00

Risør Maskin & 
Rørservice AS

4950 RISØR
Tlf. 941 06 030

Agder Mekaniske 
Verksted AS 
Lundevegen 42 

4708 VENNESLA 
Tlf. 38 15 98 10

Dyreklinikken  
Tvedestrand 

Hovedgata 11
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 37 16 00 97

Store Elvegate 35/37, 
4514 MANDAL 
Tlf. 38 10 92 00

Vegusdal  
Anlegg AS
Alveveien 91

4812 KONGSHAVN
Tlf. 957 45 000

Tangen 11, 4. etg.
4608 KRISTIANSAND S 

Tlf. 474 66 376
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 25 50

4685 NODELAND 
Tlf. 38 18 90 00

Setesdalsveien 221
4618 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 11 98 88

Birkeland 
 Bruk AS 
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 70

Nils Kloster AS 
Nesgata 23

4480 KVINESDAL
Tlf. 38 35 88 40

Stangborli  
Bygg AS

Svegeskogen 9 
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 17 23

Torbjørn 
 Gautestad AS 
Venneslavegen 297 
4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 75 10

Lille  
Skaugum AS
4645 NODELAND 

Tlf. 993 43 997
4632 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 11 11 45

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90 4632 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 90 40

Vito  
Regnskap AS

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S 

Tlf. 957 20 114

Hansen &  
Justnæs AS 
Sørlandsparken

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 14 45 00

4715 ØVREBØ 
Tlf. 38 13 91 23

Tannlege  
Tobiassen AS 

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 64 84

AB Elektrisk
Lundeveien 22 
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 00 77
Mandalsveien 41 
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 61 73

SG  
Armaturen AS 
Svåbekkveien 15
4790 LILLESAND
Tlf. 37 50 03 00

Arendal  
Elektro AS

4823 NEDENES
Tlf. 988 98 970 4994 AKLAND 

Tlf. 37 15 15 10

M4 Elektro AS 
Sundegaten 5A 

4405 FLEKKEFJORD
Tlf. 900 80 060

Einar Øgrey 
Farsund AS
Lundeveien 171
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 96 00

Malerfirma  
Frode Bakstad

Breimyrveien 233
4628 KRISTIANSAND S 

Tlf. 900 77 918

Barstølveien 30 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 70
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Reddalsveien 35, 4886 GRIMSTAD 
Tlf. 37 04 40 60 4836 ARENDAL   Tlf. 37 08 88 40

Gumpens Auto Øst AS 
4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 24 03 47 5

Lister  
El-Installasjon AS 

4560 VANSE
Tlf. 992 06 103

Byggmester 
Øyvind Bakkevold AS

4620 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

J. O. Skaara AS 
Tverrgaten 5B 

4550 FARSUND
Tlf. 913 81 508

Marnar Elekro AS
Støa 68 

4516 MANDAL 
Tlf. 949 83 840

Tavleverkstedet AS
Sagmyra 27

4624 KRISTIANSAND S 
Tlf. 917 57 583

Elpunkt AS
Fruktveien 9

4635 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 69 95 00

Suntec AS 
Kalsåsveien 73

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 63

SH Elektro AS 
Høvågveien 1408 
4790 LILLESAND

Tlf. 948 88 182

Avitell AS
Industrigata 5

4632 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 17 88 88

Søgne  
Elektriske AS 

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 30 30

Tele Sør AS 
Birkedalsveien 68C

4640 SØGNE
Tlf. 416 20 840

Ribes Elektro AS
Ulvøysundveien 144

4770 HØVÅG
Tlf. 37 27 41 34

Elektromesteren AS
Ægirs vei 1A

4632 KRISTIANSAND S 
Tlf. 484 97 081

Lindesnes  
Elektro AS

4521 LINDESNES
Tlf. 917 89 826

www.lindesneselektro.no 

Sørlandet  
Elektro AS
4515 MANDAL 
Tlf. 900 61 330

Noritech AS 
Lonaåsen 17 

4849 ARENDAL
Tlf. 407 28 636 

Installatør  
Magne Ro
Birkeland Øvre

4595 TINGVATN 
Tlf. 906 55 625

Hisøy  
Elektro AS

Vesterveien 193 
4817 HIS

Tlf. 37 01 07 30

Husvarme AS 
4623 KRISTIANSAND S 

Tlf. 405 55 308 

Peter Løvaas 
Transport AS 

Silurveien 74 
4656 HAMRESANDEN

Tlf. 952 10 500

Froland Taxi
Jernvegen 7 

4820 FROLAND
Tlf. 909 05 20

GOT 
4515 MANDAL 
Tlf. 901 73 301

Båthuset  
Kristiansand AS
4621 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 03 11 00

MBT  
Vigeland AS 

Mikkelsmyrveien 8 
4515 MANDAL 
Tlf. 38 27 90 00

Gabrielsen 
Transport
Tjunestien 1

4516 MANDAL 
Tlf. 908 06 244

Suvatne AS
Østre Erkleivvei 280

4634 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 19 80 05

Birkedalsveien 55
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 18 80

Jan-Erik Rafoss Transport AS
Industrigata 31 

4480 KVINESDAL
Tlf. 468 08 375

Josephsen  
Bilbergning 
Åsbieveien 10 

4848 ARENDAL
Tlf. 37 06 02 00

Veøy AS 
Mjåvannsvegen 156 

4628 KRISTIANSAND S 
Tlf. 474 72 282

Novo  
Arkitekter AS

4614 KRISTIANSAND S 
Tlf. 932 61 964

Bringsverd Kran og Transport AS 
Blakstadheia Industriområde 

4820 FROLAND
Tlf. 975 29 755

Rune Svensson 
Transport AS
Marnarveien 4429
4536 BJELLAND 
Tlf. 905 53 114

Indre Agder 
Transport AS

Kjetsåvegen 14
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Kalleberg  
Transport 

Langeland 
4560 VANSE

Tlf. 913 23 400 

4820 FROLAND
Tlf. 952 37 205

ST TURSERVIVE 
4480 KVINESDAL

Tlf. 909 56 763

Frøyland  
Bedriftsrådgiving

Fossveien 40
4580 LYNGDAL
Tlf. 950 87 630 

Foldvik Rørleggerforretning 
Svåbekk 3 

4790 LILLESAND
Tlf. 37 04 64 88

Oterlia 40
4950 RISØR

Tlf. 906 20 452

Thomassen  
Rør AS

Gaupemyrheia 41 
4790 LILLESAND

Tlf. 919 19 921

Østerhus  
Rør AS 

Bjønneveien 7 
4879 GRIMSTAD 
Tlf. 479 18 400

E Betonggulv AS 
Industrivegen 6Øye

4484 ØYESTRANDA 
Tlf. 915 73 444

ERV Teknikk 
Lyngdal AS
4580 LYNGDAL
Tlf. 480 11 011

Aptum AS
Gyldenløves gate 4

4611 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 10 30 50

Lister VVS AS 
Agnefestveien 34
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 35 47 00

Ånen  
Trygsland AS 
Skjeggestadlia 5
4536 BJELLAND 
Tlf. 915 53 071

Rørlegger 
 Frigstad AS 

Krittveien 77 
4656 HAMRESANDEN

Tlf. 957 32 180

Rørlegger Roy Johansen AS 
Njerveåsen 9

4521 LINDESNES
Tlf. 977 60 513

Jan Erik  
Thorstensen

Aunebrotet 19 
4513 MANDAL 
Tlf. 977 84 917

Tri AS
Solbakken 12

4480 KVINESDAL
Tlf. 900 33 124

Rørleggermester  
Morten Øvland AS

Hønemyrvegen 305
4646 FINSLAND 
Tlf. 976 37 475 

4529 BYREMO 
Tlf. 917 13 701

Rørlegger  
Modalen AS

4770 HØVÅG
Tlf. 403 94 039

ANONYM
STØTTE

Helicon  
Eiendom AS
Industrivegen 9

4484 ØYESTRANDA
Tlf: 915 37 900

Hunsbedt  
Rør AS 

Industrigata 9
4480 KVINESDAL

Tlf. 38 35 16 01
Skarpengland, 4715 ØVREBØ 

Tlf. 38 15 22 90

Vikingbad AS
Østerskogen 35

4879 GRIMSTAD 
Tlf. 37 09 06 00 Avdeling Kristiansand 

4636 KRISTIANSAND S, Tlf. 38 05 65 55

Hot Products Co 
Skomagerg 17

4628 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 06 61 30

Ergon Nordic AS 
Mjåvannsvegen 118 

4628 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 08 11 80

ANONYM
STØTTE

4815 SALTRØD
Tlf. 907 18 856

4836 ARENDAL
Tlf. 37 05 21 21

Førland Bygg AS 
Laurits Nilsens gate 1

4514 MANDAL 
Tlf. 980 15 375

Møbelmontering 
Egil Nilsen
Måkeveien 3  

4514 MANDAL  
Tlf. 906 53 640

Malerfima 
Albert Damkås  

Grydingsheia 5
4513 MANDAL 
Tlf. 976 63 551 

Maskinentreprenør  
Fjellheim & Sønn AS 

Reinsfjellveien 171, 4904 TVEDESTRAND
Tlf. 906 50 425

Hong Kong  
Restaurant AS 

4836 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 98

J F  
Snekkerservice AS 

Grevlingveien 6 
4818 FÆRVIK 
Tlf. 950 33 242

Maskin & Transportteknikk AS
Linnegrøvan 22, 4640 SØGNE

Tlf. 38 16 78 33

Bendiksen Transport og  
Flytteservice AS 

Tlf. 940 39 322 
www.b-transport-flytte.vpweb.no

Byggmester  
Dinas AS 

Telemarkveien 234 
4830 HYNNEKLEIV 

Tlf. 941 77 777



FELLESVERKET  
AKTIVITETSHUS  
FOR UNGDOM!

Kristiansand

Fellesverket 
aktivitetshus i 
Vestre Strandgate 
22, Kristiansand har 
åpnet! 

Er du over 20 år og kan tenke deg å være 
frivillig sammen med andre voksne på 
Fellesverket? Ta kontakt med senterleder 
Øystein Lægdene; oystein.andre.
lagdene@redcross.no

Du er velkommen i et trygt og 
hyggelig felleskap!

Åpent: mandager, onsdager 
og torsdager kl.1530-2000  
(Vi følger skoleruta).

Målgruppe på Fellesverket er 
alle unge mellom 15-25 år.

På Fellesverket tilbyr vi:
  Sosial møteplass med gratis 
varmt måltid

  Biljard, bordtennis, gaming, 
fotballspill, brettspill

  Leksehjelp

  Gatemegling

  Arbeidstrening

  Et sted å møtes, delta, lære, 
mestre og bety noe


