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På tur rundt i Akershus – med fokus på gode opplevelser
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GAUTE SARS-OLSEN Distriktsleder

Vi i Røde Kors er stolte over jobben våre frivillige 
gjør på integreringsområdet gjennom alle flykt-
ningguidene våre som bygger kontakt mellom 

innvandrere som er kommet hit som flyktninger, 
og lokalsamfunnet de er bosatt i. Lokallagene 
våre i Akershus sørger for at flyktningfamilier og 
enkeltpersoner får en personlig kontakt de møter 
ukentlig. De frivillige guidenes rolle er å være 
nyttige bekjente i hverdagen for flyktninger som 
trenger støtte og oppmuntring i den vanskelige 
første tiden i Norge. Vi opplever at både flyktnin-
gene og flyktningkontorene i kommunene setter 
stor pris på Røde Kors sitt arbeid.

Røde Kors gjør en forskjell i integrerings- 
arbeidet gjennom at det etableres kontakt og venns-
kap mellom de som kommer hit som flyktninger 
og deres nye og fremmedartede lokalsamfunn. I 
tillegg til Flyktningguide, har Røde Kors Norsk-
trening, kvinnetreff, osv hvor vi skape møteplass-
er for flyktninger/ innvandrere og nordmenn. 

 Vi ser at mange av våre forbilder og helter blant 
annet innen toppidretten ikke er etnisk norske. De 
lykkes fordi i toppidretten er det resultatene fra 
den enkelte som teller. Det samme ser vi i kul-
turlivet. Vi kan antagelig lære av idrett og kultur 
ved i større grad å møte flyktninger som ulike 
individer og ikke bare som gruppe.

Frivilligheten må også se på egen praksis om 
hvorfor man møter et ganske blenda-hvitt appa-
rat av ledere og tillitsvalgte? Er det manglende 
åpenhet i organisasjonene, eller manglende mo-
tivasjon i det flerkulturelle miljøet for å påta seg 
frivillige oppgaver? Sikkert også det siste, men 
motivasjon kommer ikke av seg selv, den må 
bygges opp. 

Heldigvis har vi de siste årene sett et mer mang-

foldig tillitvalgtkorps i Røde Kors, men vi har 
fortsatt en god vei å gå.  Det vet jeg andre lag og 
foreninger også har. 

I Røde Kors er vi stolte av vårt bidrag til integre-
ring av flyktninger. Våre flyktningguider skal 
fortsette sitt arbeid og bidra til at den vanskelige 
første fasen av et nytt liv i Norge blir lettere å 
komme gjennom. Samtidig skal vi være på-
drivere overfor offentlige myndigheter gjennom 
NAV og flyktning-kontor og vi vil gjøre mer for 
at frivillig sektor skal bli en inkluderingsarena 
hvor ulik etnisk bakgrunn sees på som en res-
surs som beriker oss.
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Røde Kors har 19 lokalforeninger i Akers-                         
hus. I disse lokalforeningene har vi en rekke 
forskjellige aktiviteter til frivillige og deltakere 
i alle aldre, du kan lese om et utvalg her:

Aktiviteter på mottak – de frivillige har aktivitet 
for beboere på asylmottak og gjennomfører for-
skjellige typer aktiviteter som f.eks. enkeltbesøk, 
SykkelSkole og Gatemegling.

BARK (Barnas Røde Kors) gir tilbud til 
barn i alderen 6-13 år gjennom varierte 
aktiviteter én til flere ganger i måneden.  
BARK er et gratis tilbud. 

Beredskapsvakt – Røde Kors Beredskapsvakt 
(RKBV) er en aktivitet for raskt og effektivt 
å kunne mobilisere frivillige til innsats i eget 
nærmiljø dersom noe alvorlig skulle skje. Bered-
skapsvakt er en ekstra ressurs for det offentlige 
beredskaps-apparatet og er med på å styrke bered-
skapen i lokalsamfunnet. Dette er et lavterskeltil-
bud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året 
til kvalifiserende opplæring. Ut over dette står man 
på en varslingsliste, og vil bli kontaktet dersom 
det inntreffer en situasjon der det er behov for 
innsats. Beredskap – som beredskapsorganisasjon 
er Røde Kors til stede i lokalsamfunn over hele 
landet –  før, under og etter en krise. Røde Kors 
er anerkjent som en humanitær støtteaktør overfor 
myndighetene når det inntreffer ekstraordinære og 
uønskede hendelser i fredstid og det forventes at 
frivillige i Røde Kors bistår før, under og etter 
uønskede hendelser i sitt lokalsamfunn med sin 
kompetanse, evne og tilstedeværelse. 

Besøkstjenesten er vår eldste omsorgsaktivitet. 
Våre frivillige går på én-til-én besøk og har 
aktiviteter på sykehjem. Aktiviteten finnes i de 
fleste av våre kommuner. 

Besøksvenn med hund er en utvidet akti-                                                                                           
vitet innenfor Besøkstjenesten med frivillige 
som ønsker å glede andre mennesker sammen 
med hunden sin. Før man kan starte i tjenesten 
må både hund og fører gå på kurs og bli funnet 
egnet. 

Fellesverket – Bærum Røde Kors har i Sandvika 
startet opp et aktivitetshus for ungdom fra 15-20. 
Her kan ungdom komme og oppleve mestring, 
læring og være med på inspirerende aktiviteter 
med støtte fra trygge voksne. Eller bare komme 
og henge. Alle aktiviteter er gratis.

Ferie For Alle handler om å gi barn som ikke får 
de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien 
strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis 
ferietilbud til disse familiene.

Flyktningguide er en aktivitet, hvor man som 
frivillig kobles sammen med en flyktning som 
har samme interesse som en selv. Flyktningen 
lærer språket, kulturen og normene på en god og 
effektiv måte. Aktiviteten bidrar til at flyktningen 
får bedre kjennskap til sitt nærmiljø, samt utvider 
sitt sosiale nettverk. 

Gatemegling er en aktivitet for ungdom mellom 
13 og 25 år som består av et opplæringsløp hvor 
man kan lære å håndtere egne og andres konflik-

ter på en god måte, og å bli ungdomsinstruktør. 
Kurset er på tre nivåer: konfliktverksted, 
meglingsverksted og instruktørverksted. Som 
voksen frivillig i Gatemegling blir du kvalifisert 
for å holde gatemeglingsverksteder for ungdom.

Hjelpekorset har 13 lokale korps i Akershus 
som sammen dekker alle kommuner i fylket. 
Hjelpekorpset er den største frivillige aktøren 
innen den norske redningstjenesten og har som 
en primæroppgave å bistå politiet ved søk- og 
redningsaksjoner, samt bistand i forbindelse 
med større hendelser og katastrofer. 

Leksehjelp er et supplement til det offentlige 
tilbudet er en møteplass for mestring og mo-
tivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til 
rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i 
tillegg en sosial arena der barn og unge knytter 
kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av 
klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. 

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flykt-
ninger og innvandrere trener på norsk språk i 
en uformell sammenheng.

Røde Kors Skolen gir alle våre frivillige 
nødvendig opplæring i.f.t. den tjenesten de 
skal utføre, slik at de skal bli trygge i sin rolle. 
Vi har egne kursholdere og instruktører som 
påtar seg denne viktige formidlingsoppgaven. 

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for, av og 
med ungdom og legger vekt på inkludering og 
å skape trygge møteplasser for unge. Røde Kors 

Ungdom er til stede på asylmottak og arrang-
erer ulike aktiviteter for unge beboere ukentlig.                                                          
I aktiviteten Kompis: Vi trenger alle en kompis! 
KOMPIS avholder kompiskvelder og kobler 
ungdom sammen i deres lokalsamfunn. Sammen 
skaper vi et mer inkluderende samfunn hvor unge 
bruker tid sammen, bygger sosialt nettverk og 
møter hverandre med åpenhet og respekt. De som 
ønsker å være kompis kobles sammen i grupper 
basert på alder og felles interesser. Sammen lærer 
de hverandre å kjenne, lærer språk og deltar i 
organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) 
er en satsning for ungdom i alderen 13-17 år. Den 
er midt i blinken for unge som trives utendørs 
med mye frisk luft, kule opplevelser, førstehjelp 
og mye aktiv læring. Og de fleste vil bli med i 
Hjelpekorpset når de blir gamle nok.

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp 
for de som har fått endelig avslag på søknad om 
opphold i Norge. Røde Kors besøker Trandum 
åtte ganger i måneden.

Visitor er besøkstjenesten for fengslene. Vi tilbyr 
besøk på humanitært grunnlag til innsatte i norske 
fengsler. Vi baserer besøket på den fortrolige 
samtalen, én-til-én, og møter de innsatte på 
besøksrommet. 

Vitnestøtte – gjennom denne ordningen får vitner 
i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og 
praktisk hjelp.

aktiviteter Akershus

Bruk litt av din tid for andre! Bli frivillig på www.rodekors.no/frivillig 
For mer informasjon om oss og våre aktiviteter: Besøk oss på www.rodekors.no/akershus

Inkludering av innvandrere 
lokalsamfunnet og i arbeidslivet
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Tekst og foto: Akershus Røde Kors

Tekst og foto: Stian Bergstrøm

Etter tre uker av praksisperioden forteller 
Kristina at hun er nesten like spent hver 
dag hun drar på jobb, for ingen dag er lik. 
Hun har deltatt på ulike kurs og er med 
på kartlegging av ulike aktiviteter. Hun 
har også deltatt på ulike ressursmøter, 
interne foreningsmøter og møter med de 
Røde Kors frivillige.

En av aktivitetene hun har vært med på 
er besøksvenn med hund, der hun har 
blitt forhånds godkjenner. Det innebærer 
at hun møter ulike hunder og deres eiere 
og vurderer om de er egnet til å besøke 
beboere på ulike sykehjem. Kristina for-

klarer at dette er veldig givende da hun 
får være med på å rekruttere frivillige 
som kan dra ut med sin hund for å glede 
de eldre i en ellers litt grå og trist hverdag. 
Da hunder er en firbent og helsefrem-
mende venn så gir det ikke bare glede, 
men det gjør at beboerne på sykehjem-
mene sover bedre og får mer overskudd.

Kristina har gjennom praksisen lært mye 
om hvordan det er å jobbe i en organisa-
sjon som Røde Kors og hvordan det er å 
være et sted som er avhengig av frivillige 
for at systemet skal fungere. Hun fortel-
ler at hun er utrolig glad for at hun fikk 
en slik mulighet.

Kristina har selv drevet med frivillig 
arbeid for andre enn Røde Kors og har 
da ofte blitt spurt om hvorfor hun ønsker 
å bruke tid på frivillig arbeid. Det svaret 
hun gir da er ganske enkelt at det å hjelpe 
andre mennesker gir mye tilbake. Det er 
tross alt dette hun vil jobbe med. Kristina 

forteller at hun gjør en frivillig innsats 
veldig mye for sin egen del og at det 
kanskje høres litt selvopptatt ut, men det 
gir henne en stor glede av å glede andre. 

Det er en givende jobb der du kun sitter 
igjen med gode følelser, samtidig som du 
er flere erfaringer rikere.

Natt til 1.mai var første runde, hvor 
kvelden ble preget av store ansamlinger 
russebusser, samt ungdom. Med to biler 
reiste hjelpekorpset rundt på Romerike 
for å oppsøke, hjelpe og skape relasjoner. 
Andre runden var natt til 11.mai, hvor 
kvelden var preget av mye roligere tempo 
blant målgruppen vi prøvde å treffe. Natt 
til 17.mai reiste hjelpekorpset ut for siste 
gang denne sesongen for å passe på at alt 
gikk rolig for seg på en ellers travel natt 
for både frivillige og de profesjonelle. 

Oppgavene mannskapene har måtte løse 
har vært varierte og til tider utfordrende, 
men tilbakemeldingene vi har fått ifh til 
tjenesten vi har levert har vært overvel-
dende positiv!

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har ikke 
stått alene om å bidra i lokalsamfunnet 
disse kveldene. Sammen med kommu-
nene, utekontaktene, OUT (oppsøkende 
ungdomsteam), natteravnene og fore-
byggende enhet i Politiet har vårt bidrag 

vært svært godt tatt i mot, samt at de har 
ønsket oss velkommen når vi har dukket 
opp. Videre har våre mannskaper vært så 
heldige at de har fått spredd glede i natte-
mørket også. På korte varsler og med stor 
iver har både Circle K Berger og Circle 
K Kjeller levert ca 500 boller totalt, som 
videre har vært delt ut til de vi har truffet på 
veien. I tillegg stilte Byggmakker i Lille- 
strøm opp med hørselvern til ungdommen 
da dette ble en etterspørsel. Så tusen takk 
til disse partene som med glede ville bidra 

til at ungdom og russ ble ivaretatt nå i mai.

Alt i alt har tiltaket vært begivenhetsrikt, 
utfordrende, morsomt og svært givende 
for oss og våre mannskaper, vi ser alle-
rede frem til å videreføre dette til neste år 
også!

Kristina Trykstad er student ved OsloMet og har vært prak-
tikant for Akershus Røde Kors i 2 måneder våren 2019. 

En stor glede å kunne 
glede andre

Hjelpekorpset ute blant russen i mai

// Det er en givende 
jobb der du kun sitter 
igjen med gode følelser, 
samtidig som du er flere 
erfaringer rikere.

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har gjennom mai vært aktive ute blant ungdom og russ i sitt lokalmiljø. Gjennom 
tre kvelder har mannskapene lastet opp i biler og satt kursen mot knutepunktene for russ og ungdom slik at de kunne 
føle seg trygge og ivaretatt. 
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Tekst og foto: Akershus Røde Kors

Seksuell helseundervisning 
Akershus Røde Kors’ seksuell helseopplæring, er et prosjekt i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Oslo 
Met storbyuniversitetets sykepleieutdanning. 18 sykepleiestudenter har praksis hos Akershus Røde Kors, og får 
opplæring i Røde Kors Ungdoms kurs ”Seksuell helse”. Studentene tilpasser det faglige innholdet og holder  
seksualopplysning for elever ved videregående skoler i hele Akershus. 

18 sykepleiestudenter sørget for at omlag 
80 klasser ved videregående skoler i 
Akershus fikk besøk av Røde Kors sek-
sualopplysning. Jeg har lært masse om 
seksuell helse av Røde Kors, men også 
fra å møte ungdommene på skolene. Det 
er spennende å jobbe forebyggende!” 
forteller en av studentene. 

Akershus Røde Kors seksualundervisning 
har som mål å tilrettelegge for åpenhet og 
trygghet rundt ungdommers egen seksua-
litet. Ved å gi ungdom kunnskap, skaper vi 
holdningsendringer som gjør at ungdom 
tar aktive valg i seksuelle situasjoner. 
Målsettingen er å øke elevenes kunnskap 
om seksuell helse og å øke deres hand-
lingskompetanse i seksuelle situasjoner 
og relasjoner. Vi ønsker å skape positive 
holdninger, empati og innlevelse i ulike 
problemstillinger knyttet til seksualitet 
blant unge. Elevene skal reflektere over 
hva seksualitet, sex og lyst er, reflektere 
over normer og stereotypier knyttet til 
kjønn og seksuell orientering, og lære å 
gjenkjenne diskriminering. 

Målgruppen for seksuell helse-prosjektet, 
er ungdom mellom 16 og 19 år. Gjen-
nomsnittlig alder for seksuell debut i 

Norge er 17 år for jenter og 17,9 år for 
gutter, og tilgangen på god informasjon 
om seksualitet er viktig i nettopp denne 
alderen. 

Vi ønsker å møte ungdom der ungdom er. 
Tilbakemeldingene fra lærere og skole-
ledere har vært utelukkende positive, de 

oppgir at det er behov for mer kunnskap 
om seksuell helse blant elevene og de 
prioriterer å sette av tid til skolebesøk. 

Tilbakemeldingene fra elevene er at de 
setter pris på undervisningen og meto-
dene slik de er lagt opp til å inkludere og 
skape refleksjoner hos den enkelte.

Røde Kors Ungdoms seksualopplysning 
behandler temaer som grensesetting, sam-
tykke, prevensjon, seksuelt overførbare 
infeksjoner, ulike seksualiteter og kjønn-
sidentiteter, og riktig bruk av kondom. Vi 
jobber med å motarbeide diskriminerende 
holdninger og stigmatisering, og dette 
vektlegges i opplæringen av sykepleie-
studentene blant annet ved bevisstgjøring 
av språk og begreper vi bruker i samtale 
om seksuell helse. Sykepleiestudentene 
får opplæring i deltakende metoder som 
sørger for at alle elevene deltar aktivt, 
og benytter diskusjoner, leker, reflek-
sjonsoppgaver, dilemmaer og praktiske 
øvelser. 

I år har vi besøkt skolebesøk ved elleve 
videregående skoler i Akershus, hvor 
vi til sammen gjennomførte rundt 80 
skolebesøk (Nes vgs., Drømtorp vgs., 
Bleiker vgs., Asker vgs., Jessheim vgs., 
Strømmen vgs., Ås vgs., Lillestrøm vgs., 
Rosenvilde vgs., Vestby vgs., og Mailand 
vgs.) Vi er veldig takknemlige for alle 
skoler, lærere, helsesøstre og andre 
kontaktpersoner ved skolene som gjør 
det mulig for oss å komme på besøk og 
gjennomføre undervisningen.
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Tekst og foto: Akershus Røde Kors 

På tur rundt i Akershus – med fokus på gode opplevelser

Leif Taaje en lokal kunnskapsrik mann stilte opp og 
guidet oss, og kunne fortelle at tårnet på Minjarudkollen 
ble reist på 6 dager av 40 frivillige i april 2016. Tårnet er 
13 meter høyt og er blitt et populært turmål på Enebakk-
neset i Fet kommune. 

Fet Røde Kors stilte opp med kaffe, brus og kaker til alle 
når de kom ned igjen. Flere spurte om når neste tur skulle 
gå av staben, og vi kan røpe her at neste tur skjer alle-
rede 16. juni og målet er Skreikampen i Eidsvoll, og det 
vil som vanlig arrangeres busstransport ifra Lillestrøm. 

Følg med på Akershus Røde Kors sine Facebook sider 
for oppdatert informasjon.

Distriktsturer er lokale turer som er åpent for alle beboere 
i Akershus fylke. På våre turer har vi fokus på å rekrut-
tere deltagere med innvandrerbakgrunn for å lære dem 
mer om norsk natur- og friluftsliv. På distriktsturene har 
vi en fin blanding av personer med innvandrerbakgrunn 
og etnisk norske. Med dette blir turene en god møteplass 
som hjelper personer med innvandrerbakgrunn i å prak-
tisere norsk, øke sitt sosiale nettverk, og lære om norsk 

kultur og historie relatert til natur og friluftsliv. Vi ar-
rangerer alt fra korte barnevennlige turer, soppturer og 
toppturer.  

I 2018 hadde vi med oss deltagere representert fra 15 
kommuner i Akershus. Vi leier buss til turene våre for 
å gjøre det enklere for deltagerne å delta på turene. Vi 
bidrar også til med turutstyr til deltagere som eventuelt 
skal ha behov for det. 

Tur til Minjarudkollen i Fet kommune ble gjennomført 19.mai med 51 deltagere med ulike nasjonaliteter og frivillige, yngste 
var 2 år og den eldste fylte 86 bare dager etter turen. Alle kom seg til topps etter 2 km gange og ca 100 høydemeter stigning, 
med vann og matpakker i sekkene. 
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Livreddende Førstehjelp
De frivillige i Hjelpekorpset er i kontinuerlig beredskap og er 
klare til å rykke ut på kort varsel. I noen tilfeller er det nød-
vendig at de frivillige yter førstehjelp for å redde liv. Første- 
hjelpskurs inngår som en del av grunnutdanningen til de  
frivillige i Hjelpekorpset, nettopp for at de skal kunne bidra med  
førstehjelp i situasjoner som krever det. I mars deltok ca. 30 
nye frivillige fra hele Akershus på førstehjelpskurs hos Vestby 
og Ås Røde Kors Hjelpekorps. 

Noen steder i landet kan det ta tid før 
ambulansen kommer, og da er det viktig at 
befolkningen kan bidra med enkle første-
hjelpstiltak. En undersøkelse gjennomført 
av Røde Kors i 2017 viser at 6 av 10 vegrer 
seg for å utføre førstehjelp i de mest vanlige 
situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv. 
Mange oppgir at de er redde for å gjøre 
vondt verre, og tør derfor ikke gjøre noe. 

Jo raskere man starter med livredding, 
desto større er sjansen for å redde liv. 
Førstehjelpskurs kan være en enkel måte å 
bli tryggere på dette. Kurset for frivillige i 
Hjelpekorpset er et 36-timers førstehjelps-
kurs, og gir deltakerne ferdigheter innen 
førstehjelp som kan være til hjelp både i 
Røde Kors-aktiviteter og ellers i hverdagen. 

Kurset er tilpasset de behov som Hjelpe-
korpset har med tanke på beredskap ved 
oppdrag hvor det er forventet å yte før-
stehjelp. Det gjelder alt fra sanitetsvakter 
til redningsoppdrag på sjøen eller på 
høyfjellet. I tillegg til å få teoretisk innsikt 
i førstehjelpen har deltakerne også fått 
prøve seg som førstehjelpere i praksis på 
en rekke øvelser. De har blant fått prøve 
seg på hjerte-lunge-redning både med og 
uten hjertestarter og blindtarmbetennelse til 
overtråkk og pulsåreblødning. 

Selv om det er et intensivt og krevende 
kurs sier deltakerne at de sitter igjen med 
verdifulle erfaringer og har senket terskelen 
for å tørre i bistå i førstehjelpssituasjoner. 

Tekst og foto: Kristine Nordås Toska
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Verdien i samarbeidet om ‘ROM for Frivillighet’

Prosjektleder Sofie Vilhelmsen har 
snakket med to av samarbeidspartnerne 
om verdien av prosjektet. Alle aktørene 
tror på at samarbeid på tvers av sektorer 
bidrar positivt til å oppnå gode resultater 
og forebygge samfunnsutfordringer i nær-
miljøet. De tre partene som er gått sammen 
er alle viktige medspillere i lokalmiljøet i 
og omkring Lillestrøm. Hver aktør bidrar 
på hver sin måte til prosjektet. Skedsmo 
kommune hjelper med å etablere kontakt 
til relevante kommunale aktører samt vi-
dereformidle aktivitetene til innbyggerne. 
Akershus Røde Kors er ansvarlig for å 
rekruttere, kvalitetssikre, utdanne og følge 
opp frivillige. Linstow, som eier Romerike 
Helsebygg i Lillestrøm, bistår med finan-
sielt tilskudd til pilotprosjektet og tilbyr 
gratis lokaler. Dette legger til rette for at 
aktivitetene kan avholdes i trygge rammer 
tett på buss, tog og skoler. 

På prosjektmøtene møtes perspektiver fra 
alle tre aktører, og det er veldig tydelig 
at alle kommer med ulike erfaringer og 
bakgrunner. Dette blir av oss i Akershus 
Røde Kors opplevet som en kjempefordel, 
da innspill blir mer variert og nyansert. På 
samme tid erfares at disse innspillene også 
forbedrer aktivitetene, fordi aktørene sitter 
med en stor samlet kunnskap. 

Våre samarbeidspartnere i både Linstow 
og Skedsmo kommune er enig i dette. 
Hege Hidle Aaser utdyper: ”Dere i Akers-
hus Røde Kors og frivilligheten generelt 
representerer noe som er veldig viktig for 
samfunnet, og dere jobber også på en litt 
annen måte enn vi er vant til. Det at vi er 
ulike aktører med litt ulike tankesett som 
jobber sammen i prosjektet, men med en 
tydelig felles visjon og felles mål er utrolig 
spennende. Hovedideen er som sagt at 

man sambruker lokalene som står tomme 
utenfor kjernetid, men det er synergiene 
og selve samarbeidet som er spennende 
over tid.”

Kjetil Andre Christensen fra Skedsmo 
kommune ser også verdien i samarbeidet, 
og sier: ”Det er viktig på mange måter. Vi 
ønsker at befolkningen i kommunen vår, 
om det er næringsliv eller frivillige orga-
nisasjoner skal involvere seg i lokalmiljøet 

sitt, spesielt i slike prosjekter som kommer 
samfunnet til gode. Det er viktig å være på 
lag, og sammen skape et supplement til de 
lovpålagte helse- og sosiale tjenestene vi 
skal leverer. Gjennom samarbeid klarer vi 
å gi befolkningen et rikere tilbud.”

Hvis du har spørsmål eller lurer på noe kan 
du kontakte prosjektleder Sofie Vilhelm-
sen på sofie.vilhelmsen@redcross.no

Tekst: Akershus Røde Kors | Foto: Camilla Grøholt, Camilla Preus og Sofie Vilhelmsen

Det samarbeid som Akershus Røde Kors har inngått om helseforebyggende aktiviteter med Skedsmo kommune og eiendoms-
firmaet Linstow går veldig bra. Prosjektet startet opp med etableringen av Røde Kors Leksehjelp. Våren 2019 kom det til to 
nye aktiviteter som er GiBlod og foreldreveiledning. Siden prosjektet startet opp har både frivillige og deltakere fått verdifulle 
og positive opplevelser i aktivitetene på Helsebygget.
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På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva 
du skal gjøre i kritiske situasjoner. Hver 
dag skader mennesker seg både på jobb 
og i private situasjoner. Mer enn 2500 
mennesker faller om med akutt og uventet 
hjertestans hvert år. Bare 1-2 % overlever. 
Her kommer noen tips på noen viktige 
områder man bør ha fokus på når det 
gjelder livreddende førstehjelp.

De første minuttene er avgjørende for 
hvordan det kommer til å gå med en person 
som er skadet eller akutt syk. Derfor er det 
viktig at du undersøker pasienten syste-
matisk, varsler omgivelsene, ringer etter 
hjelp og iverksetter nødvendige livred-
dende tiltak.

Få raskt oversikt på følgende:
•	 Hva har skjedd?

•	 Er pasienten våken?

•	 Puster han normalt?

•	 Hvordan er huden?

En god huskeregel for undersøkelse av be-
visstløse pasienter er BLÅS:

•	 Bevissthet – Responderer pasienten 

ved tiltale, berøring eller smertesti-
muli?

•	 Luftveier – Hvis pasienten er 
bevisstløs gi frie luftveier.

•	 Åndedrett – Sjekk at pasienten 
puster.

•	 Sirkulasjon –Blek, kald og klam hud 
kan være symptom på sirkulasjons-
svikt.

Varsling av hendelser til 1-1-3
Når du kommer ut for en situasjon som 
krever førstehjelpshandling, eller i situa-
sjoner der du er usikker på hva du skal 
gjøre, så bør du varsle 1-1-3 om dette. Sett 
mobiltelefonen din på høyttaler og følg 

disse prinsippene når du varsler:

•	 Behold roen.

•	 Hvem ringer.

•	 Hvor ringer du i fra.

•	 Hva har skjedd.

•	 Gi en nøyaktig beskrivelse av situa-
sjonen og eventuelt hvor mange 
personer som er involvert.

Akutt hjertestans
Dersom en person er bevisstløs og ikke puster 
normalt så har personen mest sannsynlig 
hjertestans. Når hjertet stopper å pumpe så 
opphører all sirkulasjon av blod og oksygen 
til organene våre. For å øke overlevelsesmu-
ligheten, er det uansett årsak viktig å komme 
raskt i gang med god hjertelungeredning, og 
koble til hjertestarter så tidlig som mulig. For 
hvert minutt som går minsker overlevelse- 
ssjansen med 10% dersom man ikke gjør 
god hjerte- lungeredning i kombinasjon med 
bruk av hjertestarter.

Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer der du bor? Selv om du bor sentralt eller i nærheten av en ambulansestasjon har 
du uansett ikke noen garanti for at ambulansen er «like rundt hjørnet». Derfor er kunnskap om livreddende førstehjelp noe av 
det viktigste du skaffer deg, som en del av din personlige beredskap. 

B- bevissthet
L- luftveier
Å- åndedrett
S- sirkulasjon

Undersøkelse av personer 
som er skadet og/eller 
bevisstløse

Førstehjelp = Personlig beredskap
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Slik gjør man ved akutt hjertestans:
• Sikre situasjonen og stedet

• Dersom ikke tegn til liv, varsle 113/rop etter hjelp

• Starte med 30 brystkompresjoner og gi 2 innblåsinger

• Koble til hjertestarter og følge instruksjonene. Fortsett med dette frem til ambulanse- 
personalet/helsepersonell tar over pasient

Plasser overlappende hender midt på brystkassen mellom brystvortene. Trykk ca. 5-6 
cm ned i en takt på ca. 100/ min

Gi gode frie luftveier. Sjekk i munnhulen at ingen ting sitter fast. Gi to raske innblås- 
inger. Fortsett 30:2

Bruk av hjertestarter 
En hjertestarter er i dag å regne som en naturlig del av det ordinære førstehjelpsut-
styret og man trenger ingen spesialkompetanse for å kunne håndtere denne.

Klarer man å starte med tidlig hjerte- og lungeredning, samt gitt det første strømstøtet 
fra hjertestarteren i løpet av de første 5 minuttene etter at hjertestansen har inntruffet, 
vil man øke overlevelsesevnen betydelig.

Jo tidligere man får gitt det første sjokket fra hjertestarteren, desto større sjanse har 
pasienten til å overleve.

Nyttig om hjertestartere
•	 En hjertestarter består av tre enheter. Batteri, elektroder og selve enheten.

•	 Hjertestarteren har som regel to knapper. En for å slå den på og en for å avgi sjokk.

•	 Når man slår på en hjertestarter så vil den forklare, på norsk, hva man skal gjøre. 
Noen har også tekstdisplay hvor alt er forklart skriftlig også.

•	 Man kan IKKE gjøre noe galt.

•	 Noen hjertestartere kan måle hva du gjør og forteller hva du skal gjøre bedre.

•	 Hjertestarteren er som regel utstyrt med et bruker-kit som består av en pusteduk, 
barberhøvel, tekstilsaks, hansker og tørkeklut.

•	 Hjertestarteren bør lagres tørt i romtemperatur.

•	 Det finnes varmeskap som tåler ned til – 25 grader Celsius dersom man vil gjøre 
hjertestarteren tilgjengelig utendørs.

Anbefalt førstehjelpsutstyr i hus, bil og i sekken
• Sjekk dato på førstehjelpsutstyret ditt hjemme og i bilen. Utstyr som kompresser og 

plaster er som regel sterilt pakket og har en holdbarhetsdato.

• En førstehjelpsenhet til tursekken bør inneholde nok utstyr til å håndtere alt fra små 
sår og skader, til større blødninger. Samtidig er det smart å ha med gnagesårplaster, 
komprimerende bandasje saks, pinsett og varmefolie.

• I hjemmet bør man ha en førstehjelpsenhet som håndterer alt fra små skader i hver-
dagen, brannbandasje, øyeskyll, diverse bandasjer, osv.

• I bilen er man pålagt å ha førstehjelpsutstyr som kan behandle 2-3 pasienter i en 
eventuell ulykke.

Les mer på www.rodekorsforstehjelp.no
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DANNÉ
FOTTERAPI

Strømsveien 64, 2010 Strømmen
www.dhf.no  |  tlf: 63 81 21 60

Drøbak Marine 
Service

Gyltevn. 16, 1440 Drøbak
Tlf.   64 93 44 47
Mob. 97 97 31 81

Bjertnesvegen 8
Herbergåsen, 2166 Oppaker

Tlf. 63 90 11 11
www.bilsenteretr2.no

Elektroservice AS
AUT.INSTALL.
Sørumsgt. 32, 

2004 Lillestrøm
Tlf. 63 80 40 40 
post@elserv.no

Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak
Tlf. 940 19 950

www.frankkristiansen.no

Team Regnskap 
Jessheim AS

Industrivegen 20
2069 JESSHEIM

Tlf.   63 94 61 60

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.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 -  
nannestad.frivillig@gmail.com 

 

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 -  
nannestad.frivillig@gmail.com 

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 

DRØBAK i Loimaaveien 5 7-23 (8-20)

Tlf. 64 93 10 57

Hageland Lørenskog
Tunvn. 2 v/Lørenskog Storsenter

1473 LØRENSKOG
Tlf 67921120

Finstadhagen
Last AS
1930 Aurskog 

Tlf. 63 86 45 01/
958 44 000

Støtter Aurskog-Høland Røde Kors

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60

Høyås Bo og 
Rehabiliteringssenter
Valhallav. 74, 1413 Tårnåsen

Tlf. 66 81 98 00
Takker besøkstjenesten 

for fint samarbeid

www.saltosystems.no 
Tlf: 63 95 40 20 

Bergmann 
Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50
Fax: 63 83 57 40

www.settem.no
67 80 21 00

Lommedalen

Gravsteiner og skifer

SETTEM
STENINDUSTRI

STEINRIKET
Vi takker alle 

annonsørene for 
den flotte støtten!

Rydde?
BESTILL container online.

 FORNØYD-
GARANTI

DEKKTEAM’S

ER DU FORNØYD,  
ER VI FORNØYD!

FAGVERKSTED
PÅ DEKK OG FELGER!

Ditt

AVD. EIDSVOLL 
 63 95 55 30 
AVD. JESSHEIM 
 63 94 86 00

AVD. KLØFTA 
 63 98 00 98
AVD. ÅRNES 
 63 90 10 17

 FORNØYD-
GARANTI

DEKKTEAM’S

ER DU FORNØYD,  
ER VI FORNØYD!

FAGVERKSTED
PÅ DEKK OG FELGER!

Ditt

AVD. EIDSVOLL 
 63 95 55 30 
AVD. JESSHEIM 
 63 94 86 00

AVD. KLØFTA 
 63 98 00 98
AVD. ÅRNES 
 63 90 10 17

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

Hauersetervegen 255, 2055 Nordkisa, Tlf: 63 94 77 11 | mob: 976 15 204

Myrvangvegen 8, P.b 213, 2040 Kløfta
Service@romerike-elektro.no

Skal du lage 
kjelke eller slede?

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
e-post: info@falkenberg.no

www.falkenberg.no

tel: 66 77 89 00

Bærum eltek as
• ELEKTROENTREPRENØR •

Gruvemyra 61, 1354 Bærums Verk
Tlf.: 67 56 37 38 • Mobil.: 900 89 546

Fax. 67 56 17 37

www.elstadtrans.no Tlf: 67 02 45 00

Industrivegen	30
2069	Jessheim
www.layher.no	

Jessheim
Energivn. 1, Jessheim
Tlf: 63 92 96 00
Fax: 63 97 43 11

Prøvekjør nye Golf. En bil du ikke har sett maken til!
Den nye Volkswagen Golf er nærmest en komplett bil. Med det siste av ingeniørkunst og teknologi. Man skal
være forsiktig med å skryte av seg selv, men motorpressen har virkelig tatt frem superlativene når bilen skal
beskrives. DN.no skriver 24.10 blant annet “Denne bilen feier konkurrentene av banen”. Grunnene til det er
mange. Avanserte sikkerhetssystemer, multimediasystem med stor touchscreen, den er stillegående, har lavt
forbruk, og stort modellutvalg med både diesel og bensin. Det er rett og slett en gjennomført kvalitetsbil
utenom det vanlige. Det vil du oppdage selv også, når du prøvekjører. Velkommen innom.

* Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk fra 0,38 - 0,52 l/mil. CO2-utslipp fra 99-122 g/km.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

www.volkswagen.no

Fra kr xxx.xxx,-*

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

mollerbil.no

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

mollerbil.no

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Sandnes og Jæren
Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Egersund
Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Forus, Stavanger
Tlf: 24 03 40 00
/stavanger

Ganddal, Sandnes
Tlf: 51 68 33 00
/sandnes

Tengs, Egersund
Tlf: 51 46 14 00
/egersund

Stavanger Sandnes og Jæren Egersund

1-2, Jessheim
24 03 46 00

1-2, Jessheim
24 03 46 00

megaflis.no           megaflis.no           megaflis.no

Alt du trenger til baderommet 

får du hos
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-KVALITET-ERAS
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Lexit Group Norway AS / telefon 63 98 40 80 / www.lexit.no

Datafangst. RFID. Retail. Produktmerking. Etiketter. Software-løsninger.

Industriveien 33
1337 Sandvika

Tlf. 67 55 35 00
www.caverion.no

2092 Minnesund - Tlf. 63 95 99 00 - www.aasen-bil.no

Hos oss finner du TRYGGHET OG TILLIT.
Vi tar service på alle bilmerker.Rep av karosseri.Velg mellom 

nye og brukte biler. Velkommen til en hyggelig bilprat!

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

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

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

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE

VELG KORTREISTE 
AGURKER FRA
GRØNNSAKSDISKEN

RENE NORSKPRODUSERTE AGURKER

www.solbergs-gartneri.no

AS Gjerde- og
Sikringsservice

Postboks 9, 1318 Bekkestua

Vi setter opp alle typer gjerder.
Skillegjerder og tregjerder.

Utfører fjellsikring og oppsetting av 
autovern. Alle typer porter og bommer.

Ring telefon: 67 14 28 36
kjetil@gjerde-sikring.no

Vår misjon er effektiv kundekommunikasjon! 
Relevant og målrettet kundedialog som gir 

gode og målbare resultater.

www.andvordgrafisk.no

___________________________

AURSKOG - HØLAND 
___________________________

B-S Regnskap AS
Stasjonsveien 49, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 95259022 | www.b-s-regnskap.no

___________________________

Maxbo Skansen AS
Nordre Bliksrud vei 2, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 43 40
__________________________

EIDSVOLL
___________________________

Krogsrud Sag AS
2080 Eidsvoll

Tlf: 63 92 25 50 | www.krogsrudsag.no
___________________________

Sververmoen Bakkehaug AS
2092 Minnesund
Tlf. 90 13 79 66

___________________________

Arve Frydenlund 
Låkegutua 16, 2070 Råholt

Tlf: 95 15 45 55 
___________________________

Svendby Bygg Consult AS
Årnesvegen 13, 2093 Feiring

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

Bohus Leto Møbler AS
2080 Eidsvoll

Tlf: 63 92 47 00
_____________________________

Linneruds Biltransport AS
2072 Dal

Tlf. 63 95 11 60
_____________________________

Tigre Norpukk AS
Minne Industriområde 41, 

2092 Minnesund
Tlf. 91 87 57 01

_____________________________

REMA 1000 RÅHOLT
Nyveien 1, 2070 Råholt

Tlf. 63 95 53 00
_____________________________

Cubus Råholt AS
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Tlf: 63 95 12 00
Tlf. 99 21 78 00

____________________________

FROGN
___________________________

Drøbak Byggservice
Ullerudbakken 44, 1447 Drøbak

Tlf. 906 97 008
___________________________

NANNESTAD
___________________________

Romerike Betongsaging
Nannestadvegen 62, 2035 Holter

Tlf: 63 99 57 57
___________________________

 

___________________________

NANNESTAD
___________________________

Åsgreina Byggassistanse AS
Gimilvegen 11, 2033 Åsgreina

Tlf: 40 40 23 98
___________________________

NES
___________________________

Norsk Regnskap AS
Drognestoppen 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 90 30 60
___________________________

Årnes Revisjon AS
Rådhusgata 1C, 2150 Årnes

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

Fag-Elektro AS
2080 Eidsvoll

Tlf. 63 90 42 77
___________________________

NESODDEN 
___________________________

Energihuset Sport og Fritid
1450 Nesoddtangen

Tlf. 66 96 32 00
___________________________

RÆLINGEN 
___________________________

Rælingen Graveservice AS
Wessels veg 12, 2005 Rælingen

Tlf. 63 83 00 00 
___________________________

SKEDSMO
___________________________

Alti Biloppretting AS
Odalsgt. 25, 2003 Lillestrøm

Tlf. 63 81 35 35 
___________________________

SKI
___________________________

Maskinentreprenør Casper Hjell AS
Slemmestadvegen 25, 1408 Kråkstad

Tlf. 900 31 908
___________________________

ÅS
___________________________

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17, 1430 Ås

Tlf. 64 97 40 60 - www.biovital.no
___________________________

Tankservice AS
Danskerudveien 1, 1453 Ås

Tlf. 410 60 600 

Vi takker alle annonsørene for den 
flotte støtten!
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Send sms
MEDLEM
TIL 2272

eller se
rodekors.no

Vi trenger deg som ikke 
kan besøke Anna
Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!

OGSÅ

Hjelp der du bor - bli Røde Kors medlem
Daglig får mange der du bor hjelp fra oss i Røde 
Kors. Eldre får besøk, ungdom får hjelp med lek-
ser og Hjelpekorpset bidrar til min og din sikker-
het når vi er ute. Støtt arbeidet - bli medlem!

Over 50 000 frivillige bruker litt av sin tid hver dag får 
å gjøre en forskjell for tusenvis av mennesker rundt i 
landet. Som medlem gjør du dette arbeidet mulig. 

Medlem: 300 kr (pr. år)
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Se mer på: www.rodekors.no/stott-arbeidet/bli-medlem/

Som medlem støtter du:
Omsorgsarbeidet i Norge. Det gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker som lever i ensomhet, 
barn og unge som sliter med livene sine

Flyktninger og innvandrere som trenger hjelp til å orientere seg i en ny hverdag.

Røde Kors Hjelpekorps som er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta 
i søk og redningsaksjoner.

Herredshuset 
Den gode atmosfære

Opplev julelunsjen på Herredshuset! 
Alle dager fra 26.11 til 23.12 byr vi på en deilig 

julelunsjbuffet i Restauranten 

Mandag til Fredag 
Kl.11.00 -12.30
Kl.13.30 -15.30

Lørdag og Søndag 
Kl.14.00 -16.00

63971430 // Gotaasalléen 6, 2050 Jessheim // herredshuset.no 

Kr 449,- pr. kuvert 

Barn under 12 år Kr. 225,- 
Barn under   4 år Kr.   50,-

Bordreservasjon: herredshuset@mortenskro.no

AVDELING ROMERIKE - BALDER ALLÈ 2 2060 GARDERMOEN - TLF 02407 - WWW.BRAVIDA.NO

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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GJERDRUM KOMMUNE
Gjerdrum	Kommune	støtter	røde	kors Vi bygger funksjon og verdi til 

bolig- og næringsprosjekter

backe.no

Brukte bildeler – vrakpant

Drøbakveien 255, 1430 Ås, • Tlf: 64 94 59 60
Fax: 64 94 59 61 • www. follo-produkter.no 

post@follo-produkter.no

Rekkverk

Håndløper

Trapper

Balkonger

Gangveier

Reparasjon 

Mek. verksted

Din lokale leverandør av metallprodukter!

VI  TILBYR DEG ALT FRA 

PRODUKTUTVIKLING TIL FERDIG 

MONTERTE PRODUKTER!

Drøbakveien 255, 1430 Ås, • Tlf: 64 94 59 60
Fax: 64 94 59 61 • www. follo-produkter.no 

post@follo-produkter.no

Rekkverk

Håndløper

Trapper

Balkonger

Gangveier

Reparasjon 

Mek. verksted

Din lokale leverandør av metallprodukter!

VI  TILBYR DEG ALT FRA 

PRODUKTUTVIKLING TIL FERDIG 

MONTERTE PRODUKTER!

Drøbakveien 255, 1430 Ås, • Tlf: 64 94 59 60
Fax: 64 94 59 61 • www. follo-produkter.no 

post@follo-produkter.no

Rekkverk

Håndløper

Trapper

Balkonger

Gangveier

Reparasjon 

Mek. verksted

Din lokale leverandør av metallprodukter!

VI  TILBYR DEG ALT FRA 

PRODUKTUTVIKLING TIL FERDIG 

MONTERTE PRODUKTER!

Vi tilbyr deg alt fra produktutvikling 
til ferdig monterte produkter!

• Rekkverk • Håndløper • Trapper • Balkonger
• Gangveier • Reparasjon • Mek. verksted

Drøbakveien 255, 1430 Ås, • Tlf: 64 94 59 60
Fax: 64 94 59 61 • www. follo-produkter.no 

post@follo-produkter.no

Din lokale leverandør av metallprodukter!

HELLANOR.NO

DET DU TRENGER NÅR DU TRENGER DET

Alt til bilen!

Ring 64 85 68 68

www.gusterudbygg.no

BILLINGSTAD
Billingstadsletta 18

Mandag - fredag kl. 7 - 20
Lørdag kl. 10 - 17

BILLINGSTAD
Billingstadsletta 18

Mandag - fredag kl. 7 - 20
Lørdag kl. 10 - 17

BILLINGSTAD
Billingstadsletta 18

Mandag - fredag kl. 7 - 20
Lørdag kl. 10 - 17

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

24 timers vakt telefon: 815 00 088
www.klmas.no

- oljetanksanering, tørrsuging, tette avløp

Nordre Askvei 5, 3400 Lier

Tlf. 92 46 00 64
www.atrack.no

Vi er en �eksibel bedrift som 
har kvalitet og engasjement 

som nøkkelord. 
Bedriften har 40 års erfaring 

og utfører de �este typer 
anleggsprosjekter. 

Gå inn på www.ctc.no 
for gratis befaring  

Har du en gammel oljefyr stående?

Bytt ut oljefyren med en 
varmepumpe fra CTC.

     Få inntil kr 50.000,- i støtte fra Enova
ut 2018. 

Bytt ut oljefyren nå.

Finn en CTC-forhandler i 
nærheten av deg på 
www.ctc.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)

www.as.kommune.no

Vi støtter Røde Kors!

post@as.kommune.no 
Telefon: 64 96 20 00

Husmovegen 86, 
N-1925 Blaker

Tlf: 995 35410

Epost: info@alpma.no

www.alpma.no

Molstadveien 10,
1480 Slattum

Tlf: 22 97 02 00

www.karlsson-svartedal.no

www.feiring.no

Rørkompaniet AS
Kirkeveien 54
1395 HVALSTAD
66 77 60 20 
asker@comfort.as RØRKOMPANIET ASpost@rorkompaniet.no
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A S K E R

Billingstadsletta 97, 
1396 Billingstad

Tlf. 66 98 33 50
Fax. 66 98 09 55

B Æ R U M B Æ R U M

E I D S V O L L

E I D S V O L L

A S K E R

A U R S K O G - H Ø L A N D

Elementsalg AS
Leangbukta	30D,	

1392	Vettre

Tannlegene	
Nesbru	Senter	AS
Fekjan 11A, 1394 Nesbru
Tlf.	67	20	47	00

allweiler.no | Tel: +47 66 77 50 50
firmapost@allweiler.no Askerveien 50, 1384 Asker 

Telefon: 40 00 23 32 

Avdeling Rådhusveien 4, 
1940 Bjørkelangen 

Tlf: 63 85 42 20
Telefon: 63 85 65 27 

post@hb-pukkverk.no
www.hb-pukkverk.no

 

OOslo Sanitetsforening Brusetkollen AS 

  Otto Valstadvei 70, postboks 422, 

  1373 ASKER  

  Tlf. 66 98 79 00 

Mob: 906 20 978
Slemmestadveien 210

1392 Vettre

Olav  Ingstadvei 5
1309 Rud

Tlf. 67 15 20 00
www.franzefoss.no

T. 67 10 77 00 
F. 67 53 59 89

firmapost@nitschke.no

1351 RUD
Tlf. 67 17 51 51

www.hgmedia.no

Rudsletta 71-75, 1351 Rud
Tlf: 67 15 14 00| www.gylling.no
Batterier til rullestoler og andre hjelpemidler

www.rosasen.no

MASKINENTREPRENØR 

TERJE HAGELØKKEN AS

TLF: 90070110

N A N N E S T A D

F R O G N

Melissa, Birgit og 
Martin Schanche

Høilundveien 40
1449 Drøbak

Tlf. 64 93 38 43 www.eriksenkran.no

Brådalsgutua 39, 
2022 Gjerdrum

www.lillestromgraving.no

www.satsbygg.no
Tlf: 934 34 244

Aktiv 
Eiendomsbygg AS

Dyrløkkeveien 15, 
1448 Drøbak

Vi har kurs- og konferanse, bryllup, 
firmafester, og andre arrangement.

www.vikingegarden.no

Tlf: 90 09 77 61 | maurenga@online.no  Tlf.: 639 94 119   
www.skalahus.no

Mauravegen 4, Sandholt Næringsbygg

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

Morud & Heimlund AS
Maskin & Grøntentreprenør

Tlf.: 932 23 159
Mail: as@morudogheimlund.no 

Adr.:  Vållaugsvegen 127 - 2032  Maura

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Holterkollveien 5
1440 DRØBAK

Telefon: 480 78 800
www.fagviken.no

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

Nannestad kommune 
støtter røde kors

N E S N I T T E D A L

G J E R R D U M

F R O G N

L Ø R E N S K O G

Hageland Aurskog
Hagesenter

Telefon: 63 86 31 43
www.hagelandaurskog.no

skyvedørsgarderober
tlf. 67 97 09 90. www.acme.no

Hundehotell/opphold :
46 81 12 60

www.drobakhundehotell.no

ROMERIKE MASKIN AS
Tlf. 63 90 91 42

www.romerikemaskin.no

Trond Olsen 
Mur og Flis As

Tiurveien 1, 1447 Drøbak

Telefonnummer: 
408 70 707

Vestbyveien 230, 1449 Drøbak
Heidi@haverinterior.no

Tlf: 416 98 122
www.haverinterior.no

Alle typer gjerder!
rosing.no

www.oslotrykkluft.no

O P P E G Å R D S K I

S K E D S M O

S K E D S M O

R Æ L I N G E N

Nedre Rælingsvei 154
2008 Fjerdingby

Tlf. 63830548
www.romerikeror.no

Tomtevn. 41, 1408 Kråkstad
Pb. 573, 1401 Ski

Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

Farseggen 52, 2015 Leirsund

www.rosenmetoden-behandling.com

Tlf: 911 57 323 

Rosenterapeut Per Richard Lier 

Vi	takker	alle	
annonsørene	for	den	

flotte	støtten

www.eie.no/kontor/eie-lillestrom

Storgata 29, Lillestrøm
Telefon: 63 80 54 10

Tlf: 63 80 51 00
post@vindveggen.no

Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
vindveggen.no

Lillestrøm
Parkalléen	3,	Pb	113
2001	Lillestrøm

Tlf. 63 89 05 30 
www.handelsbanken.no/lillestrom

FOTTERAPEUTEN
DEPOTGT. 20 2003 

LILLESTRØM

F R O G N

F R O G N

Handyman Palmer AS

 Skogveien 27, 1440 Drøbak
Tlf: 938 13 966

445 x 145cm

ESPELY HAGESENTER

445 x 145cm

ESPELY HAGESENTER

N A N N E S T A D

C.J. HANSENS VEI 13, 
N-2007 KJELLER
+47 63 81 99 37, 

WWW.DINEOKONOMER.NO

Tlf 63 84 47 40
E-post: post@skh-as.no
Totalrenovering av bad

10 Års garanti på tett bad

www.strommensparebank.no
Leiraveien 5, 2000 Lillestrøm

www.bergingstjenester.no
post@bergingstjenester.no

B.	Anfinsen	Eiendom	AS
Elvesvingen	19	2003	Lillestrøm

Tlf.	63	81	00	16

oddvisa@baeiendom.no

U L L E N S A K E R

U L L E N S A K E R

Toyota	Romerike	AS

Postb.	163,	
2051	Jessheim
Tlf:	63	94	22	00

Tlf: 63 97 50 00
www.bavvs.no Ødegårdsalleen 27, 2056 Algarheim  |  Tlf: 913 80 385

Ta en tur innom og se 
vårt gode utvalg!

www.mobelhuset-jessheim.no
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Tlf. 63 99 62 00

taxiromerike.no | Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no

Wilh. Willumsen AS

Kveldsrosvingen 2, 1368 Stabekk

Besøksaddresse: 
Kveldsrosvingen 2

Telefon: 67 10 21 20 

www.willumsen.no

LillestrømBanken skal dele ut 3 millioner kroner 
til lokale foreninger på Lokalbidraget 2019.
Bankens kunder kan gi sin stemme i mobilbank. 
Les mer på www.lokalbidraget.no

Hvem stemmer du på? Lokalbidraget

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Å S

Tjenester innen vann & avløp Mobile Moss AS
Teglveien 16, 1400 Ski

Tlf: 64 91 19 40

Vi	takker	alle	
annonsørene	for	den	flotte	støtten

LØKEN 
FJELLSPRENGNING

Vidar Løken
Nordre Karder vei 18 

 1550 Hølen
Tlf. 92 22 31 49

V E S T B Y

V E S T B Y

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

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

www.ukbh.no

Åsvegen	249
2056	Algarheim

Telefon	909	95	718

Toveien 22, 1540 Vestby
Tlf: 23 14 25 00

www.oluf.no

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

Måneveien 1, 1540 Vestby

Tlf. 90 98 27 05

U L L E N S A K E R



B - Blad
RETURADRESSE:

Bell Media AS
Tollbugt. 115, 3041 Drammen

AURORA Broiler
The September When deLillos

Postgirobygget Kristian Kristensen
Erik og Kriss No. 4

Hovedsponsor for:

Fornebu Sparebanks Musikkstipend, verdi 50.000,-
deles ut på festivalen. Se mer på fornebusparebank.no

STRANDFESTEN
Vidar Villa • Kyle Alessandro • Anders Solum

MachoMayne • Rockebandet Plopp + Talenter 


