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GAUTE SARS-OLSEN Distriktsleder

Utenforskap betegner mennesker eller grupper 
som står på utsiden av fellesskapet. Årsakene 
til utenforskap er mange og sammensatte, men 
de som står utenfor fellesskapet har gjerne flere 
utfordringer. Det kan være personer som står 
utenfor skole- og arbeidsliv, personer som har 
et svært begrenset sosialt nettverk, psykiske 
helseproblemer, rus-og alkoholmisbruk, en-
somhet og fattigdom. Utenforskap medfører 
at den det gjelder ikke opplever tilhørighet til 
storsamfunnet vi alle er en del av. 

Desember er den mørkeste tiden av året. Sam-
tidig er det kanskje den varmeste måneden, 
-i alle fall for de som er «innenfor». I denne 
tiden vil opplevelsen av å stå ute i kulden være 
forsterket for de det gjelder. Det er ikke lett å 
se mennesker som haster i veg for å forberede 
julefeiring, for å møte venner eller for å delta i 

juleselskap, når man selv opplever å stå uten-
for. 

Kanskje du vet om noen som kan trenge litt 
ekstra omtanke?
Vi vet at det ikke er så mye som skal til; en 
telefon, en rusletur, en kaffekopp, en vennlig 
henvendelse om ‘å bli med’. Den beste me-
disinen for et menneske er nemlig et annet 
menneske!

Røde Kors sine aktivitetstilbud er basert 
på at frivillige gir av sin fritid og oms-
org, nettopp for å hjelpe andre. Filoso-
fien er at ‘menneske møter menneske  
– det er det god helbred i’.
Er du en som vil gjøre noe for andre, eller er du 
en som selv er ensom- ja, så er det en plass til 
deg i Røde Kors! 

Vi i Akershus Røde Kors omsetter ‘vilje til 
humanitær innsats’ til gode aktiviteter og 
møteplasser i vårt fylke. Det er vår jobb å påse 
at de som har et behov for å delta på våre ak-
tiviteter, får tilbud om det. Likeledes er det vår 
jobb å påse at alle de som ønsker å gjøre en 
frivillig humanitær innsats i sitt lokalsamfunn, 
får anledning til nettopp det.

Vær en som bryr seg om de som er utenfor.                                                                                                      
Det blir aldri feil å vise omsorg for andre! 

Jeg ønsker deg og dine en riktig god jul.

leder
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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

Ser du om noen som er utenfor?

For mange er ‘A4-livet’ et mål å 
drømme om. Mange lever uten-
for hva som kalles ‘normalen’, 
og årsakene til det er så mange.
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Tekst: Ungdomsdelegatene | Foto: Røde Kors

I år har Akershus Røde Kors fire ungdoms-
delegater! Vi er Teresa, Eugene, Nishan 
og Saseena fra Kenya og Nepal. Vi arran-
gerer aktiviteter, kurs og workshops som 
bygger ungdomsorganisasjonen i Røde 
Kors. Med erfaringen vi kommer med fra 
våre egne Røde Kors-foreninger, hjelper 
vi unge frivillige til å møte behov blant 
ungdom i lokalsamfunnene i Akershus. 

Hvert år mottar Norges Røde Kors seks 
ungdomsdelegater fra tre forskjellige 
Røde Kors-nasjonalforeninger gjennom 
ungdomsdelegatprogrammet. Seks ung-
dommer med Røde Kors-erfaring sendes 
til de samme tre landene for å være ung-
domsdelegater i ett år. 

Ungdomsdelegatprogrammet har vart i 
over 15 år, og i år er vertslandene Colom-
bia, Nepal og Kenya i tillegg til Norge. 
Formålet med ungdomsdelegatprogram-
met er å styrke unge frivilliges posisjon 
i organisasjonen, støtte unge ledere, 
og bygge kompetanse og strukturer for 
ungdom i Røde Kors-bevegelsen. 

Alle ungdomsdelegatene har erfaring som 
frivillige fra Røde Kors-aktiviteter i sine 
hjemland. Ved distriktskontoret i Lille-
strøm jobber Teresa og Eugene fra Kenya. 
Vi bor i en leilighet på Rælingen og jobber 
med ungdomsgruppene i Vestby og Ås, 

Oppegård, Enebakk, Skedsmo, Rælingen, 
Eidsvoll og Hurdal og Asker Røde Kors. 

Bærum Røde Kors har et eget par med 
ungdomsdelegater i år som jobber med 
Røde Kors Ungdom-gruppen der og med 
aktiviteter på Fellesverket. Saseena og 
Nishan fra Nepal bor på Bekkestua. Vi 
jobber med aktivitet og de frivillige på 
Fellesverket – et aktivitetshus for ungdom, 
der unge kan komme og bare være, få mat 
og spille spill. Fellesverket har mange fri-
villige, både ungdom og voksne, som er 
til stede for ungdommene som kommer 
dit. Noen av aktivitetene på huset er åpne 
møteplasser for ungdom, kompiskvelder, 
jentekveld, leksehjelp og strikkeklubb 
er noen eksempler. Noen heldige ung- 
dommer får mulighet til å ha arbeidstre-
ning i kafeen også. Fellesverket er et 
trygt sted for alle som vil komme å være 
sammen med noen. 

Som ungdomsdelegater håper vi å lære 
masse som vi kan ta med tilbake til våre 
hjemland. 

Vi oppfordrer alle ungdommer i lokalsam-
funnene rundt i Akershus til å være med 

på aktivitet med oss og med Røde Kors 
Ungdom. Ungdomsgruppene har aktivitet 
blant annet i Skedsmo, Asker, Bærum, 
Enebakk, Rælingen, Oppegård, Eidsvoll 
og Hurdal og Vestby og Ås. 

Teresa og Eugene fra Kenya, og Nishan og Saseena fra 
Nepal er ungdomsdelegater som skal være her i Akershus i 
perioden 2018-2019.

Ungdomsdelegater i Røde Kors

// Noen av aktivitetene 
på huset er åpne 
møteplasser for ungdom, 
kompiskvelder, jentekveld, 
leksehjelp og strikkeklubb 
er noen eksempler. 
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Tekst: Distriktsleder i Akershus Røde Kors, Gaute Sars-Olsen | Foto: Røde Kors

Pantelotteriet med mange VINNERE

Ikke alt er greit 
i Akershus

Inge ble den første av 60 pantemillionærer i Norge. 
Men den største gevinsten over ti år er 200 millioner 
kroner til hjelpearbeidet til Røde Kors.

Ungdommene våre sliter. Svært mange unge i dag opp-
lever at de ikke har noen å gå til når de sliter, avdekker 
en helt fersk rapport fra Røde Kors.

Helsesøstre sier at de må avvise unge 
i døra, og at de ikke har tid til å jobbe 
forebyggende.  Bak alle tall er det et barn 
du kjenner. Det kan være nabogutten, eller 
den unge ekstrahjelpen i matbutikken. Er 
du en av dem som ikke helt vet hvordan 
du kan bidra? Da bør du lese videre.  

Mange har ingen å snakke med 
I en helt fersk rapport har Røde Kors spurt 
ungdommer selv hvem de søker støtte fra. 
Svaret overrasket selv oss som er tett på 
ungdom gjennom flere av våre aktivitets-
tilbud landet rundt. En av fire av ungdom-
mene i undesøkelsen holder problemer 
for seg selv. De snakker ikke med noen 
om dem. Nesten ingen av ungdommene 
søker først støtte fra voksenpersoner som 
helsesøster, trener eller samtaletilbud. 
De fleste snakker med venner, og mange 
snakker først med foreldrene sine. Disse 
funnene gjør oss bekymret. Hva med 
ungdom som ikke har nære venner eller 
en støttende familie? Hva med alle dem 
som ikke har noen å snakke med? For oss 
er disse funnene en viktig påminnelse om 
at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil 
løse alle utfordringer. Vi må gå hverdags-
livet og storsamfunnet vi lever i etter i 
sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, 
og hvordan.  

Stadig flere sliter psykisk  
Andelen ungdommer som rapporterer 
om psykiske helseplager, fortsetter å øke. 
Ensomhetstallene har aldri vært høyere 
siden Ungdata startet sine landsomfat-

tende undersøkelser i 2010. En av fem 
jenter i ungdomsskolen har et høyt nivå 
av depressive symptomer. I Akershus er 
mer enn en av ti ungdomsskoleelever mye 
plaget av depressive symptomer. Omtrent 
en av ti har ikke en eneste fortrolig venn 
og en av fem er mye plaget av ensomhet. 
Heldigvis er det ikke bare mørke skyer. 
Ungdommene i Akershus trives bedre på 
skolen enn landsgjennomsnittet. Ungdom 
i Akershus ligger også omtrent på lands-
gjennomsnittet når de blir spurt om de tror 
de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 
De fleste av barna våre har det bra, men 
dessverre gjelder dette ikke alle. Hele tre 
av ti ungdommer tror ikke at de får et godt 
liv. 

Til deg som er voksen, vis at du bryr deg. 
Legg vekk mobilen og vær til stede i hver-

dagssamtalene. Spør hvordan det går på 
skolen, med venner, på fritiden. Spør en 
gang til om du ikke får svar første gangen. 
I en travel hverdag er det lett at vi haster 
forbi uten å si hei eller spør hvordan det 
går. Du kan være den ene viktige personen 
som gjør en forskjell for det ene barnet. 

Til deg som er lokalpolitiker. Du bruker 
allerede mye av tiden din på et engasje-
ment for hjembyen og bygda. Til deg har 
vi tre helt konkrete råd basert på våre 
erfaringer og det ungdommene forteller 
oss i vår nye rapport: 

1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor 
ungdom kan henge uten forventings-
stress og press. Tenk langsiktig når 
det kommer til støtteordninger for 
forebyggende arbeid blant ungdom. 

2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre 
og andre voksenpersoner på skolene. 
Dette er dessverre ikke tilfelle i 
mange kommuner i dag. Helsedirek-
toratets minstenorm for antall barn 
per helsesøster i 100 % stilling 
må følges. På barneskolen skal en 
helsesøster ha ansvar for 300 barn, 
på ungdomsskolen 550 barn, og på 
videregående skoler 800 barn.  

3. Prioriter tiltak rettet mot familier med 
lavinntekt, slik at ungdom fra disse 
familiene får samme muligheter til å 
delta i samfunnet som andre ungdom-
mer. Altfor mange faller utenfor på 
grunn av økonomi.  

Til deg som er ungdom. Det er helt vanlig 
å synes at livet er vanskelig av og til. Det 
finnes voksne som er her for deg, uansett 
hvordan du føler deg. Tørr å spørre om 
hjelp om du sliter

Kraften i å bry seg 
Alt er ikke greit i Akershus, men vi har tro 
på at vi sammen kan bygge solide samfunn 
hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver 
dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, 
kraften i det å bry seg. La oss gå høstens 
skolestart og kommunebudsjettprosess 
i møte med ett klart mål: flere unge i 
Akershus skal ha trygge voksenpersoner 
rundt seg.  

Midlene fra Pantelotteriet er utrolig ver-
difulle for oss, og gjør at Røde Kors kan 
drive enda mer humanitært arbeid, sier 
Robert Mood, president i Røde Kors.

Fantastisk idé
Allerede etter ett års drift kunne lotteriet 
overrekke én million kroner til Røde Kors. 
I 2015 hadde den totale summen nådd 
100 millioner. Kun tre år etter er altså den 
summen doblet.

– Jeg synes virkelig Pantelotteriet er en 
fantastisk idé, som bare synes å stige i 
popularitet. Her får folk både en enkel og 
spennende måte å støtte Røde Kors på. Det 
betyr svært mye for oss, spesielt for de 
lokale Røde Kors foreningene, sier Mood.
Telemark er et av fylkene hvor det spilles 

mest i Pantelotteriet. Det betyr også at 
Røde Kors› lokalforeninger i Telemark er 
blant de som får størst bidrag fra lotteriet.
– For den enkelte lokalforening som mottar 
disse pengene betyr det flere midler til å 
redde liv, drive aktiviteter for sårbare barn 
og unge og besøke eldre og ensomme på 
syke og aldershjem over hele fylket, sier 
Stine B. Skoland, daglig leder i Telemark 
Røde Kors.

Flere gratisaktiviteter
Det er Porsgrunn Røde Kors som ligger på 
toppen av listen over de lokalforeningene 
som mottar mest i Telemark. I løpet av ti 
år har de fått mer enn én million kroner 
i inntekter fra Pantelotteriet. For lokalfo-
reningsleder Kim Jensen er dette et viktig 
bidrag til budsjettet.
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Røde Kors leverer sårt tiltrengt nødhjelp til 50 000 i Syria
Med støtte fra FN leverte Syria Røde Halvmåne i dag for første gang nødhjelp til flyktningleiren Rukban. 
Befolkningen der lever i stor nød siden det hittil har vært vanskelig å få fram nødhjelp.

Leiren ligger i ørkenen på grensen mot Jordan. Syrerne som lever der er rammet av 
ekstrem matmangel, ikke-eksisterende helsetilbud og dårlige sanitær- og boforhold. De 
mangler også rent drikkevann.

- Etter sju år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i 
landet, og dette gjelder i aller høyeste grad Rukban-leiren. Vi har i lang tid prøvd å få 
fram nødhjelp til dette området, og er derfor svært glade for at den endelig har kommet 

frem, sier Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Nødhjelpskonvoien består av til sammen 78 biler som leverer 10 475 kasser med 
mat og medisiner, 10 075 kasser med hygieneartikler samt klær til 18 000 barn.   

I tillegg starter arbeidet med å vaksinere 10 000 barn mot meslinger, polio og andre 
dødelige sykdommer.  

Slik kan du gi din støtte:

SMS GODJUL til 2272 (250 kr) 

VIPPS til 2272 (valgfritt beløp)

Kontonummer: 8200 06 10190

Fast gave: Send GIFAST til 2272,  
gi 100 kr/mnd. På SMS.

En frivillig i Røde Halvmåne dirigerer konvoien av lastebiler med nødhjelp som ankommer Rukban. Foto: Syria Røde Halvmåne

 – Vinnerlykke: Inge Høie Pedersen satset fem tomflasker, og endte opp som Norges 
første pantemillionær.

– Aya er like 
gammel som krigen i Syria og 
har vært på flukt nesten hele 
livet. Hun fronter 
julekampanjen i år.

– For Porsgrunn Røde Kors er målet å 
være til stede for dem som har behov for 
oss lokalt. I Porsgrunn vokser over 700 
barn opp i det vi i Norge definerer som 
fattigdom. Derfor har vi de siste årene 
spesielt økt satsningen på denne gruppen, 
forteller Jensen.

– Det gjør vi gjennom gratisaktiviteter 
som Barnas Røde Kors, Ferie for alle og 
Røde Kors førstehjelp og friluftsliv. Vi 
ønsker at alle barn skal ha mulighet til å 
delta på fritidsaktiviteter uavhengig av 
foreldrenes inntekt, og midlene fra Pante-
lotteriet gjør at vi har mulighet til å tilby 
dette, sier lokalforeningslederen.

Gikk fra vinnerloddet
Nær 60 personer har blitt pantemillio-
nærer i Pantelotteriet siden starten. Den 
første som vant var Inge Høie Pedersen 
fra Langesund. Han skulle pante fem 
flasker på en Rema-butikk i Skien, og 
valgte å trykke på Røde Kors-knappen. 

Det har han ikke angret på.

– Det kom ut en veldig lang lapp, og da 
skjønte jeg at det var noe spesielt. Jeg 
måtte lese lappen flere ganger, og ble helt
skjelven. Jeg klarte å stabbe meg frem til 
kassa for å fortelle det til de ansatte, for-
talte Inge Høie Pedersen da han fikk over-
rakt premien. Pengene skulle han bruke til 
å betale ned litt på lånet, og kanskje kjøpe 
seg en ny bil.

I 2016 fikk lotteriet ekstra stor, nasjonal 
oppmerksomhet da en person gikk fra vin-
nerloddet sitt i en Spar-butikk i Skånevik 
i Hordaland. Personen ble aldri funnet, og 
milliongevinsten ble til slutt delt mellom 
den lokale Røde Kors-foreningen, Røde 
Kors sentralt og Spar-butikken, som fikk 
100 000 kroner i finnerlønn.

Tekst: Torkel Vik
Foto: Katrine Lunke og Ivar Guthu

Tekst: Røde Kors | Foto: Syria Røde Halvmåne
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De ble som en familie
Nils Fossen jobbet som lærer i mange år, han ønsket å finne 
noen aktiviteter som kunne engasjere ham da han ble pensjo-
nist.  Han tok kontakt med Fet Røde Kors Flyktningguide og 
fikk møte Aman Waldegiorgis Amde fra Eritrea. Aman kom 
til Norge alene og ønsket å få kontakt med en person som 
bodde i samme kommune. De møttes en gang pr uke i ett år.

Aman har fått anledning til å praktisere 
norsk med Nils og lærte mye om hvordan 
tingene fungerte i Norge.

- Jeg fikk veldig god kontakt med Nils med 
en gang. Han hjelper meg med alt, blant 
annet med å studere bilteori, kjøretimer 
og gir meg skolehjelp. Uten han hadde det 
vært veldig vanskelig, smiler ham. 

Nils har også fått kjennskap og innsikt om 
Eritrea og Saudi Arabia, det landet som 
Aman bodde før. 

- Hvis jeg ikke hadde hatt møtene med 
Aman, ville jeg aldri lært så mye om kul-
turen og landene han kommer fra.

Nils har også blitt kjent med venner av 
Aman som trengte hjelp til matematikk.  
Som pensjonert lærer synes han det gøy 
å hjelpe til i fag, og kjempe spennende å 
se på deres utvikling.  En av vennene til 
Aman startet med sykepleier studie, takket 
være støtte fra Nils.   

Da året var omme, ønsket begge å fortsette 
med møtene. Det hadde utviklet seg til å 
bli et ekte vennskap.

Blir som en familie
- Jeg tenker ikke på oss som to bekjente, 

men som en familie. Jeg har blitt godt 
kjent med kona og barna hans også. Hans 
familie har blitt min familie.

- Ja, det var en gang jeg var med Aman 
og en venn av han, og da pratet vi om min 
familie. Da sa jeg at jeg hadde to barn, men 
da rettet Aman på meg, og pekte på seg 
selv. 

Dette her har vært veldig bra for oss begge 
to. Han ringer når han trenger hjelp med 
noe, eller når han har opplevd noe positivt.

Møtte ordføreren
Nils og Aman fikk også møte John Harry 
Skoglund, ordføreren i Fet. De fortalt 
om erfaringene sine gjennom opplegget 
Flyktningguide. Skoglund syns dette var 
helt fantastisk å høre om.

- Man merker jo fort at de to har blitt gode 
venner, og det er jo bare helt fantastisk. 
Min oppfatning er at frivilligheten i 
Fetsund er stor, og det man ofte får til svar 
når man spør hvordan folk orker å bruke 
så mange timer av fritiden sin på noe de 
ikke får betalt for, svarer de at de får mye 
tilbake. De får glede, vennskap og er med 
på noe positivt. 

Tekst: Akershus Røde Kors | Foto: Akershus Røde Kors

Erfaring viser at det ofte er vanskelig for flyktningene å 
bli kjent med de som bor i nærmiljøet.  Røde Kors søker 
derfor etter flere frivillige flyktningguider. 

Å være flyktningguide innebærer at du blir kjent med en flyktning 
som bor i din kommune. Antall møter kan variere fra 2-4 ganger per 
måned. 

Noen ønsker å bli bedre kjent i nærmiljøet, andre trenger noen å  
snakke norsk sammen med, noen som kan vise hvor det er fine 
turområder, noen å se en fotballkamp med, eller noen å lage mat 
med. 

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å bli flyktningguide, det 
eneste som kreves er at du har lyst til å bli kjent med et annet men-
neske. Kurs og opplæring vil bli gitt. 

Vi ønsker kontakt med personer i alle aldere, og akkurat nå særlig 
menn og guider mellom 18-30 år!
 
Du kan melde deg på https://www.rodekors.no/bli-frivillig/

BLI FLYKTNINGGUIDE! 
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Tekst: Marianne Wellén 
Foto: Martin Giavær

Ønsker en 
fredelig 
verden 
uten 
våpen
Jeg må innrømme at jeg ble 
ganske sjokkert da jeg fikk 
vite at en tidligere militær var 
valgt til øverste leder i Røde 
Kors, forteller Daria Marki-
na, nyvalgt leder i Vestby og 
Ås Røde Kors.

Hun kontaktet derfor president Robert 
Mood og ba om å få møte ham. – Jeg ville 
gjerne høre hans synspunkter og begrun-
nelser for hvordan hans Røde Kors-verv er 
forenlig med hans profesjonelle militære 
bakgrunn, forteller hun. Og Mood ville 
gjerne møte henne.

– Jeg har et stort engasjement for Røde 
Kors sitt arbeid og for Røde Kors-prinsip-
pene. Og jeg ønsker meg en verden uten 
våpen, militære, vold eller atomkrigtrussel, 
forteller hun.

Daria vokste opp i Sør-Sibir og flyttet med 
familien til Chile da hun var 13 år. Der gikk 
hun på videregående. Så flyttet hun til Lyon 
i Frankrike der hun bodde i fem år og tok 
en ingeniørutdannelse. I 2011 flyttet hun 
hit til Norge og bor nå i Ås, der hun har tatt 

en doktorgrad i mikrobiologi. Nå er hun 
aktiv jobbsøker og frivillig i Røde Kors.

Ville strikke sokker til flyktninger
Det begynte i 2015 da det kom mange 
flyktninger til Norge.
– Jeg ville bare strikke sokker til flykt-
ningene, men etter hvert ble jeg med og 
startet opp flyktningguide-tjenesten, så ble 
jeg leder for Omsorg, en avdeling jeg og 
noen til bygget opp fra grunnen. I februar 
ble hun så valgt til leder i Vestby og Ås 
Røde Kors.

– Vi har samme overbevisning og samme 
ideologiske grunnlag, sier Robert Mood, 
men forskjellen er nok at jeg har sett ting 
som gjør meg sikker på at militærmakt er 
et nødvendig onde. Jeg har sett grusomme 
massakrer og voldshandlinger der eneste 
utvei er bruk av statlig militær makt og de 
som utfører ugjerningene må straffes.

– Men de som gjør dette er også mennes-
ker, sier Daria.

– Det må være mulig at folk snakker 
sammen, ser hverandre og tar vare på 
hverandre, før man kommer til slike 
hendelser? Og hvorfor kan vi ikke bruke 
pengene som brukes til våpen og militære 
til å løfte barn ut av fattigdom og gi de et 
verdig liv?

Soldater trener på å unngå kamp
– I alle mine år som militær og i treningen 
og opplæringen av soldater har fokuset på 
etiske valg og Genèvekonvensjonene vært 
noe av det aller viktigste, sier Mood og 
understreker at forsvaret siler bort alle de 
som søker seg til militæret for å oppleve 
spenning og voldshandlinger.

– I Forsvaret, fortsetter han, trenes sol-
datene opp for å slippe å være soldat, de 
trener for å sikre at vi aldri skal trenge å 
bruke det norske forsvaret. Det militære 
er underlagt det politiske og vold er noe 
man bruker som aller siste utvei, aldri som 
første valg, forklarer han.
Men Daria er ikke overbevist.

– Jeg ser kanskje verden på en litt annen 
måte enn de fleste. Jeg har ikke et sted som 
jeg kaller hjemme, fordi jeg har flyttet så 
mye, hjemme er inni hodet mitt og jeg ser 
på alle mennesker på jorden som én gruppe. 
Jeg synes det er gammeldags å ha grenser, 
i dag som vi har internett og kan kommu-
nisere med hverandre over hele verden. Vi 
må se på verden som en enhet, sier Daria.

– Da jeg hang av meg uniformen i 2016, 
forteller Mood, var noe av det første jeg 
gjorde å gå til Oppegård Røde Kors, som er 
min lokalforening, og spurte: Hva kan jeg 
bidra med? Jeg ble flyktningguide, så kom 
valgkomiteen, jeg sa ja til å stille og ble 
valgt som president på Landsmøtet i 2017, 
forteller Mood som igjen understreker at 
militæret er et onde, men noe vi holder oss 
med for å slippe å bruke det.

Tross forskjellige synspunkter og bakgrunn 
har Daria og Robert noe til felles: De er 
begge engasjerte og frivillige i Røde Kors.

Engasjerte Daria og Robert er enige om at Røde Kors gjør mye bra for mange.

Mat til 3 barn i krig

// – Det må være 
mulig at folk snakker 
sammen, ser hverandre 
og tar vare på hverandre, 
før man kommer til 
slike hendelser? 

Krig og konflikt fører til at mange mennesker ikke har nok mat, og barn går ofte sultne i dagevis. 

Derfor deler Røde Kors ut matesker til mennesker på flukt, som lever i krigs- og konfliktområder eller som 
er rammet av naturkatastrofer. Matesken kan inneholde blant annet ris, hermetikk, erter, olje, tomatpure, 
sukker, te og linser. 

Denne gaven tilsvarer mat til 3 barn i én måned. Kortet er en symbolsk gave, gaven viser at du støtter Røde 
Kors sitt arbeid. Din gave kan bli brukt til og gi mennesker hjelp der behovet til enhver tid er størst, og kan 
bli brukt på andre områder enn kortet viser. Se mer på www.gi.rodekors.no /mat-til-tre-barn.html
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ROM FOR FRIVILLIGHET: SPENNENDE SAMARBEID I LILLESTRØM

I løpet av høsten har frivillige leksehjelpere og unge del-
tagere møttes til Røde Kors Leksehjelp på Romerike Hel-
sebygg i Lillestrøm. Både frivillige og deltagere er enige 
om at de får masse positivt ut av aktiviteten. 

Blant deltakerne er der stor enighet om at aktiviteten 
er givende og lærerik. En ung jente, som har møtt opp 
på Leksehjelp sammen med en gjeng venner, forteller: 
«Det er veldig bra. Leksehjelperne er veldige flinke.» En 
annen sier: «Det er veldig spennende å ha hjelpere som 
er fra andre steder [enn skolen].»

En annen kompis er enig, og sier: «Det var veldig van-
skelig for meg med engelsk, så jeg ble så redd. Så jeg sier 
til meg selv at jeg klarer ikke å lære. Jeg fikk hjelp på lek-
sehjelp da jeg hadde engelskoppgaver. De er så flinke.»
De frivillige leksehjelperne kommer fra ulike bakgrunner 
og utdanninger, alt fra ingeniører, forskere og selvstendig 
næringsdrivende. Mange meldte seg til å bli leksehjel-
pere fordi de ønsket å lære fra seg og synes denne aktivi-
teten virket spennende. 

Noen av de frivillige leksehjelperne har tidligere vært fri-
villige ved andre Røde Kors-aktiviteter, og kan dermed 

bruke og videreføre tidligere frivillighetserfaring. En fri-
villig forklarer: «Jeg har vært flyktningguide, og hadde 

lyst til å prøve noe annet. Det så spennende ut å være 
leksehjelper.»

Siden aktiviteten er ny oppstartet og flere frivillige er 
leksehjelpere for første gang, var mange litt nervøse i be-
gynnelsen. En frivillig forteller: «Man var litt smånervøs. 
Man var litt redd for at man ikke kunne hjelpe til. Men 
det gikk veldig bra».

En annen frivillig på leksehjelp beskrev: «Opplevelsen 
har vært koselig. Det har ikke vært for vanskelig heller. 
Jeg var litt sånn.. matte var i hver fall helt uaktuelt for 
min del [ler]. Jeg synes det har vært veldig greit».

Blant de unge er det spesielt matte, norsk og engelsk som 
er etterspurt på leksehjelp. Timeplanen for de frivillige 
settes sammen så det alltid er minst én frivillig som kan 
hjelpe med matte og realfag og én som kan hjelpe med 
norsk og engelsk hver gang.

Vi søker fortsatt frivillige som har lyst til å ta en leder-
rolle og legge til rette for organiseringen av Leksehjelp. 
Hvis dette høres interessant ut, kan prosjektleder Sofie 
Vilhelmsen kontaktes på sofie.vilhelmsen@redcross.no

Pilotprosjektet ‘ROM for Frivillighet’, som er et samarbeid mellom Akershus Røde Kors, Linstow, Skedsmo kommune 
og Romerike Helsebygg. Ideen bak prosjektet er å sambruke lokaler som står tomme på ettermiddagen og kveldstid, så 
de kan brukes av frivilligheten til helsefremmende aktiviteter. Leksehjelp holdes hver tirsdag fra 16.00-19.00.

Tekst: Akershus Røde Kors | Foto: Akershus Røde Kors
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Ikke utsett å lær deg førstehjelp

Livreddende førstehjelp var tema for 
årets 8. mai-kampanje, med mål om å 
gjøre den norske befolkningen tryggere 
på å utføre førstehjelp. Det er nemlig hele 
6 av 10 som ikke tør å gi førstehjelp i 
alle livstruende situasjoner, og tallet er 
enda lavere for aldersgruppen 16-24 år. 
Samtidig har 20 prosent av befolkningen 
utført førstehjelp i løpet av de siste 12 
månedene.

Av de som oppgir at de ikke tør å gi før-
stehjelp er mange redde for å gjøre vondt 
verre.

Halvparten er usikre på hva de skal gjøre. 
Budskapet til Røde Kors er enkelt; det er 
alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre 
noe!

– Så lenge du tar utgangspunkt i det du 
har lært kan du ikke gjøre noe feil. Men 
førstehjelp er ferskvare, så det er viktig 
å friske opp kunnskapene med jevne 
mellomrom, oppfordrer Robert Mood, 
president i Norges Røde Kors.

Unge kan ikke nok førstehjelp
Årets førstehjelpsundersøkelse viser også 
at unge på vei ut i voksenlivet er for dårlig
rustet når det kommer til første-
hjelpskunnskaper. Aldersgruppen 
16-24 år har gjennomgående dårligere 
førstehjelpskunnskaper enn resten av 
befolkningen, og 4 av 10 kan ikke det me-

disinske nødnummeret. Derfor var denne 
aldersgruppen litt ekstra i søkelyset under 
årets kampanje.

– Det er skremmende at så mange unge 
verken tør å gi førstehjelp eller kjenner til 
nødnummeret 113. Dette er mennesker som 
ofte er på steder med mange andre men-
nesker, og livreddende kunnskap vil kunne 
gjøre en stor forskjell, understreker Mood.

Førstehjelpsopplæring til russen
Sammen med Line Miriam Sandberg, 
statssekretær i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, Martin Tiltnes, distriktsrådsleder 
i Akershus Røde Kors Hjelpekorps, Alex 
Rosén, som selv har utført livreddende 
førstehjelp, og flere førstehjelpsinstruk-
tører var Mood til stede på Oslo kate-
dralskole 2. mai for å fortelle russen om 
viktigheten av å kunne førstehjelp. Rundt 

100 russ var til stede, og fikk en kort inn-
føring i hvordan man skal gi frie luftveier, 
legge noen i stabilt sideleie og hjerte- og 
lungeredning. Alex Rosén intervjuet de 
som var tilstede, og på spørsmålet om 
hvorfor de unge ikke tør å gi førstehjelp 
svarte Ricky Hoang, russepresident ved 
Oslo katedralskole, at de unge trenger 
mer førstehjelpsopplæring.

– Lærerne på skolen har førstehjelpsopp-
læring annethvert år, men vi elevene har 
ikke hatt dette på videregående. Hvis vi 
skal bli tøffere når det kommer til å gi før-
stehjelp synes jeg vi må ha mer opplæring 
også, mener Hoang.

Frisk opp kunnskapene
– Det er lett å tenke at førstehjelp er noe 
man ikke får bruk for selv, men under-
søkelsen viser at folk utfører førstehjelp 
oftere enn man kanskje tror. Neste gang 
kan det være deg selv eller et familiemed-
lem som opplever hjertestans. Da er det 
godt å vite hva du skal gjøre de dyrebare 
minuttene til ambulansen kommer, opp-
fordrer Mood.

Så hva venter du på? Ikke utsett å lær deg 
førstehjelp.

Kun 4 av 10 nordmenn tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner. Samtidig havner flere enn 
man kanskje tror i situasjoner der de utfører førstehjelp.

Tekst: Thea Rønneberg
Foto: Olav A. Saltbones

Russepresident Ricky Hoang blir lagt i stabilt sideleie av en medruss.– I dag var det fint å øve på kompresjoner, sier Sander Furuheim, som er russ på Oslo 
katedralskole. Han fikk testet førstehjelpskunnskapen sin i skolegården, her sammen med 
Erik Myrland fra Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps.

Statssekretær Line Miriam Sandberg og russepresident Ricky Hoang får prøve seg på første-
hjelp under ledelse av distriktsrådsleder i Akershus Røde Kors Hjelpekorps Martin Tiltnes.
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AURSKOG - HØLAND 
___________________________

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

___________________________

Maxbo Skansen AS
1941 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 43 40
___________________________

Fosser Elektro AS 
Hølandsveien 2004, 1960 Løken 

Tlf. 63 85 03 02 
___________________________

Østlid Regnskap AS 
Nordre Bliksrud vei 4, 1940 Bjørkelangen

Tlf. 63 85 00 61
___________________________

BÆRUM
___________________________

Management K. AS
Ruglandsvei 16 A, 1358 Jar

Tlf: 92 01 19 87 
___________________________

EIDSVOLL
___________________________

Svendby Bygg Consult AS
Årnesvegen 13, 2093 Feiring

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

EIDSVOLL
___________________________

Arve Frydenlund 
Låkegutua 16, 2070 Råholt

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
_____________________________

Cubus Råholt AS
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

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

_____________________________

Tigre Norpukk AS
Minne Industriområde 41, 

2092 Minnesund
Tlf. 91 87 57 01

___________________________

NANNESTAD
___________________________

Kristoffersen Byggservice AS
Gamle eltonveg 13 A, 2034 Holter
___________________________

NANNESTAD
___________________________

Romerike Betongsaging
Postboks 30, 2034 Holter

Tlf: 63 99 57 57
___________________________

Åsgreina Byggassistanse AS
Gimilvegen 11, 2033 Åsgreina

Tlf: 40 40 23 98
___________________________

An Bygg AS
Ringtrostvegen 11, 2032 Maura

Tlf: 63 99 34 57
___________________________

NES
___________________________

Norsk Rådgivning & Regnskap AS
Drognestoppen 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 90 30 60
___________________________

Fag-Elektro AS
2080 Eidsvoll

Tlf. 63 90 42 77
___________________________

Årnes Revisjon AS
Rådhusgata 1C, 2150 Årnes

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

NES
___________________________

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

NITTEDAL
___________________________

Rotnes bruk AS
Stasjonsveien 1, 1482 Nittedal

Tlf. 99 74 20 00
___________________________

RÆLINGEN
___________________________

Rælingen Graveservice AS
Wessels veg 12, 2005 Rælingen

Tlf: 63 83 00 00 
___________________________

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

Tlf. 63 95 89 00

Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 72 20

www.frankkristiansen.no

Drøbak Marine 
Service

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

Team Regnskap 
Jessheim AS

Industrivegen 20
2069 JESSHEIM

Tlf.   63 94 61 60

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

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 

Hageland Lørenskog
Tunvn. 2 v/Lørenskog Storsenter

1473 LØRENSKOG
Tlf 67921120

www.settem.no
67 80 21 00

Lommedalen

Gravsteiner og skifer

SETTEM
STENINDUSTRI

STEINRIKET

 

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 

Elektroservice AS
AUT.INSTALL.
Sørumsgt. 32, 

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

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60
SKOGBYGDA MAT
2164 Skogbygda 
Tlf :  63 90 82 95

Tlf: 63 96 41 00
RÅHOLT DYREKLINIKK

Høyås Bo og 
Rehabiliteringssenter
Valhallav. 74, 1413 Tårnåsen

Tlf. 66 81 98 00
Takker besøkstjenesten 

for fint samarbeid

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

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.
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E I D S V O L L F R O G N

L Ø R E N S K O G

L Ø R E N S K O G

N A N N E S T A D

A S K E R

Askerveien 50, 1384 Asker 
Telefon: 40 00 23 32 

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

Hagaløkkveien 13
1383 ASKER

Elementsalg AS
Leangbukta 30D, 

1392 Vettre

 

OOslo Sanitetsforening Brusetkollen AS 

  Otto Valstadvei 70, postboks 422, 

  1373 ASKER  

  Tlf. 66 98 79 00 

www.rosasen.no

Vi bygger sammen!

www.gusterudbygg.no

Gudmundsen
Regnskapsbyrå AS

Åsvegen 315, 2033 Åsgreina 
Tlf: 63 93 06 30 

www.gudmundsen.no

ANONYM ANNONSØR REF. 7340
Vollaugdalen Mølle AS
Nordåsvegen 5, 2032 Maura

 Tlf: 63930600 
www.fkmaura.no

ENGERVEGEN 24, 2030 NANNESTAD 

TLF: 920 31 107 | www.ruud-bygg.no 
Nannestad kommune 

støtter røde kors

Hageland Aurskog
Hagesenter

Telefon: 63 86 31 43
www.hagelandaurskog.no

N A N N E S T A D

G J E R D R U M

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

Fax. 64 98 92 22

MORK TRANSPORT AS 

2022 Gjerdrum Brådalsgutua 39, 
2022 Gjerdrum

www.lillestromgraving.no

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

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

www.vikingegarden.no

Tlf: 90 09 77 61 | maurenga@online.no

Sandholtgården, 2032 MAURA

Tlf: 63993785

www.aktiva-regnskap.no

Snekker'n Svein AS
Tulipanvegen 59, 2034 Holter

Tlf: 970 83 066
2032 MAURA

Tlf.: 90 91 51 74 | www.obpas.no

Østlandske Byggpartner As 

www.vvsogmiljo.no | e-post: post@vvsogmiljo.no 
tlf: 95979226

Kloppaveien 10, 1472 Fjellhamar

N E S
ROMERIKE MASKIN AS

Tlf. 63 90 91 42
www.romerikemaskin.no

www.scanvacc.com

O P P E G Å R D

S K E D S M O

S K E D S M O

B Æ R U MAURSKOG-HØLAND

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19 2003 Lillestrøm

Tlf. 63 81 00 16

oddvisa@baeiendom.no

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

firmapost@nitschke.no

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

WWW.DINEOKONOMER.NOVolvo Maskin AS

Leiraveien 14, 2000 Lillestrøm 
Tlf. 63 80 04 60

Pakking - Lagring - Distribusjon 

www.logistikkhuset.no

1351 RUD
Tlf. 67 17 51 51

www.hgmedia.no

Billingstadsletta 18
Mandag - fredag  07.00 - 20.00   
Lørdag       09.00 - 17 .00 Billingstadsletta 18

Mandag - fredag  07.00 - 20.00   
Lørdag       09.00 - 17 .00 10

Tlf: 63 80 51 00
post@vindveggen.no

Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
vindveggen.no

K.S. Regnskap A/S  
Industrivn. 2, 

1337 Sandvika

Tlf.   67 80 85 10
www.ksregnskap.no

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

10 Års garanti på tett bad

tlf 63 80 50 80 - www.amediatrykk.no

www.barummurogflis.no

Tlf: 63 86 67 67

R Æ L I N G E N

Få mere ut av pengene !
Hos oss får du både kvalitet til gode priser og personlig service.

Fleksible åpningstider som passer deg: dagtid, kveldstid og helger.
– Ring oss i dag for et godt tilbud på dekk og felg.

Tlf 41 25 56 96 | Kirkevegen 18, 2008 Fjerdingby

Tlf: 63 97 50 00
www.bavvs.no

Frank Fredriksen 
Murerfirma AS

Åsvegen 249
2056 Algarheim

Telefon 909 95 718

U L L E N S A K E R

U L L E N S A K E R

U L L E N S A K E R

GARDERMOEN ELEKTRO – BALDER ALLÈ 2 2060 GARDERMOEN – TLF 02407 – WWW.BRAVIDA.NO

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

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

www.ukbh.no

Elektrovegen 1, 
2050 Jessheim

Fax. 63 94 38 88

Industriv. 13
Pb. 207, 2051 Jessheim

Tlf. 63 94 21 20

V E S T B Y

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

S Ø R U M

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
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Lungepoliklinikken arrangerer

For deg som har KOLS
(kronisk obstruktiv lungesykdom, emfysem eller kronisk astma.)

Kurset drives av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom 
og ergoterapeut.

Varighet: 17 kursdager over 5 uker. 8 deltakere pr. kurs.
Påmelding via henvisning fra egen lege til
 Lungepoliklinikken, Ahus, 1478 Lørenskog

Ved eventuelle spørsmål ring, tlf. 67 96 27 12 / 67 96 27 13

LUNGEREHABILITERINGSKURS

MÅLSETTING MED KURSET
- bremse sykdomsutvikling
- øke kunnskap og forståelse
- bedre mestring og 
   trygghet
- praktisere lungetrim
     

     EKSEMPEL PÅ TEMAER
     - lungenes oppbygging/
       funksjon
     - medisinsk behandling
     - anfallsmestring
     - følelsesmessige reaksjoner
     - røykeavvenning

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

megaflis.no           megaflis.no           megaflis.no

Alt du trenger til baderommet 

får du hos

Økrisletta 11, 1340 Skui
Tlf.: 66 84 77 11
Fax: 66 84 77 80

Mobil: 911 11 013
E-post: post@gunnarknutsen.no

BØN SYKEHJEM
Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56
Takker Besøkstjenesten til 
Eidsvoll og Hurdal Røde 
Kors for fint samarbeid!
"Bøn et godt sted å være, et 
godt sted å lære"

 BØN SYKEHJEM
  Bønsbakken 13, 2073 Bøn
  Tlf. 63 95 11 56
  Takker Besøkstjenesten til Eidsvoll og Hurdal 
  Røde Kors for fint samarbeid!
  “Bøn er et godt sted å være, et godt sted å lære”

Åpningstider:
Mandag – onsdag: 10-15 | Torsdag: 10-19 | Fredag: 10-15

Rema 1000 Eidsvoll
Tlf. 63 96 49 95

Rema 1000 Råholt
Tlf. 63 95 53 00

Støtter Eidsvoll og Hurdal 
Røde Kors

TA SERVICEN NÅ, BETAL SENERE!

BILXTRA KONTO - UTEN EKSTRA KOSTNAD!

Romerike Autoservice AS:  Tlf : 63 95 14 00 / 90 41 27 70 | Adr: Vognvegen 23, 2072 Dal 

Epost: romerike.autoservice@bilxtra-verksted.no  |  Åpningstider: mandag - fredag: 07:00 - 17:00

Vi tar service og reparasjoner på alle merker!

FAST LAVPRIS!EU-KONTROLL699,-.(Gjelder personbil)

Vi takker 
annonsene 

for den 
flotte støtten!

Rydde?
BESTILL container online.
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Engasjement, risikohåndtering, sikkerhet, miljø 
og teknologi er nøkkelord for vårt samarbeid 
med Røde Kors i Norge og globalt. Les om våre 
prosjekter på dnvgl.com/redcross

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE

FRA START TIL SLUTT  
- AJ PRODUKTER ER  
DER HELE VEIEN
Trenger du hjelp til skape et effektivt lager. Våre prosjektselgere er 
veldig opptatt av smarte lagerløsninger. Med over 40 års erfaring, 
ekspertise og engasjement kan vi tilby komplette logistikkløsninger 
for ditt lager. Vi hjelper deg med alt fra forslag og tegninger til leve-
ring og montering.

Kontakt oss på ajprodukter.no eller 67 02 42 00

Brukte bildeler – vrakpant Myrvangvegen 8, P.b 213, 2040 Kløfta
Service@romerike-elektro.no





Tlf. 63 99 62 00

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

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

Concept2 Norge AS
www.concept2.no

Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

post@concept2.no | Tlf: 41 41 48 12

 Tlf.: 639 94 119   
www.skalahus.no   

Mauravegen 4, 
Sandholt Næringsbygg, 

2032 Maura

*trafikkskade *yrkesskade *pasientskade
*trygd  *forsikring  *prosedyre
*arv/testamente *samboeravtaler *almennpraksis

Ta kontakt med adv. Thomas Chr. Wangen eller 
adv. Maja Simonsen for erstatning. 

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker. 
Våre 15 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
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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

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!
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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!
GJERDRUM KOMMUNE
Gjerdrum Kommune støtter røde kors

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

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

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

For program og kjøp av billetter:
u l l e n s a k e r k i n o . n o

KINO MIDT I
JESSHEIM SENTRUM

Jessheim sentrum | Furusethgata 12 | 2050 Jessheim

KINO MIDT I JESSHEIM SENTRUMRørkompaniet AS
Kirkeveien 54
1395 HVALSTAD
66 77 60 20 
asker@comfort.as RØRKOMPANIET AS

Vi takker 
annonsene for den 

flotte støtten!

Vi takker annonsene for den flotte støtten!

Vi bygger funksjon og verdi til 
bolig- og næringsprosjekter

backe.no

Solfilm • Ruteskift
Rep av bilglass

Myhrer Industriområde
2080 Eidsvoll

Tlf. 918 69 364

Industrivegen 30
2069 Jessheim
www.layher.no 

Postboks 394
1471 Lørenskog

Tlf: 67 91 60 60

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

Ring 64 85 68 68



Besøksadresse: Widerøeveien 5, 1360 Fornebu | Telefon 40 00 22 65 
kundeservice@fornebubanken.no | www.fornebubanken.no | facebook.no/fornebubanken
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Fornebubanken er en fullservicebank  
for private og næringsdrivende.

Med fokus mot Asker og Bærum  
samt Oslo vest, skal vi fortsette vår vekst 
gjennom gode finansielle løsninger 
tilpasset dine eller ditt selskaps behov.

RASK, ENKEL OG PERSONLIG

B - Blad
RETURADRESSE:

Bell Media AS
Tollbugt. 115, 3041 Drammen


