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Det er de frivillige som gjør det mulig å drive humanitært arbeid i stor skala slik vi gjør. 2022 
er frivillighetens år – et år for å virkelig løfte frem og feire frivilligheten. I denne utgaven av 
«Til Stede» kan du bli litt bedre kjent med noe av det våre frivillige gjør. For hver eneste dag, 
året rundt, hvert eneste år - er vi til stede.
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AkershusLEDEREN VED KINE GRANDE

2022 er Frivillighetens år. Året skal 
sette fokus på frivilligheten som en 
hjørnestein i den norske samfunns-
modellen, og samtidig vise frem 
mangfoldet og omfanget av aktivitet 
som skjer på frivillig basis. Visste du 
at Norge er verdensledende på frivillig 
arbeid, og at halvparten av befolknin-
gen i Norge engasjerer seg i frivillig 
arbeid? Innsatsen de gjør har enorm 
betydning for enkeltmennesker, men 
også for samfunnet. Frivillighet er i 
hjertet av alt det Røde Kors gjør, og 
derfor er jeg ekstra glad for at det i 
2022 skal rettes et spesielt søkelys på 
nettopp frivillighet. 
I denne utgaven av «Til Stede» er dette 
et tema vi ønsker å løfte, og også et 
tema som er sentralt for meg, for Røde 
Kors og for hele samfunnet. 

Jeg er mektig imponert over all 
den frivillige aktiviteten jeg ser i 
samfunnet vårt. Det er ingen tvil 
om at alle de som hver dag står på 
som frivillige utgjør en uvurderlig 
betydning for å jobbe mot ensomhet, 
for inkludering, i søk etter de som er 
savnet, ved å gi førstehjelp og masse 
mer. Noe som virkelig satte sine spor 
i meg var den store innsatsviljen og 
evnen til å trekke i samme retning for 
å hjelpe til når katastrofen rammet 
lokalsamfunnet på Gjerdrum. Dette 
imponerte meg umåtelig og gjorde 
meg samtidig litt rørt. 

Et ønske jeg har er at vi kan inspirere 
enda flere til å bli frivillige, og at vi 
kan skape enda større synlighet for 
den viktige merverdien den friv-
illige sektoren skaper i det norske 
samfunnet! Å være frivillig er en 
flott måte å bidra til samfunnet på, å 
lære nye ting og å bli kjent med nye 
mennesker. Det er veldig mye forsk-
jellig man kan gjøre som frivillig. Hvis 
du lurer på om det å være frivillig er 
noe for deg så vil jeg inviterer deg til 
å ta kontakt med ditt lokale Røde Kors 
og høre litt om de aktivitetene de har.
Røde Kors gir ut denne avisen to 
ganger i året til alle husstander. Avisen 
skal gi informasjon om våre aktivi-
teter, våre tilbud og vårt budskap. I 
denne utgaven av «Til Stede» kan du 
lese mer om frivillighet, og du kan 
lese om hvordan noen av våre ildsjeler 
engasjerer seg og utgjør en uvurderlig 
rolle i Akershus hver eneste dag. 
Jeg ønsker dere en fin førjulstid og at 
alle passer på hverandre, spesielt de 
som er alene. Ta en ekstra telefon eller 
tur innom – og så håper jeg du kan gi 
deg selv en ekstra klapp på ryggen for 
alt det du gjør for andre.  Enten det 
er som frivillig i Røde Kors eller som 
et medmenneske, som mamma, som 
sønn, som nabo, så er vi alle uvurder-
lige og vi kan alle utgjøre en forskjell 
for noen.

 Kine Grande
Distriktsleder 
Akershus Røde Kors 

KJÆRE LESER 
AV 
«TIL STEDE»

Frivillighet er i hjertet av alt det 
Røde Kors gjør, og derfor er 
jeg ekstra glad for at det i 2022 
skal rettes et spesielt søkelys på 
nettopp frivillighet. 

Et ønske jeg har er at vi 
kan inspirere enda flere 
til å bli frivillige.

Kine Grande
Distriktsleder i Akershus Røde Kors
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 
Akershus Røde Kors og distriktskontoret Viken.

I hele Norge har flere kommuner og fylker slått 
seg sammen. Det har også påvirket hvordan 
Røde Kors organiserer seg. I vår organisering av 
frivilligheten har vi valgt å beholde strukturen 
med Akershus Røde Kors, hvor også Buskerud 
Røde Kors og Østfold Røde Kors består. Men, 
på den administrative siden har vi valgt å samle 
distriktskontorene til ett distriktskontor, under 
navnet «distriktskontoret Viken». Våre fysiske 
kontorlokaler vil være hvor du fant dem før, 
men vi organiserer oss under ett i Viken, og 
fortsetter å tilrettelegge for de samme aktivi-
teter og tilbud som før. 

For mer informasjon, se våre nettsider: 
rodekors.no/viken.  

I tillegg arrangerer distriktet Akershus Røde Kors aktiviteter innen leksehjelp, gatemegling, 
opplæring, besøksordning på utlendingsinternatet Trandum, sommerleir, Ferie for alle, 
seksuell helse og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/akershus 

Akershus

I år markerer vi jubilantene 
blant våre lokalforeninger: 

 

Ski Røde Kors – 100 år 
100-årsjubilanten ble stiftet 11.11.1921

Fet Røde Kors – 110 år 
Aurskog Høland Røde Kors - 30 år 

Sørum Røde Kors - 10 år 

Gratulerer med velfortjent honnør 
til alle medlemmer og frivillige.  
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Asker                          

Aurskog-Høland                          

Bærum                          

Drøbak og Frogn                          

Eidsvoll og Hurdal                          

Enebakk                          

Fet                          

Lørenskog                          

Nannestad og Gjerdrum                          

Nes                          

Nesodden                          

Nittedal                          

Oppegård                          

Rælingen                          

Skedsmo                          

Ski                          

Sørum                          

Ullensaker                          

Vestby og Ås                          

I tillegg arrangerer distriktet Akershus Røde Kors aktiviteter innen leksehjelp, gatemegling, opplæring, besøksordning på utlendingsinter-
natet Trandum, sommerleir, Ferie for alle, seksuell helse og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/akershus  
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Alle som kommer til Norge har mulighet til å søke asyl, uansett hvem du er eller hvor du 
kommer fra. Prosessen for mange fra de kommer til landet og til de får svar kan for mange 

bli langtekkelig. Nasjonalt Ankomstsenter Råde er første oppholdsstedet for asylsøkere
 som kommer til Norge – og her er Røde Kors til stede. 

ET FØRSTE MØTE MED 
ET NYTT LAND

AV: MINA MOGHADAM

Senteret ble åpnet i 2015 som et 
akuttmottak og har senere blitt 
gjort om til et ankomstsenter hvor 
aktører som Politiets utlendingsen-
het, UDI, kommunehelsetjenesten, 

NOAS (Norsk Organisasjon for 
Asylsøkere) og LINK (driftsoper-
atør) er involvert i de første ukene 
av asylsøkerprosessen. Her går 
asylsøkerne gjennom en bagas-

je- og sikkerhetskontroll, de får 
utdelt en basispakke med klær og 
nødvendige hygieneartikler, går 
gjennom en helseundersøkelse, får 
informasjon om asylprosessen og 

gjennomgår asylintervju. Formålet 
med senteret er først og fremst å 
samlokalisere og effektivisere 
asylprosessen i løpet av 21 dager 
på senteret. Disse tre ukene er satt 

NASJONALT ANKOMSTSENTER RÅDE Akershus
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som en maksimal botid på senteret, 
hvor asylsøkere skal gå gjennom 
de fleste av prosessene i asylsøker-
prosessen, før de blir flyttet, ofte til 
andre mottak, i påvente av svar og 
prosessen videre. 

Tiden på mottak kan oppleves 
lang, asylsystemet kan oppfattes 
som vanskelig og oppholdet bærer 
ofte preg av usikkerhet. Det er en 
livsomveltende situasjon med mye 
endringer, følelser og tanker. Derfor 
driver Røde Kors i Norge aktiviteter 
på asylmottak, og ankomstsenteret 
på Råde er ingen unntak. Siden 
oppstarten har Røde Kors, ved Råde 
Røde Kors i spissen, vært til stede 
på senteret og drevet aktiviteter for 
beboerne, og vår jobb er å gjøre 
tiden på senteret så meningsfull 
som mulig. 

I løpet av COVID19-pandemien 
har Røde Kors ikke hatt aktivitet 
på senteret. Dette endret seg im-
idlertid i august 2021, da Norge 
satte i gang en evakueringsaksjon 
fra Afghanistan i forbindelse med 

Talibans maktovertagelse. Samti-
dig som Norges Røde Kors og den 
internasjonale Røde Kors-beve-
gelsen har bistått og fortsetter sin 
tilstedeværelse for å lette den hu-
manitære situasjonen i Afghani-
stan, innebar denne evakueringen 
at mange flere mennesker kom til 
Norge. Et av stedene de kom til var 
Nasjonalt Ankomstsenter Råde. 
Dermed ble dette en mulighet for 
Røde Kors til å bidra og gjenoppta 
aktiviteten på ankomstsenteret. 

Frivillige fra Råde, Østfold og Ak-
ershus Røde Kors bidro i denne 
perioden med sårt tiltrengte pus-
terom for voksne og barn. Det har 
blitt kopiert opp utallige ark med 
norske bokstaver og uttalelsen av 
æ-ø-å har vært terpet på. Fotball 
og kanonballene har gått fra side til 
side i idrettshallen og å fange såpe-
bobler har vært populært. I tillegg 
har lokalsamfunnet og næringslivet 
stilt opp med klær og andre nødven-
dige ting som er verdsatte innslag i 
en usikker og uoversiktlig situasjon. 

Røde Kors sin unike tillit blant 
mennesker har vært tydelig, og lat-
teren har sittet løst blant både vok-
sne og barn, frivillige, ansatte og 
beboere. Gjensynsgleden hos barna 
som har løpt mot de frivillige når de 
kommer har vært rørende. Katrine 
Sørli Nilsen som er frivillig på an-
komstsenteret, oppsummerte en dag 
der godt: 

Det er viktig å få en god start på 
oppholdet i Norge, og våre aktivi-
teter viser at det er nettopp det vi gir 
nyankomne asylsøkere. Røde Kors 
har gjennom alle årene på mottak sett 
en rekke positive effekter av vår tilst-
edeværelse. Barn og voksne har noe 
å glede seg til og beboerne gir selv 
tydelig uttrykk for at  aktivitetene 
betyr mye. I tillegg får våre frivillige 
positive tilbakemeldinger fra ansatte 
på mottak som bekrefter både glede 
og etterspørsel blant beboerne når 
det er Røde Kors-akti vitet.

Et av formålene til Røde Kors sine 
aktiviteter på mottak, er å bidra til 
de første skritt mot inkludering og 
integrering i Norge, samt å skape 
positive medmenneskelige relas-
joner med mennesker som er nye 
i landet. Frivilliges innsats i den 
første perioden etter ankomst til 
Norge kan være avgjørende for å 
skape trygghet, følelse av å være 
velkommen og en begynnende til-
hørighet til Norge. Mange kommer 
fra flukt og usikkerhet, og en kaffe-
kopp, noen tegnesaker og personer 
som er der fordi de vil, det bidrar til 
varme og trygghet i det usikre.

RØDE KORS ER TIL STEDE PÅ CA. 80% AV ALLE 
ASYLMOTTAK I NORGE.

•	 Formålet	med	Røde	Kors’	aktiviteter	på	asylmot-
tak	er	å	bidra	til	en	positiv	og	meningsfull	fritid	
for	mennesker	som	venter	på	at	asylsøknaden	
deres	skal	bli	avgjort	eller	på	at	de	skal	bli	tildelt	
en	bostedskommune.

•	 Ta	kontakt	med	Mina	Moghadam,	rådg-
iver	migrasjon	på	distriktskontoret	Viken,																			
mina.moghadam@redcross.no	/	41	68	19	34,			
for	mer	informasjon	eller	om	du	ønsker	å	melde	
deg	som	frivillig.

      Barna ble slitne og 
ville ikke at vi skulle
gå. Vi fikk mange store
klemmer, og det var 
litt trist å reise fra 
dem

“



6       Til stede - november 2021

AkershusHJELPEKORPS

HJELPEKORPSETS 
USYNLIGE INNSATS

I Viken fylke har vi 39 hjelpekorps fordelt på 3 distrikt; Akershus, Buskerud og Østfold 
Røde Kors. Mange kjenner hjelpekorpset som de som er tilstede i påskefjellet og når større 
hendelser skjer i distriktene. Det som kanskje ikke er like kjent er den innsatsen våre hjel-

pekorpsere legger ned daglig for å bistå blant annet helseforetakene i deres arbeid. 

AV: PERNILLE BERGER

 

 

Akershus-, Buskerud- og Østfold 
Røde Kors Hjelpekorps har alle 
avtaler med sine helseforetak om 
å kjøre suppleringsambulanse, 
beredskapsambulanse, eller for 
noen kanskje mer kjent som de hvite 
ambulansene. Kjært barn, mange 

navn, men oppgavene er de samme. 
Der helseforetakene selv kommer 
til kort, bistår hjelpekorpsene rundt 
om med å kjøre ‘grønne turer’, det 
vil si pasienter som skal til eller fra 
et sykeopphold. Muligens er det 
den demente gamle kvinnen som 

av  ukjente årsaker måtte en tur 
på sykehuset, men som nå er frisk 
og skal tilbake igjen til det kjente 
på sykehjemmet. Kanskje det er en 
yngre pasient som skal på et reha-
biliteringsopphold etter en ulykke 
som endret livet til vedkommende 

drastisk. Det de grønne turene har 
til felles er at pasientene som blir 
transportert er ansett som stabile og 
uten livstruende skader. Allikevel 
hender det at beredskapsambulan-
sene er først på en ulykke eller blir 
sendt på mer alvorlige oppdrag. 

SKEDSMO RØDE KORS 
HJELPEKORPS   
FOTO: STEIN TEPPEN
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Dette skjer riktignok sjeldent, men 
det kan skje og det skjer i vårt      
fylke. 

Det er derfor viktig for Røde Kors 
å sikre at mannskapene har kompe-
tansen til å håndtere ulike situa-
sjoner. Gjennom et 300 timers kurs 
med en avsluttende prøve, får våre 
mannskaper den kunnskapen og 
tryggheten som kreves for å kunne 
bemanne en beredskapsambulanse, 
og helseforetakene får en tjeneste 
de kan stole på og som er lik 
uavhengig av hvilken lokalforen-
ing ambulansen kommer fra. Slike 
beredskapsambulanser bemannes 
daglig av hjelpekorpsere som bren-
ner for å hjelpe mennesker i nød. 

I tillegg bistår hjelpekorpsene 
nødetatene med å hente pasien-
ter som er forulykket utenfor vei. 
Hjelpekorpsene er utstyrt med ATV 
og snøscootere som enkelt kan ta 
seg inn til en turgåer eller skiløper 

som har skadet seg på steder am-
bulansen ikke når frem. Selv om 
brannvesen og politi kanskje har 
disse hjelpemidlene tilgjengelig, 
opplever vi at Røde Kors ofte kon-
taktes på bakgrunn av vår nærhet 
til ulykkesstedet. Den forulykkede 
blir ikke nødt til å vente i lange 
tider på at en ATV skal fraktes inn 
langveisfra. 

At Røde Kors i tillegg har fått dis-
pensasjon fra regelverket med tan-
ke på frakt av pasienter gjør det en-
klere for helseforetakene å kontakte 
Røde Kors direkte når ulykken har 
skjedd.  Trenden for antall oppdrag 
av denne karakter er økende i vårt 
fylke, og også her bemannes ATV-
en og snøscooteren av frivillige 
som  brenner for å hjelpe menne-
sker i nød. Mannskapene legger 
ned timer med øving og kursing, 
for å kunne yte sitt beste når alar-
men går. Å skulle frakte en båre-
pasient på ATV eller snøscooter i 

ulent terreng er ingen enkel sak, og 
dette må øves på jevnlig for å gjøre 
transporten så sikker og behagelig 
som mulig for pasienten.

Dette er en side ved hjelpekorpset 
i fylket vårt som ikke er like kjent 
for alle, og som er så utrolig viktige 
for veldig mange, men som helse-
foretakene selv ikke har kapasitet 

til å følge opp – eksempelvis denne 
returen til sykehjemmet for den de-
mente gamle kvinnen. Derfor setter 
vi pris på det gode samarbeidet vi 
har med helseforetakene og at vi 
kan utfylle hverandre. For hvor 
lenge ville den demente kvinnen 
blitt nødt til å vente på en hvit am-
bulanse hvis ikke Røde Kors hadde 
tatt akkurat den turen?

HJELPEKORPS I 
TJENESTE MED ATV
FOTO: RØDE KORS

SKEDSMO RØDE KORS HJELPEKORPS   FOTO: STEIN TEPPEN
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HVORFOR VÆRE FRIVILLIG?
Hver dag er det flere tusen som gir av sin tid og seg selv for å hjelpe andre. Uten 
de frivillige hadde det ikke vært mulig å drive humanitært arbeid i stor skala slik 

Røde Kors gjør nå. Vi har tatt en prat med fire Røde Kors frivillige i Viken for å høre 
hvordan de opplever det å være frivillig og hva som motiverer dem.

Henrik Paulsen er 18 år, bor i Sko-
tselv. Akkurat nå tar han et friår et-
ter videregående, men planlegger å 
studere videre for drømmen er å bli 
lærer. Henrik har tidligere vært friv-
illig i RØFF (Røde Kors Friluftsliv 
og Førstehjelp) og han er nå nettopp 
startet som besøksvenn.

Hvordan begynte du i Røde Kors? 
Det startet med at mamma, som har 
vært frivillig lenge, fikk meg med. 
Jeg da jeg var 12-13 år, da ble jeg 
med i RØFF. Jeg var med der i noen 
år, så begynte jeg på teater og i lø-
pet av koronatiden så falt jeg litt ut 
av RØFF. Men nå tenkte jeg at jeg 

skulle prøve å komme litt i gang 
med Røde Kors igjen.

Hvorfor vil du være frivillig?
Det første jeg tenker er:” hvorfor 
ikke?” Det å være frivillig er jo 
egentlig noe alle burde, i hvert fall 
prøve en gang. Jeg synes det får 
frem noe i folk - det viser hva slags 
type person du er. Det å vite at jeg 
personlig velger å gjøre noe som 
kan hjelpe andre det synes jeg er 
en god følelse. Så hjelper det også 
at du blir omringet av mange hyg-
gelige folk og lærer mye nytt. 

Det er jo det å vite at du har gjort 
noe godt for andre. Og vite at de 
små handlingene du gjør, slik som 
og tilegner en kveld eller en time 
med noen, så kan det utgjøre en stor 
forskjell for dem – og det føles godt.

Nå skal du bli besøksvenn – hvor-
for har du valgt akkurat den friv-
illige aktiviteten? 
Jeg tenker at det er veldig stort 

behov for besøksvenner nå etter 
pandemien, og derfor ønsker jeg 
å bidra der. Det er veldig mange 
mennesker som er alene, eller mye 
alene. Jeg er veldig opptatt av psy-
kisk helse. Og derfor tenkte jeg at 
jeg kan jo prøve meg der, og se om 
jeg kan hjelpe folk litt til å komme 
seg igjennom hverdagen. 

Røde Kors er en kjent organisasjon, 
de fleste vet hvem Røde Kors er og 
da er det mye tryggere å bli med 
synes jeg, fordi da vet du mer hva 
du går inn i, og vet at det er en trygg 
organisasjon. Det er heller ikke bin-
dene, det er frivillig, og jeg får hele 
tiden vite av de som koordinerer 
besøkstjenesten at jeg blir med hvor 
mye jeg vil. Alt er på stell.

Hva slags virkninger tror du friv-
illighet har for samfunnet?
Det kan legge mindre press på 
velferdsstaten. Hvis vi kobler det 
opp mot psykisk helse for eksem-
pel, så er ikke tilbudet det beste 

statlig, og da tilbyr frivillige or-
ganisasjoner noe som kan utgjøre 
veldig stor forskjell for mange. Det 
besøkstjenesten tilbyr er også noe 
som kan være vanskelig å tilby på et 
statlig nivå, samtidig som det ikke 
er avhengig av hvilket parti som er 
i regjering. Røde Kors skal alltid 
tilby det samme, ha samme mandat 
og ser hele tiden etter måter å hjelpe 
flere. 

Avslutningsvis, er det noe du vil 
legge til?
Hvis du har hatt en eneste tanke om 
å melde deg inn i Røde Kors, så 
bare meld deg inn, se hva som skjer, 
bare hopp i det, Liker du det ikke så 
ok, synd, da kan du slutte akkurat 
når du vil, men du vet ikke hva det 
kan bli til for deg - eller andre – hvis 
du ikke prøver. Det er hele poenget 
med frivillighet, det er frivillig, det 
er ikke noe bindingstid – så hvorfor 
ikke bare prøve?

FRIVILLIGHET

Ellen Cathinka Apenes er 42 år og 
bor i Fredrikstad med mann og en 
sønn på 16 år. Hun jobber til daglig 
som kommunikasjonsrådgiver i et 
markedsføringsbyrå og er leder 

i Fredrikstad Røde Kors Hjelpe-
korps.

Kan du fortelle litt om hjelpe-
korpset og din rolle?
 Jeg har alltid vært veldig interessert 
i og fascinert av søk og redning i 
Røde Kors Hjelpekorps – det at det 
er så mange som stiller opp frivillig 
hvis noen blir borte. 

Jeg har vært frivillig for Røde Kors 
i 3,5 år, og fra mars 2020 har jeg 
vært korpsleder i Fredrikstad. Det er 
en veldig meningsfylt fritidssyssel.

Det er sånn at fra en time til en an-
nen så kan alt endre seg. Det ene 
sekundet er jeg på sommerferie med 
familien og timen etter står jeg i sk-
ogen og er på søk etter en som er 
savnet. Så det å omstille seg er veld-
ig viktig, og det hjelper vi hveran-
dre med innad i hjelpekorpset. Vi 
er veldig flinke til å forberede oss 
godt i bilen på veien ut til et sted, 
og likeledes forbereder vi oss på 
hverdagen på vei tilbake.

Hvorfor har du valgt å være    
frivillig?

Det er ganske enkelt, fordi når jeg 
tar på meg hjelpekorpsuniformen og 
går ut fra kontoret eller hjemmefra 
så legger jeg arbeid og hverdag bak 
meg og gjør helt andre ting. I Røde 
Kors og i frivilligheten så får du så 
veldig lett tilgang til praktiske op-
pgaver i ulik form, så du kan egent-
lig gripe fatt i akkurat det du har lyst 
til å drive med. Når du føler at dette 
her er jeg god på – så kan du drive 
med nettopp det.

Jeg liker å utfordre meg selv, ta nye 
kurs, lære noe nytt og oppleve me-

AV: VIBEKE VATNE
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string. Det føles meningsfylt å være 
frivillig; både for meg selv og i et 
allmennyttig perspektiv. 
 
Kan du fortelle om en historie som 
har gjort veldig inntrykk på deg 
som frivillig?
Da tenker jeg på et søk for et par år 
tilbake. Dette var et langt søk som 
hadde startet opp på kvelden og det 
varte fremdeles på morgenen dagen 
etter. Det var blitt lett hele natten og 
så kom jeg og noen andre inn som 
nytt lag på morgenen. Det var hun-
drevis av mennesker i sving – det var 

et kjempestort søk. Og akkurat i det 
laget skal gå inn i området for å gjøre 
søk finner vi personen vi leter etter 
med en gang. Det var sterkt.

Frivillighet og egne barn
Jeg har vært bevisst på det siden søn-
nen min var liten at jeg skal være 
medlem av en eller annen form for 
frivillighet. Det var en bevisst del av 
oppdragelsesstrategien min og jeg tror 
det har vært med på å skape evnen til 
refleksjon hos han at jeg hele tiden har 
vist viktigheten av å bidra i samfunnet.

Hva er det beste ved å være  
frivillig?
Hvis jeg tenker på hele Røde Kors så 
synes jeg det er utrolig flott at Røde 
Kors er for absolutt alle. Det åpner 
opp muligheten for at du kan utføre 
en aktivitet ut fra dine interesser og 
utgangspunkt. Det er en flott organi-
sasjon med mye rom for å vokse som 
frivillig. Du kan lære nye ting og ut-
vikle deg selv. Jeg gjør jo så mye nå 
som jeg aldri hadde tenkt på før jeg ble 
frivillig i Røde Kors. 
 
Og så fyller man en viktig funksjon i 

samfunnet.  Det er viktig at de tingene 
vi gjør i frivillighetens navn skal være 
frivilligoppgave fordi hadde det vært 
betalte stillinger så tror jeg at vi hadde 
tatt bort noe av initiativet og gleden. 
Når det blir en påtvunget oppgave 
som du skal utføre hele tiden fordi du 
har tatt det som en betalt jobb så blir 
det i større grad lønnen du drives av. 
Du velger den frivillige aktiviteten 
med hjertet. Jeg føler at jeg får masse 
overskudd av å være frivillig. Når jeg 
kommer hjem så tenker jeg – nå har jeg 
brukt noen timer på nyttig arbeid som 
hjalp noen andre. 

Marlene og Monica Løkkemo
er mor og datter og skal nå bli 
besøksvenn med hund i Røde Kors 
sammen. Marlene er 23 år, fra Eids-
voll og utdannet grafisk designer. 
Monica er 45 år fra Eidsvoll og 
uføretrygdet. Hun har mye erfaring 
innen frivilligheten og sitter i dag 
i det kommunale rådet for funks-
jonshemmede i Eidsvoll kommune. 

Hvorfor vil dere bli frivillige?
Monica: jeg har selv slitt mye psy-
kisk og sett og opplevd mye stig-
matisering. Dette har fått meg til å 
ville vise at man trenger ikke være 
gal selv om man sliter psykisk. Jeg 

brenner for å dele av mine erfar-
inger, og den kunnskap jeg har som 
kan gagne andre. En annen grunn 
er at min far nå er på sykehjem og 
at jeg vet at han blir sittende mye 
alene der. Så mitt ønske om å gå 
inn i Røde Kors som besøksvenn 
med hund kommer mye fra person-
lig erfaringen og erfaringen med 
min far. Jeg forstår brukerperspek-
tivet, så jeg vil gjerne bidra med 
det jeg kan for å gi tilbake.
 
Marlene: jeg er frivillig først og 
fremst fordi jeg har blitt inspir-
ert av mamma. Fra ungdomss-
kolen husker jeg godt at mamma 
var frivillig. Jeg syntes det virket 
spennende, og det var noe jeg var 
stolt av. Det var også mamma som 
fortalte meg om besøksvenn med 
hund i Røde Kors. På den første 
kurshelgen ble jeg imponert over 
alt jeg lærte og hvor godt oppar-
beidet aktiviteten er. Jeg vet hvor 
mye et besøk med hund kan bety, 
det ser jeg spesielt på bestefar når 
vi besøker han. På kurset snakket 
vi også om at nesten alle har et eller 
annet forhold til dyr, og hvordan 
det kan bringe fram gode minner 
og varme følelser. Min kjærlighet 
for dyr er en stor del av meg og 
hjertet mitt, og det vil jeg veldig 
gjerne dele med andre.

Ferie for Alle i 2009 
Ferie for alle er et gratis ferietil-
bud for familier som strever økon-
omisk. Gjennom Ferie for alle får 
familier med svak økonomi tilbud 
om en aktiv ferieopplevelse for 
hele familien. For Røde Kors er 
det viktig at hele familien reiser 
på ferie sammen. Da får familien 
mulighet til å dele gode opplevels-
er og skape felles minner. I 2008 
var Monica og hennes barn med 
på et ferieopphold gjennom Røde 
Kors.
 
Monica: jeg har vært alenemam-
ma for tre barn og å dra på ferie 
med barna det hadde jeg ikke 
muligheter til. Så da var vi så held-
ige at vi fikk være med på Ferie 
for alle i Valdres. Da fikk vi være 
med på og se en helt annen side 
enn Røde Kors enn den vi skal inn 
i nå som frivillige. Jeg vil så gjerne 
gi tilbake til Røde Kors fordi den 
ferien betydde så mye for meg i en 
tid da jeg ikke hadde råd til å dra 
på ferie med barna selv.

Hvorfor er frivillighet viktig i 
samfunnet vårt? 
Monica: i samfunnet er det mange 
mennesker som ikke blir sett og 
ofte er folk så travle og har ikke tid 

til å legge merke til hvordan andre 
har det. Jeg føler at de som er friv-
illige har et annet engasjement enn 
om man jobber for penger. Er man 
frivillig har man engasjementet og 
brenner for en sak og det er det som 
leder den frivillige innsatsen –
og det sier mye om dem som er 
frivillig. 

Veien videre
Vi hadde oppstart på kurset da vi 
hadde hatt hunden vår Aiko i bare 
7 uker. Vi elsket kurset og lærte 
mye i løpet av bare en kurshelg. 
Nå mangler vi et to-dagers kurs 
til, og etter det får vi vite om vi 
blir godkjent som besøksvenn med 
hund eller ikke. Vi krysser fingrene 
for at vi blir det og at vi kan starte 
opp som frivillige raskt etter det. 
Og hvem vet, kanskje vi plutselig 
blir frivillige i andre Røde Kors ak-
tiviteter også, smiler Monica.

      Er man frivillig har 
man engasjementet og 
brenner for en sak og 
det er det som leder 
den frivillige innsatsen 

“
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TRANDUM GJENNOM 10 ÅR

Linn-Therese Gjervoldstad har vært 
frivillig i besøkstjenesten på Tran-
dum i 6,5 år og hun sier at Røde
Kors besøker 7 dager i måneden, det 
er da vi i Røde Kors får lov å komme

på Trandum. «Som frivillige får vi 
lov til å steke vafler, kose oss, og 
være et nøytralt medmenneske inn 
i hverdagen til de internerte.»

Formålet med besøkstjeneste på 
Trandum
Formålet med Røde Kors’ 
besøkRøde Kors’ oppdrag er å 
avdekke, hindre og lindre men-
neskelig nød og lidelse. Mange 
migranter befinner seg i en sårbar 
situasjon som ofte forsterkes ved 
internering. 

«Jeg tror det er annerledes fordi 
alle har et forhold til Røde Kors», 
sier Linn-Therese. «Alle vet hva 
Røde Kors er i hele verden. Samme 
hvilket land du kommer fra, så har 
du et forhold enten til Røde Kors 
eller Røde Halvmåne. Veldig mange 
asylsøkere har et negativt forhold 
til politiuniformer. Så det at de har 
et forhold til Røde Kors og vet at 
Røde Kors er nøytral, tror jeg gjør 
det enklere for dem å åpne seg og 
føle tryggheten for å kunne snakke 
om andre ting enn det de gjør med 
de ansatte.»

Røde Kors lanserte nylig en rap-
port om erfaringer på Trandum
Forholdene på Politiets utlending-
sinternat på Trandum har vært gjen-
stand for kritikk fra nasjonale og 
internasjonale kontrollorganer over 
flere år. Og i over ti år har frivil-
lige fra Røde Kors møtt mennesker 
som har vært internert. Røde Kors 
lanserte nylig en rapport som er en 
beskrivelse av hva de frivillige ser, 
hører og erfarer når de er på besøk. 
Rapporten viser at det er nødvendig 
med endringer både på systemnivå 
og rent praktisk for å sikre en hu-

Trandum utlendingsinternat er Norges eneste lukkede institusjon for utlendinger som ikke har
lovlig opphold i Norge, og driftes til daglig av Politiets utlendingsenhet (PU). På besøk til Trandum
 møter Røde Kors svært mange forskjellige mennesker som av ulike grunner skal sendes ut av 
landet. I samtalene er det et mangfold av livshistorier og sinnsstemninger, og frivillige møter 

mennesker som forteller om krig og flukt, traumer og usikkerhet rundt egen fremtid. 

AV: SOFIE BUNDGAARD VILHELMSEN

LINN-THERESE	GJERVOLDSTAD	ER				
FRIVILLIG	I	RØDE	KORS	BESØKSTJE-
NESTE	PÅ	TRANDUM

FRIVILLIGE GÅR GJENNOM 
PORTEN PÅ TRANDUM
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man behandling av og ivaretakelsen 
av rettighetene til internerte.

Et av møtene på Trandum som har 
satt seg spesielt godt hos Linn-
Therese er en veldig positiv ung gutt. 
«Han var alltid positiv og hyggelig, 
ville gjerne bidra å lage vafler og 
servere de andre», sier Linn-Therese. 
«Men han var veldig lenge på Tran-
dum. Den håpløsheten i at han ville 
så gjerne dra, men det var ingen land 
som ville ha han. Jeg synes de situas-
jonene er tunge, for du vet ikke helt 
hvordan du skal forholde seg til det. 
Når du kommer fra et sted som er så 
betent på uenigheten om du tilhører 
det ene landet eller det annet landet, 
så gjør det at du blir fanget på Tran-
dum. Det var fascinerende hvordan 
han greide å opprettholde humøret»

I omgivelser som minner mer som 
et fengsel 
«De frivilliges erfaringer gir et helt 
spesielt innblikk i en institusjon som 
huser mange og tunge menneskesk-
jebner, og som jevnlig får alvorlig 
kritikk fra en rekke kontrollorganer 
både i Norge og internasjonalt. 

I omgivelser som først og fremst 
minner om et fengsel, møter de 
mennesker som forteller om krig, 
flukt, traumer og usikkerhet rundt 
egen framtid. De møter mennesker 
som fortviler fordi de ikke får lage 
sin egen mat, eller som sliter med å 
gjøre seg forstått. 

Mange frivillige forteller at de føler 
en avmakt i møte med de internerte», 
sier Generalsekretær i Norges Røde 
Kors, Bernt G. Apeland. 

Den beste medisin for et menneske
«Den beste medisin for et menneske 
er et annet menneske», sa i sin tid Jens 
Meinich som grunnla Røde Kors’ 
besøkstjeneste. Røde Kors-frivillige 
som kommer på besøk til Trandum, 
kommer dit som medmennesker. 

«Selv om jeg på Trandum møter 
mange vonde skjebner så har jeg også
mange gode minner», sier Linn-
Therese. «Jeg går nok alltid tilbake 
til julefestene på kvinneavdelingene. 
Man opplever hvor gøy man kan ha 
det på et så tragisk sted. Vi har spilt alt 
mulig musikk fra hele verden. Og så 
danser vi og har det gøy. Og kvinnene 
får lov til å føle at de er kvinner blant 
andre kvinner, og så har vi det fint sam-

men i en fortvilet situasjon. En liten
flukt fra den hverdagen de lever i.» 
På spørsmålet om hva som motiver-
er henne svarer Linn-Therese raskt: 
«…på de to timene vi er der oppe så 
betyr det at vi gjør en forskjell for de
som er der. Det krever veldig lite av 
meg å få lov til å være der oppe, men
 jeg ser hvor mye det betyr for de
 internerte, og da er det å fortsette 
som frivillig på Trandum det minste 
jeg kan gjøre». 

«Jeg håper vi kan komme til litt mer 
frihet på Trandum», sier hun. 
«Men det henger sammen med asyl-
politikken generelt - det må skje noe 
på det hele feltet. Vi må behandle 
mennesker på en verdig måte. Norge, 
et av verdens rikeste land, behandler 
personer som ikke har gjort noe galt 
slik. De har bare prøvd å skape et bed-
re liv for seg selv. Jeg vil si vi trenger 
mindre rigide regler, mer frihet, mer 
åpenhet og flere muligheter.» 

BENTE PÅ GRILLFEST PÅ
TRANDUM 

Har du lyst til å være frivillig på Trandum? 

Har du mulighet til å avse en kveld i måneden, for å gjøre 
dagen til de internerte på Trandum Utlendingsinternat 
litt lysere? Som besøksvenn får man lov til å være et 
medmenneske og bidra til å gi mennesker i en vanskelig 
situasjon en følelse av normalitet og verdighet.

Alle frivillige får grundig opplæring i tjenesten, bred 
kunnskap om migrasjonsfeltet, svært dyktige kollegaer 
og trygge rammer. 

Spørsmål kan rettes til rådgiver Sofie Vilhelmsen på 
sofie.vilhelmsen@redcross.no eller 41 26 83 58. 

“      Trandum framstår 
som et fengsel selv om 
flertallet av de som 
sitter der ikke har gjort 
noe straffbart. Det er 
et stort paradoks.    

 Bernt G. Apeland,  

 Generalsekretær i 

 Norges Røde Kors
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Røde Kors i Viken skal med sine 55 
lokalforeninger, møte humanitære 
behov hos en befolkning på 1,2 
millioner innbyggere, det tilsvarer 
23 prosent av landets befolkning. 
Andelen av befolkningen som er 19 
år eller yngre er 24,4 prosent. Fra 
Halden i sør til Hemsedal i nord, 
tilbys oppvekstaktivitet for sårbare 
barn og unge. En rekker lokalfore-
ninger tilbyr jevnlig aktiviteter for 
barn i barneskolealder, ungdomss-
kole og opp til videregående og 
unge voksne. Barn og unge får mø-
testeder å treffes, leksehjelp, konf-
likthåndtering, friluftsliv, første-
hjelp og ferieopphold. I tillegg 
tilbyr Røde Kors-aktivitetene gode 
opplevelser, glede og samvær, som 
i seg selv er svært betydningsfulle 
erfaringer for barn og unge. 

Barndom og ungdomstid er en sår-
bar periode, og for mange oppleves 
det viktig å ikke skille seg negativt 
ut. Barn og ungdommer sammen-
likner seg med sine jevnaldrende 
og ønsker å være del av det samme 
som andre barn og unge. Et økende 
antall barn vokser opp i fattigdom i 
Norge. I Viken er det 26 766 barn 
mellom 0 og 17 år som lever i ved-
varende lavinntekt. Andelen barn 
som lever i husholdninger med ved-
varende lav inntekt har vært økende 
siden begynnelsen av 2000-tallet. 
Nasjonalt er tallet over 115 000 
barn.

Siden lavinntekt ofte er forbun-
det med flere utfordringer, er det 
et fokus i Røde Kors å nå frem til 
barn som lever i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt med våre 
aktiviteter. Barn i familier med lav 
inntekt deltar i mindre grad i organ-
iserte aktiviteter enn andre barn. 
Ensomhet og opplevelse av uten-
forskap kan være en konsekvens av 
fattigdom. Møtet med skolen på-
virkes også av barns sosiale forsk-
jeller og det er en klar sammenheng 
mellom dårlig familieøkonomi og 
psykiske helseproblemer hos barn. 
Skal vi forstå barn og unge og tilby 
gode aktivitetstilbud for barn, må 
vi også forstå samfunnet de vokser 
opp i. For lav inntekt gir ikke bare 
færre økonomiske ressurser, men 
begrenser også barnets muligheter 
til et fritt liv. 

Barns levekår har slik to dimensjon-
er, livet her og nå, og livet i nådtidens 
innvirkninger på barnets fremtid og 
livssjanser. Ufrihet og mangel på 
muligheter til å realisere verdifulle 
aktiviteter, er knyttet til humanitære 
behov, som sentralt for Røde Kors’ 
oppvekstaktiviteter. Når leksehjelp, 
Gatemegling, Barnas Røde Kors, 
og RØFF-grupper tilbyr aktivi-
tet, ligger Røde Kors-vurderingen 
til grunn. Den tar utgangspunkt i 
udekkede humanitære behov blant 
barn og unge i lokalmiljøet. Felles 
for alle aktivitetene, er bidraget til 
å gi flere barn trygghet i barndom-
men.

De humanitære utfordringene blant 
barn og unge er mange og økende. 
Koronapandemien forsterket ut-
fordringene ytterligere for en del 
av de mest sårbare unge, som op-
plevde å ha færre sosiale tilbud og 

færre trygge voksne å snakke med. 
Mange av kommunene i Viken har 
vært spesielt hardt rammet, med 
høyt smittetrykk, strenge restriks-
joner og lengre perioder med rødt 
nivå på skolene. Statsforvalteren 
rapporterte i perioder at om lag 
25 prosent av kommunene i Vik-
en, hadde utfordringer knyttet til 
tjenestetilbudet til sårbare barn og 
unge i løpet av pandemien.

For Røde Kors er det avgjørende å 
tilby gode og attraktive aktiviteter 
til de barna som har behov for det. 
Å oppleve mestring, og å få an-
erkjennelse fra andre, er med på å 
skape robusthet. Det å erfare at man 
er en ressurs både for seg selv og 
andre, og å dyrke frem 

handlekraft, er viktige opplevelser 
for barn. Erfaringer med egen mot-
standskraft, bidrar til å ruste barn 
og unge til å møte utfordringene 
som vil komme i livet. Positive 
øyeblikk som deles med andre er 
del av nøkkelen til å bygge bedre 
mental helse og felles positive erfa-
ringer er en forutsetning for grun-
nleggende opplevelse av mening 
og trygghet. Trygge frivillige som 
ser barn og unge, som gir av sin 
tid og oppmerksomhet, gir viktige 
erfaringer med positive relasjoner, 
trygt miljø og samhørighet. Ethvert 
menneskemøte og medmenne-
ske kan, med andre ord, være ut-
viklingsfremmende og bidra til at 
barn og unge får en trygg og god 
oppvekst.

TRYGG OPPVEKST 
AV: LISE SOLVOLL

Røde Kors i Viken har kartlagt humanitære behov blant barn og unge i 
vårt område. I rapporten «Trygg oppvekst», undersøkes Røde Kors sin 

kapasitet og evne til å møte humanitære behov blant barn og unge. 
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Østlandske Byggpartner As 

L Ø R E N S K O G

S K E D S M O

N E S

V E S T B Y

V E S T B Y

Mob: 906 20 978
Slemmestadveien 210

1392 Vettre
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N A N N E S T A D N E S O D D E N
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AURSKOG-HØLAND

A U R S K O G - H Ø L A N D

B Æ R U M

R Æ L I N G E N
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U L L E N S A K E R

S K E D S M O

Telefon: 400 40 459

Oslo Sanitetsforening

Otto Valstadvei 70, postboks 422, 
1373 Asker

oslo.sanitetsforening@osf.no

Telefon: 23 22 21 10

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

S T Å L B Y G G  -  P R O S J E K T E R I N G  -  T E G N I N G  -  M O N T A S J E  -  T R E  -  S T Å L  -  B E T O N G

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165  Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

www.takringen.no

E. Brosstad kjemi as
E. Brosstad kjEmi a/s

Boks 33 mortensrud - 1215 oslo
tlf. 64 86 55 23 - Fax 64 86 55 10

e-post: brosstad@online.No
www.vaskemidler.noE. Brosstad kjemi as
E. Brosstad kjEmi a/s

Boks 33 mortensrud - 1215 oslo
tlf. 64 86 55 23 - Fax 64 86 55 10

e-post: brosstad@online.No
www.vaskemidler.no

www.groterud.no

Volvo Maskin AS

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19 2003 Lillestrøm

Tlf. 911 22 266

oddvisa@baeiendom.no

www.biloppretting.as

Nesodden 
Torghandel AS

Vi selger ved
Tlf: 66 91 80 48

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand

ROMERIKE MASKIN AS
Tlf. 63 90 91 42

www.romerikemaskin.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Telefon: 64 00 74 00 
Mob:  905 28 631

www.stenerud-byggservice.no

Mobil: 920 13 194
Tlf: 63 98 11 97

www.egilknudsen.as
Vi utfører alt innen elektriske installasjoner

Reenskaug Hotell AS
Storgt. 32, 1440 Drøbak
Tlf. 64 98 92 00

Fax. 64 98 92 22

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

Tlf.: 63 93 67 33
Mobil: 957 52 599

www.ukbh.no

Toyota Romerike AS

Postb. 163, 
2051 Jessheim

Tlf: 63 94 22 00

www.acdc.as
Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten

B Æ R U M

O P P E G Å R D

Rørlegger og Bademiljøbutikk
Åpent: 10-17, (10-18) Tors, (10-15) Lørdag.

Sofiemyrv. 6,  1412 Sofiemyr
www.larmerud.no

Nedre Rælingsvei 154
2008 Fjerdingby

Tlf. 63830548
www.romerikeror.no

Storgata 29
Tlf.: 63 80 54 10

eie.no/eiendom/kontorer/eie-lillestrom

EIE eiendomsmegling

Storgata 29
Tlf.: 63 80 54 10

eie.no/eiendom/kontorer/eie-lillestrom

EIE eiendomsmegling

Storgata 29
Tlf.: 63 80 54 10

eie.no/eiendom/kontorer/eie-lillestrom

EIE eiendomsmegling

Storgata 29
Tlf.: 63 80 54 10

eie.no/eiendom/kontorer/eie-lillestrom

EIE eiendomsmegling

24t – varebiler, lastebiler 
og kranbiler i alle størrelser 

Tlf 63 94 38 80
Industrivegen 22, 2069 Jessheim

Å S

Langbakken 9, 1434 Ås
Tlf. 64 97 23 00

Åpent hele døgnet!

Tlf: 22 64 64 00 
holand@mrpukk.no
www.mrpukk.no

Kvenstuvegen 2, 2090 Hurdal
Elektroveien 4, 2069 Jessheim

Tlf. 63 98 78 55
www.rognstad.no

www.holth-skogsdrift.no

Olav Ingstad vei 11, 1351 Rud

www.fjellhamarbygg.no

www.satsbygg.no
Tlf: 934 34 244

Skuiveien 43, 1339 Vøyenenga
Tlf: 67 17 75 80

www.norsecrafttec.no

Tlf: 63 80 51 00
post@vindveggen.no

Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
vindveggen.no

www.barummurogflis.no

HAB er en ISO-sertifisert anleggs-
entreprenør med hovedfokus  
på betong og grunnarbeid samt  
bygg virksomhet.

B Æ R U M

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

Tlf:	63	97	50	00
www.bavvs.no

Askerveien 50, 1384 Asker 
Telefon: 40 00 23 32 

Tlf: 67 18 67 10 
Olav Ingstadsvei 9, 1309 Rud
www.materialhandtering.no 

Grini Næringspark 3, 1361 Østerås
tjmh.no

Kaspersenbil AS
Løxaveien 5, 1351 RUD

Tlf: 41028833
Bjørkelangen - 63 85 61 51

Witor Entreprenør as
Mobil: 45462000 
Mail: ts@witor.no 

Web: witor.no

 Ringeriksveien 162B
1339 Vøyenenga 

U L L E N S A K E R

N A N N E S T A D

Vollaugdalen Mølle AS
Nordåsvegen 5, 2032 Maura

 Tlf: 63930600 
www.fkmaura.no

Kinoveien 3A, 1337 Sandvika
Tlf: 66 850 850

www.ava.no

Løxaveien 13, 1351 Rud
Tlf. 67 13 01 11
bkarosseri.no

ASKER
___________________________

Keylink AS
Nye Vakås Vei 64, 1395 Hvalstad
Tlf. 66779301 - www.keylink.no
__________________________

BÆRUM
___________________________

Guriby Elektroentreprenør AS
Løxaveien 11, 1351 Rud 

Tlf. 67 17 78 50 - www.guriby.no

EIDSVOLL
_____________________________

Tigre Norpukk AS 
Minne Industriområde 41, 

2092 Minnesund
Tlf. 91 87 57 01 

___________________________

Svendby Bygg Consult AS
Årnesvegen 13, 2093 Feiring

Tlf: 63 96 11 70 - www.svendby.no 

EIDSVOLL
_____________________________

Arve Frydenlund 
Låkegutua 16, 2070 Råholt

Tlf: 95 15 45 55 
_____________________________

Bohus Leto Møbler AS
2080 Eidsvoll

Tlf: 63 96 03 90 

EIDSVOLL
_____________________________

Linneruds Biltransport AS
2072 Dal

Tlf. 63 95 11 60  
_____________________________

Eidsvoll Shellstasjon
2080 Eidsvoll

Tlf. 63 96 44 39 

GJERDRUM
_____________________________

Romerike tak og membran AS
2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 28 89

___________________________

NESODDEN 
___________________________

Circle K Flaskebekk
Kapellveien 80, 1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 15 57
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Husmovegen 86, 
N-1925 Blaker

Tlf: 995 35410

Epost: info@alpma.no

www.alpma.no Lehmannsbrygga 7, 1440 Drøbak | Tlf: 64 90 77 00

NANNESTAD
Teiegården, 2030 Nannestad

Byggveien 30
1912 Enebakk

Tlf. 940 01 313 / 911 67 080

post@haagensen-holding.no

www.haagensenholding.no

Nannestad kommune
Teiealleen 9, 2030 Nannestad 

Tlf. 66 10 50 00

www.nannestad.kommune.no

støtter røde kors

Trenger du rørlegger?

Trenger du rørlegger?
Ta kontakt med oss!

Vi har rørleggere som kan hjelpe deg.

Ta en tur innom vår butikk på Strand eller 
ring oss på tlf. 67 11 37 11

JAR-TEK RØR AS
Strandalleen 2, Stabekk
jartek@jartek.no

JAR-TEK RØR AS
Professor Kohtsvei 84A, Stabekk.
(Gamle KIWI bygget - nå Joker Stabekk) 
Telefon: 67 11 37 11
E-post: jartek@jartek.no - www.jartek.no

Ta kontakt med oss! 
Vi har rørleggere som kan hjelpe deg.

Ta en tur innom vår butikk på Stabekk
eller ring oss på tlf. 67 11 37 11

Åsvegen 315
 2033 Åsgreina 

Tlf. 63 93 06 30

www.gudmundsen.no

Fra idè til ferdig anlegg - www.sebprodukter.no

Kisavegen 5
2056 Algarheim
Tlf: 63 94 30 60 

Japansk kvalitet for norske forhold

Traktorer
Gressklippere

Flishuggere
RTV

Kunstgress utstyr
Utstyr til golfbaner

Bråteveien 192
2013 Skjetten
Telefon: 64 83 25 00
post@svenningsens.com

RTV Terrengkjøretøy
For mer informasjon, 
kontakt din nærmeste 
forhandler

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten

Svein Grøstad AS
Graving, Transport, Salg av jord

Midtskogveien 7A, 1423 Ski
E-post: svein@sveingrosted.no
Mobil: 901 72 196

Vi formidler kontakt mellom 
mennesker - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

Vi skaper også sosiale møteplasser til glede for alle. 
www.frivillignannestad.com 

Teiealleen 9, 2030 Nannestad - Tlf: 977 61 684 - 
post@nannestad.frivilligsentral.no 

Vi formidler kontakt mellom 
mennesker - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

Vi skaper også sosiale møteplasser til glede for alle. 
www.frivillignannestad.com 

Teiealleen 9, 2030 Nannestad - Tlf: 977 61 684 - 
post@nannestad.frivilligsentral.no 

Harald Chr.
 Tønsberg AS

Fjeldkroken 57, 1930 Aurskog

Tlf. 917 08 244 
        905 11 551

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Tlf: 63 98 00 90 
post@ullensakerauto.nowww.psvelektro.no www.solvang-pumpeteknikk.com

Serviceveien 10, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 900 90 046

www.byggmedoss.no

Bunnpris Nittedal
Stasjonsveien 69, 1482 NITTEDAL 

Tlf. 67 07 21 61
Et kompetansehus for næringslivet

Besøk oss på
www.wepe.no
 63 85 41 70

facebook.com/weperegnskap

Kontorene våre på
Bjørkelangen og Mysen

Regnskap

Rådgivning

Bedriftsetableringer

Lønn og
administrative

rutiner

www.stangeskovene.no
SKOGBYGDA

2164	Skogbygda	
Tlf : 	63	90	82	95

Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak
Tlf. 940 19 950

www.frankkristiansen.no

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60
post@drobaksmadyrklinikk.no

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 

GRINDE AS
Alfheim 7, 1384 Asker

grinde@grindegaarden.no

Tlf. 924 00 554

Tlf: 63 90 00 66

Tlf. 63 95 89 00

Finstadhagen
Last AS
1930 Aurskog 

Tlf. 63 86 45 01/
958 44 000

Støtter Aurskog-Høland Røde Kors

Aurvien 100, 1930 Aurskog 
Sentralbord: 63 86 33 11 

www. hfbil.no

Aurskog Graveservice AS
Toverudveien 40

1930 Aurskog

Tlf. 922 66 280

Høyås bo- og 
rehabiliteringssenter
Takker besøkstjenesten

for fint samarbeid

Asakveien 154
1924 Sørum

Tlf. 951 22 233

NES
___________________________

Årnes Revisjon AS
Seterstøavegen 4, 2150 Årnes

Tlf. 63 91 28 50 - www.arnes-revisjon.no 
___________________________

Vorma Økonomi og Regnskap SA
Tlf. 63 91 29 20
www.vorma.no      

RÆLINGEN 
___________________________

Rælingen Graveservice AS
Wessels veg 12, 2005 Rælingen

Tlf. 63 83 00 00
___________________________

VESTBY
___________________________

Løken Fjellsprengning Vidar Løken
1550 Hølen

Tlf. 922 23 149
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Myrvangvegen 8, P.b 213, 2040 KløftaService@romerike-elektro.no

Vi utfører totalentrepriser i Romerike, Oslo og Viken.  
Vi er en svært allsidig entreprenør og har utført det 
meste innen nybygg. Fra kirke og kulturbygg til boliger 
og kjøpesentre. Vår virksomhet har mer enn 60 års 
erfaring i byggebransjen og er lokalisert på Lørenskog. 

Les mer om oss på www.stoent.no 

*trafikkskade 
*trygd 
*arv/testamente 

*yrkesskade 
*forsikring 
*samboeravtaler

Ta kontakt med adv. Thomas Chr. Wangen eller 
advokat Henrik Skrimstad for erstatning. 

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker. 
Våre 20 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

Storgt. 36 2000 Lillestrøm - Tlf. 64 84 00 20 
www.halvorsenco.no - post@halvorsenco.no

*pasientskade
*fremtidsfullmakter
*almennpraksis

Vi bygger funksjon og verdi til 
bolig- og næringsprosjekter

backe.no

Rydde?
BESTILL container online.

MATBAR MED
FROKOST OG LUNSJ

 

948 71 332 | www.orbitarena.no/catering 
Industrivegen 18, 2069 Jessheim

Åpen mandag – fredag kl. 8–14

Catering til alle anledninger

RAGN-SELLS LØRENSKOG

post@ragnsells.no 

www.ragnsells.no

24 timers 
vakt telefon: 815 00 088

www.klmas.no

- oljetanksanering,
 tørrsuging, 
tette avløp

www.aurskogregnskap.no | Telefon:  63 85 38 50

Besøksadresse:
Aurveien 64,
1930 Aurskog

Tlf: 67 15 19 30
espen@bbv.no
www.bbv.no

Ring 64 85 68 68

Proaktiv Bolig og Prosjektmegling
Tlf: 66 78 60 20, epost: kontakt@proaktiv.no

GJERDRUM KOMMUNE
Gjerdrum Kommune støtter røde kors

En stor takk
til alle våre
annonsører

www.oie-e.no



16       Til stede - november 2021

B RETURADRESSE: BELL MEDIA, TOLLBUGATA 115, 3041 DRAMMEN





Tlf. 63 99 62 00

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Forretningsjus/rådg. til bedrifter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Arbeidsrett
• Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALERØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N SERVIC

ERVICEPLASSEN
SERVICEPLASSE

N

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG
• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no
hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Nå har vi blitt forhandler av

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.no

Ta kontakt for bestilling
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

Postboks 22, 2081 Eidsvoll Tlf. 
905 68 999 / post@jamo.no

Nybygg
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom
Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

SERVICE�
PLASSEN

TENK TRYGGHET
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566
www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil,
ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll,
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

JAMO
Entrepenør AS

Postboks 22, 2081 Eidsvoll 
Tlf. 905 68 999 / post@jamo.no

Nybygg • Tilbygg/påbygg 
Garasjer • Renovering 
Restaurering • Våtrom 
Ta kontakt med ossi dag 

for pristilbud og en 
uforpliktende samtale!

           Erfaring i over 80 år

 
Sollihøgda 

Trevarefabrikk AS

 VINDUER 
  DØRER 
  SPESIAL

Røysiåsen 137 - 2092 Minnesund Tlf: 63 96 80 05
www.sollihogda.com | info@sollihogda.com

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll, 
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

 
 
  
  
  

 • Forretningsjus/rådg. til bedrifter
 • Bygge- og entrepriserett
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
 • Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072 Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig 
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALE RØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

SERVICEPLASSE
N

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG

• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566

www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
  punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil, 
  ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

TENK TRYGGHET 
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt 
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no

hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Byggmester 
Morten Andersen AS
Vormvikvegen 11, 
2080 Eidsvoll
Tlf 920 13 717

Nå har vi blitt forhandler av

          Byggmester                                        

 
           Morten Andersen AS
             Vormvikvegen 11

         2080 Eidsvoll                          Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Mob: 920 13 717 Mob:905 68 999
morten@byggmesterandersen.no post@eiendomsservice-ost.no

Nybygg • Tilbygg/påbygg
Garasjer • Renovering
Restaurering • Våtrom

Ta kontakt med oss
i dag for pristilbud 

og en uforpliktende
samtale!

Postboks 22, 2081 Eidsvoll
Tlf. 905 68 999 / post@eost.no

 Gruevegen 21 A,  2080 Eidsvoll 

Jan Heranger Daglig Leder 905 68 999 
Morten Andersen Prosjektleder 920 13 717 

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.noE-post: morten@byggmesterandersen.no

Ta kontakt for bestilling 
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

          Byggmester                                        

 
           Morten Andersen AS
             Vormvikvegen 11

         2080 Eidsvoll                          Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Mob: 920 13 717 Mob:905 68 999
morten@byggmesterandersen.no post@eiendomsservice-ost.no

Nybygg 
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom

Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll 

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

SERVICE-
PLASSEN

Jessheim
Telefon 63 94 09 99

• Forretningsjus/rådg. til bedrifter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Arbeidsrett
• Arv, skifte, dødsbo og alm.praksis

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Tlf. 63 94 83 00
e-post firmapost@advonico.no

Gotaasgården Jessheim
www.advonico.no

ALT I EL-INSTALASJON
Muligheter og løsninger

www.s-el.no

Wergelandsgate 10, Eidsvoll • Telefon 63 96 46 10

VI ER ET AV AKERSHUS STØRSTE ADVOKATFIRMA

Tlf. 63 95 13 23
ØRN industriområde, vognvegen 4, 2072Dal
www.stenberg-emilsen.no

• Oppussing av bad • Ny bolig
• Gulvvarme • Service • Industri
RØRLEGGERBEDRIFT

etablert 1967

DIN LOKALERØRLEGGER

SERVICEPLASSE
N SERVIC

ERVICEPLASSEN
SERVICEPLASSE

N

• SERVICE OG
ØKONOMIKONTROLL
AV FYRINGSANLEGG
• BIOFYRINGSOLJE
• VVS-FAGMANN

Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Vi utfører alt
innen renhold!

Bedrifter - kontorer- flyttevask - husvask etc.
Hushjelpstjenester for privatpersoner

Seriøs norsk firma med meget gode referanser
Faste avtalepriser

Tlf. 91 84 18 30
www.heidishushjelp.no
hmfram@online.no

Alt i
 byggevarer
 trelast
 maling
Kontakt:

Montér Eidsvoll
Skinnstudumpa – Dal, tlf. 48 23 40 00

Åpningstider 7–18 (9–15)

Byggmester
Morten Andersen AS
Vormvikvegen 11,
2080 Eidsvoll
Tlf 920 13 717

Nå har vi blitt forhandler avNybygg •Tilbygg/påbygg
Garasjer • Renovering
Restaurering • Våtrom

Ta kontakt med oss
i dag for pristilbud
og en uforpliktende

samtale!

Postboks 22, 2081 Eidsvoll
Tlf. 905 68 999 / post@eost.no

Nesvegen 32, 2080 Eidsvoll
Tlf 905 68 999 / post@eost.noE-post: morten@byggmesterandersen.no

Ta kontakt for bestilling
av huskatalog

JAMO
Eiendomsutvikling AS

Nybygg
Tilbygg/påbygg
Garasjer l Renovering
Restaurering l Våtrom
Dører og vinduer

Ta kontakt
for pristilbud!

SERVICE�
PLASSEN

TENK TRYGGHET
OG TILLIT

Minnesund - www.aasen-bil.no
Tlf. 63 95 99 00

Heidi Marie Framvik
Mob: 91 84 18 30

HEIDIS HUSHJELP OG
RENGØRINGSBYRÅ

Råholtvn. 98 A - 2070 Råholt
Tlf. 63 95 31 12/926 00 566
www.glass-service.org

ALT I GLASS
∙ Utskifting av defekt/
punktert isolerglass

∙ Enkelt glass, speil,
ornamentglass etter mål

∙ Vi skifter bilglass
∙ Gratis oppmåling/pristilbud

• Salg nye og brukte biler
• Verksted
• Delelager
Godkjent for EU-kontroll,
alle bilmerker

Bilia Personbil AS
Bilbyen på Jessheim, 2050 Jessheim

Tlf. 53 02 57 80

Vårt verksted tilbyr:
Service l EU-kontroll

l Reparasjoner
Oppretting l Bilglass
ALLE BILMERKER

HOVEDRENGJØRING
DAGLIG RENGJØRING

UTFØRES
Utleie og salg

av matter og mopper

EIDSVOLL MØBEL
OG TEPPERENS
Kjerkevegen 27, Råholt

Tlf. 924 63 902 – Jan Heimdahl

Erfaring i over 80 år

Sollihøgda
Trevarefabrikk AS

VINDUER
DØRER
SPESIAL

Røysiåsen 137 - 2092 Minnesund Tlf: 63 96 80 05
www.sollihogda.com | info@sollihogda.com

Tlf: 905 68 999 / jan@jamobygg.no

Lierfoss, 1930 Aurskog, tlf 951 54 696 – 911 17 304

SKOGSDRIFT
TRANSPORT

Haneborg as
Brødrene

Hogst og utkjøring av tømmer med 
moderne maskiner.

Transport av maskiner og utstyr, samt 
massetransport (grus, stein, jord osv)

Førsteklasses
kjøreopplevelse

®TM og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier 
Recreational Products Inc. eller dennes datterselskaper.
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AVDELING ROMERIKE - BALDER ALLÈ 2 2060 GARDERMOEN - TLF 02407 - WWW.BRAVIDA.NO

TEKNISK ENTREPRENØR INNEN ELEKTRO, RØR OG VENTILASJON

Et selskap i Ø.M. Fjeld-konsernet

Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad - firmapost@asent.no | Tlf: 41 50 33 33 

ASKER ENTREPRENØR

TLF: +47 63 92 61 00
MAIL: q.gardermoen@choice.no

www.nordicchoicehotels.no

@qualityhotelgardermoen

Advokatfirmaet Nicolaisen 
består av mennesker med et 

stort engasjement. Vi har fem 
avdelingskontorer 

– i Oslo, Skedsmo, Ullensaker, 
Bærum og Råholt.

www.advonico.no

Tlf: 64 83 00 00

Rådhusveien 4, 1940 Bjørkelangen 
Tlf: 63 85 42 20 | www.sigmaregnskap.no

Vi møter innbyggerne og 
hverandre med åpenhet, 

tillit og toleranse.

Besøksadresse: 

Hasselveien 6, 1470 LØRENSKOG

Tlf: 67 93 40 00

postmottak@lorenskog.kommune.no

www.lorenskog.kommune.no

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 14
2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

Pumper og pumpestasjoner 
for vann og avløp Industriveien 42 

1337 Sandvika 
Tlf: 67 55 47 00

Pumper og pumpestasjoner 
for vann og avløp Industriveien 42 

1337 Sandvika 
Tlf: 67 55 47 00

Industriveien 42, 1337 Sandvika

Tlf: 67 55 47 00

Pumper og pumpestasjoner 
for vann og avløp Industriveien 42 

1337 Sandvika 
Tlf: 67 55 47 00

Åpningstider: 

Man.-fre: 10.00-19.00                                                                 
Lørdager: kl 10.00-16.00

www.vagsenteret.no

Velkommen til oss!

Spør Gry!
Du får alltid personlig kontakt hos oss, enten det gjelder et skrivebord eller 
et innredningsprosjekt for arbeidsplassen din. Spør Gry og hennes kolleger 
på kundeservice om produktutvalget vårt. Snakk med Anniken, Geir, og de 
andre i prosjektavdelingen hvis du ønsker profesjonell hjelp med å designe 
og innredde din arbeidsplass. Bare spør.

Kundeservice 67 02 42 00

Skrivebord 
MODULUS,  
hev/senk
Fra 5 275,- 
Eks. mva.


