
Informasjonsmøte og forhåndsvurdering i høst 2022 

 

 

 

 

 

 
 

1. Informasjonsmøte om Besøksvenn med hund på Teams 

Det er fint å ta Informasjonsmøte først på Teams( digitalt) ca. 45 minutter. Du kan ta dette på 
mobil, Ipad og PC.  Vi kan hjelpe deg til å komme i gang med Teams! Velg en av datoene 
(22.8/19.9/13.10 alle møter starter kl.18. ) og meld deg på   
 
Klikk linken for påmelding Påmelding Informasjonsmøte Besøksvenn med hund høst 2022 

 

 
2. Forhåndsvurdering av hund  

Vi forhåndsvurderer en og en. Du får tildelt tidspunkt til å møte opp. Forhåndsvurderingen tar ca. 30 

minutter. Mer informasjon om forhåndsvurdering kan lese  Besøksvenn med hund i Akershus - 
Røde Kors (rodekors.no) 

 

Bærum (Røde Kors- huset i Sandvika)                

onsdag 31.8  kl. 18-  Elias Smiths  vei 1 
onsdag 12.10 kl. 18-  Elias Smiths  vei 1                                      
Påmelding til kjerstirod.rypdal@wartsila.com 
 
Oppegård (Oppegård Røde Kors) 

Torsdag 25.8 kl. 18-  Holteveien 2, Kolbotn        
Torsdag 6.10 kkl.18 - Holteveien 2, Kolbotn        
Påmelding til trond.emilie.dahl-olsen@rodekors.org 
 

Lillestrøm (Akershus Røde Kors) 

Mandag 15. 8 kl. 18- Stortorget 24. Lillestrøm   
Mandag 24.10 kl. 18- Stortorget 24. Lillestrøm   
Påmelding til sverre.knudsen@man.no 

               

Øvre Romerike  (Ullensaker Røde Kors/Solvang ) 

Onsdag 21.9  kl 18- Gislevollvegen 19 Ullensaker 

Onsdag 19.10   kl 18- Gislevollvegen 19 Ullensaker 

Påmelding til eli.meland67@gmail.com 

 
 

 

Er du glad i mennesker, og har en godlynt hund?- Bli besøksvenn sammen med hunden din? 

 

Vi søker nå etter flere frivillige som ønsker å starte med besøkshund.  

Ta med hunden din og besøk beboere på sykehjem, eller brukere som bor hjemme.  Gleden er stor for 

både deg og din hund og de dere besøker. 

 

Vi tilbyr kurs over to helger. Etter endt godkjenning går en i turnus på sykehjem, eller hjemmebesøk 

minst 2 ganger pr. mnd i ett år. 

 

Du kan melde deg på forhåndsvurdering 
ved å fylle ut påmeldingsskjema. 
Påmeldingskjema finner på denne siden. 
Det ligger nederst. 

Klikk her  
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