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FEIRING AV 70 ÅR MED BESØKSTJENESTE
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GAUTE SARS-OLSEN Distriktsleder

Denne utgaven av Røde Kors Avisa inneholder 
en god del om to “jubilanter”. Det er for å feire 
at Røde Kors sin ‘Besøkstjeneste’ er 70 år i år 
og at ‘Flyktningeguiden’ er 20 år.

To flotte aktiviteter som er et humanitært bidrag.
70 år er en anselig alder og for mange er det en 
alder der man avgår med pensjon. Det er ikke 
tilfelle med vår besøkstjeneste. Behovet er de-
finitivt der. Andelen mennesker som er ensomme 
i samfunnet vårt er økende og vi opplever at det 
er ventelister på mennesker som ønsker å ha en 
besøksvenn. Besøkstjenesten er med andre ord 
like nødvendig som den alltid har vært. Jeg er 
glad for at mange opplever at det å stille opp for 
andre og hjelpe deres ensomhet også er en måte å 
takle egen ensomhet. Det er virkelig flott at egen 
situasjon blir en styrke.

Møtet mellom mennesker er et av kjennetegnene 
til Røde Kors. For 20 år siden så Røde Kors i 
Bærum at de som kom til Norge ikke hadde det 
så lett for å bli kjent med mennesker og spesielt 
systemet vårt her. Flyktningeguiden ble født. 
At et menneske møter en som er ny i Norge og 

gjennom disse møtene gir innsikt i hvordan man 
navigerer i samfunnet, de skjulte kodene i hverd-
agen som vi nordmenn tar for gitt og samtidig 
blir kjent med et annet menneske er en aktivitet 
i god Henry Dunant-ånd. At mennesker som 
møtes på denne måten blir venner og fortsetter 
å ha tilhørighet etter at Flyktningeguidperioden 
er over, varmer.

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Spe-
sielt er det viktig for den dugnaden det er når 
det er mennesker som et borte og skal letes etter. 
Hjelpekorpset i Akershus har hittil i år vært på 
rekordmange oppdrag og har vært ute opptil flere 
ganger hver uke. Jeg oppfordrer alle til å sende:

- en tanke til alle de som står opp om natten og 
går ut i skogen mens jeg og du sover. 

- en varm takk til alle arbeidsgivere som er 

fleksible og gjør denne samfunnsdugnaden mulig.

Det er mange familier som har fått sine tilbake 
eller fått sjelefred som belønning for dette. 

Det er tidlig, jeg vet det, men det er snart jul. En 
tid der hverdagsstresset lett kan ta oss. Det er da 
viktig å huske på at vi tar oss tid til å puste litt i 
bakken og nyte tiden og den stemningen det gir. 
Ekstra viktig er det å se de menneskene rundt 
oss som ikke har det bra. Det kan være at det 
eneste som skal til er en vennlig tanke eller en 
prat med en venn. 

God førjulstid og ha en fin feiring når den tiden 
kommer

leder
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Røde Kors har 19 lokalforeninger i 
Akershus. I disse lokalforeningene 
har vi en rekke forskjellige aktiv-
iteter 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 forskjellige 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 Bered-
skapsvakt (RKBV) er en aktivitet for 
raskt og effektivt å kunne mobilisere 
frivillige til innsats i eget nærmiljø 
dersom noe alvorlig skulle skje. 
Beredskapsvakt er en ekstra ressurs for 
det offentlige beredskaps-apparatet og 
er med på å styrke beredskapen i lokal-
samfunnet. Dette er et lavterskeltilbud 
der en forplikter seg til å avsette en 
kveld i året til kvalifiserende opplæring. 
Ut over dette står man på en varsling-
sliste, og vil bli kontaktet dersom det 
inntreffer en situasjon der det er behov 
for innsats. Beredskap – som bereds-
kapsorganisasjon 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 tilstede- 
værelse. 

Besøkstjenesten er vår eldste oms-
orgsaktivitet. 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 
aktivitet 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 
konflikter på en god måte, og å bli 
ungdomsinstruktør. Kurset er på tre 
nivåer: konfliktverksted, meglings-
verksted og instruktørverksted. Som 
voksen frivillig i Gatemegling blir du 
kvalifisert for å holde gatemeglings-
verksteder for ungdom.

Hjelpekorset er den største frivillige 
aktøren innen den norske redning-
stjenesten og har som en primærop-
pgave å bistå politiet ved søk- og 
redningsaksjoner, samt bistand i 
forbindelse med større hendelser og 
katastrofer. 

Leksehjelp er et supplement til det 
offentlige tilbudet og en møteplass 
for mestring og motivasjon, der frivil-
lige 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 klasse- 
trinn, bakgrunn og generasjoner. 

Norsktrening er et lavterskeltilbud 
der flyktninger og innvandrere trener 
på norsk språk i en uformell sam-
menheng.

Røde Kors Skolen gir alle våre friv-
illige nødvendig opplæring i.f.t. den 
tjenesten de skal utføre, slik at de skal 
bli trygge i sin rolle. Vi har egne kurs-
holdere 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. I aktiviteten 
Kompis: avholder vi 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 fengs-
lene. 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
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Akershus Røde Kors X X X b 
*Trandum, Lederutvikling, Sommerleir, Ferie for Alle, 
ROM for Frivillighet, Seksuell helse, Nettverk Etter 
Soning

Asker Røde Kors X X X X X X X X X X Skjærgårdsferie, Barnehjelpen, Damedag 

Aurskog-Høland Røde Kors X X X Trillekorpset

Bærum Røde Kors X X (X) X X X (X) X X X X X X X X X X (X) X X
Damedag,Familiekobling, Samarbeid 
NAV+Besøkstjenesten, Ledertreningsprogram, 
Barnehjelpen

Drøbak og Frogn Røde Kors X X Sherrytralla, Trimmen, Bingo

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors X X X X (X) X X X
Enebakk Røde Kors X X X X X X X X

Fet Røde Kors X X X X X Aktivitet og tiltaksgruppe for funksjonshemmede 
(ATF), Kvinnecafe, Seniorkafe, Utkjøring av mat

Lørenskog Røde Kors X X (X) X X X
Hjelpere på sykehjem, Aktivitet med barn på A-Hus, Hjelpere på kulturkafe for 
psykisk utviklingshemmede, Handlehjelp for beboere på Dovre bosenter. 
Lørendkog kommune organiserer Flyktningguide og noen frivillige med på den. 

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors X (X) X
Nes Røde Kors X X X X X Arrangementkomite, Basarkomite,  Handletralle,  

Pasientfølge
Nesodden Røde Kors X X X X
Nittedal Røde Kors X X X X X X X X X
Oppegård Røde Kors X X X X X X Kvinnenetttverk Frivilligsentral og Sanitetskvenne og 

Soloptimiskt 
Rælingen Røde Kors X X X X X X X X Kvinnegruppe

Skedsmo Røde Kors X X X X X X X X X X X X
Ski Røde Kors X X X (X) X X X X X X Tralletjeneste, Treffpunkt, Aktivitetsgruppe, 

Samtalepartner
Sørum Røde Kors (X) X X X Møteplass på bibliotek, ICDP

Ullensaker Røde Kors X X X (X) X X X X X X X x Ledsagertjeneste, Gardermoengruppe, Onsdagskafe, 
Søndagslunsj frivilligsentralen

Vestby og Ås Røde Kors X X X X (X) X X X X X Språkkafe, Bruktbutikk

X
(X) Ønsker å starte/restarte aktivitet

Aktivt
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Bærum Røde Kors 110 års jubileum

Bærum Røde Kors (BRK) er Norges 18. Røde Kors-avde-
ling, en aktiv 110-åring som ikke viser tegn på alderdom. 
Et lite tilbakeblikk gir innsikt i hva Røde Kors sin rolle 
var i de første årene og hvordan den rollen har forandret 
seg opp gjennom årene.

Tekst: May Britt Andersen | Foto: Martin Lucas Eick

Året er 1909, og i Bærum startes det en egen avdeling kalt «Østre Bærum
 ▪ kreds av Norges Røde Kors.» Antatt første formann - Yngvarda Eger  

– «Av senere årsberetninger fremgår det at Yngvarda Eger var den mest 
aktive tillitsmannen i foreningen – og også formann. Det er vel grunn til 
å tro at hun var det helt fra starten av. (Thor Lier, redaktør. Fra 75-års 
beretningen.)»

Medlemskontingenten var i starten på 2 kroner, og første året innbrakte 26 kro-
 ▪ ner fra 13 betalende medlemmer. Året etter økte dette til 36 kroner. Over-

skuddet etter fradrag til utgifter til strikkepinner og garn ga en netto gevinst 
på kroner 17,83. Beløpet ble i god korpsånd overført til «Dameforeningen 
i Christiania til Asylers Fremme», som omtales som byens første rene 
kvinneforening. Barn og vanskeligstilte familier var foreningens største 
fokus.

I år 1910 består foreningen av frk Berg, og fruene Bjørnstad, Brueneck, Ebstrup
 ▪ Eger, Gjessing, Grøndahl, Hagen, Halvorsen, Heggebø, Holck, Holst, 

Lindemann, Lorange, Gjessing, Marstrander, Michelsen og Sell. Det 
er få år til den første verdenskrig (1914-1918) bryter løs, noe som ble 
en vekker for foreningen. Krigen bekreftet foreningens berettigelse, og 
medlemsmassen økte raskt. I år 1915 var regnskapet kommet opp i 2.269 
kroner. Foreningen opparbeidet seg en del sanitetsmateriell i krigsårene, 
og hadde blant annet laken, skjorter og strømper som damene med egne 
midler hadde anskaffet. Utdannelse av sykesøstre hadde foreningen også 
sørget for, og det ved det kommunale sykehuset.

I 1919 fikk BRK en henstilling fra landsstyret i Norges RK om å skaffe unge
 ▪ piker til sykepleiegjerningen. Årsberetningene til BRK inneholder ingen 

informasjon om mellomkrigstiden. I BRK var det tradisjonell aktivitet med 
innsamlinger, basarer, foredragsmøter og vanlige møter. BRK oppfordret i 
Budstikka til resirkulering, september 1939.

I krigsårene 1939 – 1945 (Vinterkrigen i Finland) ble penger og materiell sendt
 ▪ til trengende finner av BRK, under ledelse av formann Margit Skau. 

Behovet for humanitær hjelp var stort, og bæringene gjorde sammen med 
resten av Norge en stor innsats for å bidra. Det ble arrangert flere kurs 
i førstehjelp og hjemmets sykepleie. På den måten kunne skolebarn og 
voksne tilegne seg viktig kunnskap, ved å delta på disse kursene. Mye av 
bakgrunnen for oppstarten av kursene, var at faresignalene om at en stor-
krig sto for døren var mange. Noe som igjen førte til at BRK gjorde sine 
forberedelser ved å være godt forberedt til å yte hjelp i en krisesituasjon.

Norge ble invadert av Tyskland den 9.april 1940. Situasjonen for RK-arbeiderne
 ▪ ble en helt annen. De første arbeidsoppgavene ble å underholde evakuerte. 

Dette ble utvidet til også å hjelpe fanger og andre trengende. BRK la seg 
etter hvert opp et lager av sanitets- og beredskapsmateriell, siden de mange 
krigskatastrofene rundt i landet krevde at det ble sendt hjelp. «Det ble 
samlet inn og formidlet mat, tran og klær. Det ble formidlet hilsener mellom 
Norge og fanger i Tyskland og nordmenn i allierte land. Det ble også drevet 
ettersøkningsarbeid. (Thor Lier, redaktør. Fra 75-års beretningen.)»

...vil du lese mer om historikken til Bærum Røde Kors?  
Kom innom oss på BRK-huset og lån boken!

Røde Kors Bærum 1909 - 100 år - 2009

Boktittel: Røde Kors Bærum 1909 - 100 år - 2009
Forfatter: Diverse
Forlag: eget, Valdres Trykk AS
År: 2009
Kategori: Jubileum

Røde Kors-huset ligger midt i Sandvika og er åpent hver kveld.

En viktig aktivitet de siste årene har vært ulike norskopplæringstilbud.
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Tekst og foto: Akershus Røde Kors

Kompiser på Gatemegling 
Når Gatemegling holder verksteder med FlyktningKompis, blir det både lek og alvor. Mange engasjerte ungdom-
mer kaster seg inn i øvelser og diskusjoner rundt inkludering, utenforskap og hvordan man kan snakke for å bli 
forstått. Alle er enig i at det er lærerikt å delta på Gatemegling, selv om det til tider også kan være utfordrende.

Gatemegling og Kompis
Høsten 2017 mottok Akershus Røde Kors midler fra 
ExtraStiftelsen til prosjektet Gatemegling for unge 
flyktninger. Prosjektet startet opp på Hvalstad asylmot-
tak hvor Gatemegling raskt ble en populær aktivitet. 
Fokuset var hele tiden å styrke ungdommenes ressurser 
og gi dem et pusterom i en ellers tung hverdag på mot-
taket. I tillegg deltok også ungdommer fra Bærum Røde 
Kors. 

Ettersom stadig flere mottak ble lagt ned og mange 
ungdommer forlot mottakene som var igjen, endret 
prosjektet retning og rettet seg mer mot integrering. I 
samarbeid med Røde Kors-aktiviteten FlyktningKompis 
(nå Kompis), holdt frivillige høsten 2018 og våren 
2019 gatemeglingsverksteder for ungdommer i Asker 
og Skedsmo. Ungdommene som møttes hadde ulik 
bakgrunn, men hadde til felles et sterkt engasjement for 
lokalmiljøet sitt. 

Trygt og lærerikt 
Noe av det viktigste i gatemeglingsverkstedene er å 
skape trygghet i gruppa som møtes, slik at alle føler seg 
inkludert og sett og kan lære av hverandre. Det å føle seg 
trygg gjør det også mulig å snakke om vanskelige temaer 

og dele historier fra eget liv. Slik er det for eksempel i 
øvelsen «personlig veikart» der alle tegner sin livshisto-
rie og forteller etter eget ønske hva tegningen betyr. 

Anette Bach-Nilsen er frivillig gatemegler i Akershus 
Røde Kors. Hun forteller at «det var fint å se at enkelte av 
deltakerne «kom ut av skallet» da de ble tryggere. Spesi-
elt en som jeg opplevde som veldig stille og unnvikende 
i blikket, kom frem og så oss rett i øynene siste dagen». 
Det deltagerne selv sier bekrefter dette. Evalueringen 
viser at alle følte seg trygge og inkludert.

Siden gatemeglingsverkstedene er holdningsskapende 
opplæring som tar tid, er det ikke alltid lett å måle 
effektene av verkstedene. Deltakerne på verkstedene 
melder likevel om at de synes det de har lært er nyttig. 
En av deltakerne forteller at «det viktigste jeg lærte var 
hvordan håndtere konflikter og bedre forstå hvorfor sinne 
oppstår. Dette er viktig for meg fordi jeg mener at dette 
kommer til å hjelpe meg til å havne i færre konflikter».

Gatemeglerne 
Alle som er frivillig i Gatemegling gjennomgår en 
omfattende opplæring i metoden. De fleste har også god 
erfaring fra arbeid med ungdom, konflikthåndtering eller 

terapi, selv om dette ikke er et krav. I tillegg har de frivil-
lige som er involvert i prosjektet fått tett oppfølging fra 
prosjektleder og tilbud om gratis seminarer i Røde Kors’ 
regi med temaer som «sårbare unge», «stormøtemeto-
dikk» og «ikkevoldskommunikasjon». 

Meld deg på!
Gatemegling er verksteder, eller 
workshops, for ungdom i kommunikasjon, 
konflikthåndtering og megling som drives 
av frivillige i Røde Kors.  

Har du eller noen du kjenner lyst til å være 
med på Gatemegling, eller har lyst til å bli 
frivillig? 

Se rodekors.no/tilbudene/gatemegling/ 

Eller sendt epost til eva.walicki@redcross.no 
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Tekst: Bærum Røde Kors

Hjelpearbeidet fikk rekordstøtte 
Aldri har panten bidratt så mye til Røde Kors’ arbeid 
for mennesker som trenger hjelp. Høyt salg av drikke-
varer og høyere pant på bokser og flasker har gjort at 
Pantelotteriet til Røde Kors har satt ny rekord. 

Økte inntekter gir økt aktivitet
En betydelig økning i inntektene fra Pan-
telotteriet gir økt aktivitet for Røde Kors 
i Akershus. Røde Kors i Bærum har fått 
inn nær 600 000 kroner fra Pantelotteriet 
hittil i 2019. Det er en økning på hele 36 
prosent siden i fjor. Asker Røde Kors har 
fått inn nær 400 000 kroner, som er en 
økning på hele 37 prosent siden i fjor. De 
to lokallagene får mest i hele Akershus.

– Dette er helt fantastiske tall, og utrolig 
viktige midler for oss i Røde Kors lokalt, 
sier Marie O. Stenstadvold, daglig leder i 
Bærum Røde Kors. 

Tusenvis av gjester
– Mye av midlene fra Pantelotteriet går 
til å holde Røde Kors-huset i Sandvika 
åpent. Her er det aktiviteter fra morgen 
til kveld, med tusenvis av gjester. Her 
er det både aktiviteter og opplæring, sier 
Stenstadvold.

Antall frivillige i Bærum har gått opp til 
800. Det gir mange hender som kan bidra 
til å løse de humanitære utfordringene i 
Bærum. Blant annet koblet besøkstjenes-
ten i Bærum i fjor 60 nye besøksvenner 
med ensomme eldre bosatt i kommunen.

– Til sammen har vi hatt 22 000 slike 

møter bare i Besøkstjenesten i året som 
gikk, forteller Stenstadvold.

Betyr mye
Asker Røde Kors har rundt regnet 250 fri-
villige i aktivitet innenfor kjerneoppgaver 
som beredskap, integrering, barn og unge, 
eldre og ensomme.                            
                       
– Det er til ettertanke at Pantelotteri-
inntektene fra en enkelt av 10-på-topp 
butikkene – alene – setter oss i stand 
til å tilby gratis sommerleir for 20-25 
barn fra Asker, Røyken og Hurum, sier 
Morten Staude, leder i Asker Røde Kors. 
Eller ett års forbruk av førstehjelps- og 
beredskapsutstyr til hjelpekorpset – eller 
halvparten av våre mange besøksvenner 
for eldre og ensomme. Slik jeg ser det, 
viser dette både at inntektene fra Pantelot-
teriet betyr enormt mye og at frivillige i 
Røde Kors gir mye humanitær valuta for 
innsatsen.

Smart måte å støtte
En av butikkene i Asker og Bærum hvor 
kundene gir aller mest tomflasker til 
Pantelotteriet er på Rema 1000 Signatur-
gården på Bekkestua i Bærum. 

Butikksjef Nabil Benabdellah synes Pante- 
lotteriet er en god idé.

– Jeg synes lotteriet er et fantastisk bra 
tiltak. Det er en smart måte å få folk til 
å støtte Røde Kors på, sier Benabdellah.

– Det er godt likt av kundene, og at det er 
et lotteri gjør det mer spennende å delta. 
Det er noe vi både hører, og ser av pante-

tallene. Det er bra at vi kan hjelpe med å 
få inn penger til en god sak, og som også 
kan brukes her lokalt, sier butikksjefen.

Butikksjef på Rema 1000 Signaturgården i Bærum, Nabil Benabdellah, setter pris på at de kan bidra til Røde Kors lokalt. For Marie O. Stenstadvold, daglig leder i Bærum Røde Kors, 
betyr pengene mye for deres arbeid. Foto: Katrine Lunke.

Tusen takk for at du panter! 

Dette har du bidratt med til hjelpearbeid i Akershus for 2018.

1. Bærum Røde Kors 629 129 Kroner
2. Asker Røde Kors 414 441 Kroner
3. Skedsmo Røde Kors 284 641 Kroner
4. Ullensaker Røde Kors 192 103 Kroner
5. Lørenskog Røde Kors 186 895 Kroner
6. Ski Røde Kors 184 086 Kroner
7. Vestby og Ås Røde Kors 156 709 Kroner
8. Nesodden Røde Kors 136 862 Kroner
9. Oppegård Røde Kors 120 557 Kroner
10. Drøbak og Frogn Røde Kors 115 871 Kroner
11. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 109 460 Kroner
12. Nittedal Røde Kors 98 003 Kroner
13. Nes Røde Kors 94 807 Kroner
14. Sørum Røde Kors 93 317 Kroner
15. Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 89 880 Kroner
16. Enebakk Røde Kors 73 133 Kroner
17. Rælingen Røde Kors 68 018 Kroner
18. Aurskog - Høland Røde Kors 50 276 Kroner
19. Fet Røde Kors 41 328 Kroner
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Kjøp en julegave med mening
Hvert femte sekund drives et barn på flukt fra krig, konflikt og uro, eller må leve  midt i krigens redsler. 
Disse barna opplever stor utrygghet, og er mer utsatt for underernæring, dødelige epidemier og vold 
enn andre barn. 

Røde Kors gir hjelp til  barn i krig verden over. Blant annet får dem mat, rent vann, helsehjelp og omsorg. Dette gave-
kortet gir hjelp på veien og et håp om en tryggere fremtid.  

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 gi.rodekors.no

Første helga i september ble det arrangert NM for Hjelpekorps i Kristiansand, en konkurranse for å se hvem som er best på 
blant annet søk, redning og førstehjelp. Vestby og Ås Røde Kors representerte Akershus i konkurransen. Konkurransen består 
av en nattorientering, der deltakerne bruker kart og kompass for å finne orienteringsposter i mørket, og en ringløype der delta-
kerne må løse ulike oppgaver som førstehjelp, ettersøkning, nødnett og andre hjelpekorpsrelaterte emner. Det var 10 lag som 
deltok fra hele landet og førsteplassen gikk til Vest-Agder.

Tekst og foto: Kristine Nordås Toska

Vestby og Ås RK tok en strålende 2.plass for Akershus i 
NM for Hjelpekorps 2019
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–Likhetene er større 
enn forskjellene

–Jeg hadde vært på et møte om frivillighet 
på kommunehuset i Bærum og fant ut at 
jeg hadde lyst til å prøve meg som flykt-
ningeguide, forteller Anne. Khatoon på sin 
side hadde nylig flyttet til kommunen og 
ble invitert til Røde Kors. Der fikk hun høre 
om flyktningeguidetilbudet og takket ja.

20 år med hverdagsintegrering
Flyktningeguiden startet i Bærum i 1999 
og er et ettårig program der en norsk 
frivillig kobles sammen med en flyktning 
som nylig har fått bosettingstillatelse i 
kommunen. Målet er både å gi nordmenn 
mulighet til å bli kjent med mennesker 
som har måttet flykte fra sine hjemland 
og samtidig bidra til å integrere flyktnin-
ger slik at de i større grad kan hjelpe seg 
selv både språklig og praktisk. Når året er 
omme velger de fleste guidene å fortsette 
et år til med en ny deltaker. Andre blir 
venner for livet. Anne og Khatoon er blant 
dem. 

–Da jeg kom til det første møtet, var jeg 
veldig spent på hvordan Anne ville være, 
forteller Khatoon. Anne på sin side var 
like spent på å møte et nytt menneske fra 
en annen kultur, og spent på om hun kunne 
være til hjelp og nytte. Selv om språket 
bød på noen problemer, fant de tonen helt 
fra start. 

–Jeg så snart at likhetene mellom oss var 

mer fremtredende enn forskjellene, sier 
Anne.

Ut på tur og mye prat
De to møttes jevnlig, ofte hjemme hos 
Khatoon, for det var enklest for Anne å ta 
bilen fra Sandvika til Bærums Verk, der 
Khatoon bodde på den tiden. De trente på 
norsk og snakket etter hvert om alt mulig, 
om familiene og om deres ulike bakgrunn. 
De gikk på tur, på ski, på kafe, deltok på 
Røde Kors-arrangementer og dro på biltur 
til Fredrikstad for å møte en Khatoon delte 
rom med på flyktningmottaket da hun først 
kom til Norge. Khatoon ble med Anne på 
dansearrangementer, hjalp til og ble kjent 
med hennes venner. Anne var god å ha når 
post og papirer fra det offentlige skulle 
leses, forstås og besvares. Khatoon ble 
kjent med Annes gamle mor og besøkte 
henne noen ganger alene og hjalp til. 

–Anne har lært meg mye om det norske 
systemet, og hun hjalp meg blant annet da 
jeg kjøpte leilighet, både med alt papir-

arbeidet og med flyttingen, sier Khatoon.

Ingen av de to kommer på noe som har 
vært spesielt utfordrende underveis. –Vi 
var på bølgelengde fra første stund, sier 
Anne, men legger til at det vanskeligste var 
å støtte henne når noe skjedde med barna 
i Teheran. –Da hadde jeg ikke mye å stille 
opp med, kunne bare trøste.

Så forskjellige og likevel så like
Det som startet med et møte om frivillighet 
på kommunehuset endte for Annes del med 
en god, flott venninne. – Det har vært fint å 
kunne støtte en som har måttet rømme fra 
familie og venner til et helt nytt og anner-
ledes land, og det har vært interessant å 
høre om Khatoons liv og opplevelser, også 
hvordan hun opplever Norge. Det aller 
mest interessante er likevel å oppdage hvor 
like vi er i opplevelser, tanker og meninger 
til tross for veldig forskjellig oppvekst.  

Tekst: Inger Johanne Luitjens

En dag i 2004 møttes to fremmede mennesker. Khatoon Hagh-
goo hadde rømt fra Iran. Anne Roe hadde meldt seg som frivil-
lig flyktningeguide i Røde Kors. De var spent på om de ville 
finne tonen. 

Khatoon Haghgoo og Anne Roe møttes i Røde Kors Flyktningeguideprogram i 2004 og er 
fortsatt gode venner.

Diktet er skrevet av Mohammad 
Almilhim som er 45 år og kommer 
fra Syria.  

I Syria eide han en liten butikk som 
solgte fisk og kylling. Han flyktet til 
Libanon i 2012, og etter en stund 
kom familien etter. 

I desember 2018 kom de til Norge 
som overføringsflyktninger via FN. 

Dette diktet er en gave til Norge 
som takk for at de fikk komme hit. 

20 år med Flyktningguide

Flyktningguide startet opp i 1999 ved Bærum Røde Kors i samarbeid med Bærum kommune.

Per i dag er det 103 lokalforeninger som tilbyr Flyktningguide nasjonalt. Det var i 2018 omtrent 2800 personer 
som fikk guide.

Mange flyktninger og guider har blitt venner for livet. Flyktninger har fått en person i lokalmiljøet hvor de kan 
lære norsk og kultur. Guider har fått innsikt om hvordan det er å være flyktninger i Norge og de har lært om 
kulturen til flyktningen. 

Gjennom 20 år har Flyktningguide utviklet seg til å bli mange ulike aktiviteter, hvor det skapes møteplasser 
og nettverk for folk med ulike kulturell bakgrunn. Mange frivillige engasjerer seg i norsktrening, Språk-kafeen, 
samtalepartner, familiekobling, dame-dag og jentetreff osv. 

Mitt navn er Norge

Jeg visste aldri at jeg kom til å 
elske en annen

Før den lyse prinsessen ropte 
på meg langt borte fra

Jeg begynte å gå mot henne
Så meg bak. Så meg rundt

Jeg falt mens jeg gikk
Til jeg kom frem

Hun holdt rundt meg med 
sine lange armer. Hun spurte 

hvem jeg var

Jeg sa: Jeg er ingen

Jeg er støvet fra en reise
Et fikenblad som falt fra den 
ytterste grenen i veikanten, 

og begynte å danse i vinden

Jeg er melodien fra stren-
gene på en liten gitar. 

Jeg spurte henne hvem hun 
var og hva hun het

Hun sa: Ingenting i himmelen 
ligner solen, 

og ingenting på jorden ser ut 
som meg

Mitt navn er Norge

(Mohammad Almilhim)

// –Jeg så snart at 
likhetene mellom oss 
var mer fremtredende 
enn forskjellene, 
sier Anne.



8         Røde Kors avisa Akershus

Stor feiring av våre frivillige 

Lørdag startet vi med 120 frivillige som 
møtte opp til samlingen. Steffen Mio Kris-
tiansen fra Landsstyret åpnet konferansen 
med æresmedlem Svein Mollekleiv som 
holdt et inspirerende innlegg om hvordan 
frivillige har bidratt til humanitære behov 
i samfunnet.

I salen var det mange fra besøkstjenesten 
som hadde vært besøksvenner i over 30 år. 

70 år med menneskemøter
Grunntanken “menneske møter men-
neske” lever fortsatt i beste velgående. 
Fra vi er født søker vi sosial kontakt og 
bekreftelse hos personene rundt oss. Det 
er essensielt for vår overlevelse. Vår søken 
etter bekreftelse og anerkjennelse er en 
jakt vi ubevisst tar med oss hele livet. Vi 
slutter nok aldri å lete. Men vi kan miste 

de som gir oss den bekreftelsen vi trenger. 
Med tid og ulike grunner forsvinner men-
nesker som har vært viktige for oss. Da 
kan dagene bli lange og ensomme. 

Historien
Besøkstjenesten i Røde Kors startet da 
Jens Meinich var i USA rett etter krigen 
og observerte ”grey ladies” – en ordning 

der frivillige sykesøstre aktiviserte og 
besøkte pasienter på sykehus. Han tok 
med seg ideen til Norge. Den gang lå man 
mye lengre på sykehus enn i dag. Over 
tid har pasientvennene blitt til besøksven-
nene. Samtidig har de gått ut av sykehu-
sene og inn i hjemmene til personer som 
ønsker et menneske å snakke med. 

I hele Norge når Røde Kors over 20 000 
ensomme og sosialt isolerte mennesker 
hvert år. Det er et fantastisk tall. Samtidig 
skjer det ting i samfunnet som gjør at vi 
må ruste oss til å rekruttere flere frivil-
lige til besøkstjenesten i fremtiden. Flere 
eldre, og flere som skal klare seg hjemme 
lenger legger press på velferdsstaten. Vi 
ser også at stadig flere unge rapporterer 
at de er mye ensomme og mangler noen 
å snakke med.  

Ensomhet – et komplekst fenomen
Å være alene er ikke ensbetydende med å 
være ensom. Mange setter pris på å være 
alene, men ensomhet er en vond følelse 
som oppstår når det blir et sprik mellom 
den sosiale kontakten man har og den man 
faktisk ønsker.

Ensomhet er komplekst, og ikke noe man 
løser på en enkel måte, men vi tror at 
gjennom menneskemøter kan vi være med 
å gi et pusterom til de som sitter mye alene. 
Det er altså ingen apper, roboter eller 
fancy duppeditter i Besøkstjenesten, kun 
mennesker som møter mennesker. Og det 
har vi tenkt å fortsette med i 70 år til. 

Helgen 12.-13.oktober hold Akershus Røde kors sin første konferanse hvor alle frivillige fra alle aktiviteter ble inviter til 
Olavsgaard Hotel. Samtidig feiret vi 70 års jubileum for Besøkstjenesten og 20 års jubileum for Flyktningguide.

// Med tid 
og ulike grunner 
forsvinner mennesker 
som har vært viktige 
for oss. Da kan dagene 
bli lange og ensomme. 

Tekst og foto: Akershus Røde Kors 

Ærespresident Svein Mollekleiv overrekker blomster til Kari Engebretsen som har vært besøksvenn i 43 år.
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Akershus Røde Kors konferanse 2019
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Gi helsehjelp
Dette er et kort som betyr mye for noen som akkurat nå 
må ha hjelp fordi de er skadet eller såret. Som trenger en 
hjelpende hånd for å lindre smerte. 

Kortet gir helsehjelp til dem som må flykte for livet eller er skadet i krig og konflikt. 
En gave som redder liv.

Kortet er en symbolsk gave. Gaven kan  bli brukt til gi mennesker hjelp der behovet 
til enhver tid er størst, og kan bli brukt på andre områder enne kortet viser.

Gi en gave du og, på: gi.rodekors.no/nodhjelp.html
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E I D S V O L L

A S K E R
 

OOslo Sanitetsforening Brusetkollen AS 

  Otto Valstadvei 70, postboks 422, 

  1373 ASKER  

  Tlf. 66 98 79 00 

Billingstadsletta 97, 
1396 Billingstad

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

Leangbukta 30D, 
1392 Vettre

www.elementsalg.no

Irtech AS
Vakåsv. 9, 1395 Hvalstad

Tlf. 66 84 29 80

www.rosasen.no
www.barummurogflis.no

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

1337 Sandvika

Tlf.   67 80 85 10
www.ksregnskap.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

F R O G N

F R O G N

A U R S K O G - H Ø L A N D B Æ R U M

B Æ R U M

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

Fax. 64 98 92 22

Telefon: 63 85 65 27 
post@hb-pukkverk.no
www.hb-pukkverk.no

445 x 145cm

ESPELY HAGESENTER

445 x 145cm

ESPELY HAGESENTER

Rådhusveien 4, 
1940 Bjørkelangen 

Tlf: 63 85 42 20
www.sigmaregnskap.no

Olav Ingstad vei 11, 1351 Rud

Lås & Prosjekt AS
Tlf: 469 48 806

Ringeriksveien 158
1339 VØYENENGA

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

firmapost@nitschke.no

1351 RUD
Tlf. 67 17 51 51

www.hgmedia.no

G J E R D R U M N A N N E S T A DL Ø R E N S K O G

Hageland Lørenskog
Tunvn. 2 v/Lørenskog Storsenter

1473 LØRENSKOG
Tlf 67921120

Nannestad kommune 
støtter røde kors

N E S O D D E NN E S
ROMERIKE MASKIN AS

Tlf. 63 90 91 42
www.romerikemaskin.no

Nesodden 
Torghandel AS

Vi selger ved
Tlf: 66 91 80 48

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand

R Æ L I N G E N

N I T T E D A L O P P E G Å R D

O P P E G Å R D

Alle typer gjerder!
rosing.no

Volvo Maskin AS

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

Vi takker alle 
annonsørene for 
den flotte støtten

Vi takker alle 
annonsørene for 
den flotte støtten

U L L E N S A K E R

U L L E N S A K E R

S K E D S M O

S K E D S M O

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19 2003 Lillestrøm

Tlf. 63 81 00 16

oddvisa@baeiendom.no 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

C.J Hansens vei 13,
N-2007 Kjeller

+47 63 81 99 37,
www.dineokonomer.no

Lillestrøm
Parkalléen 3, Pb 113

2001 Lillestrøm

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

Elektrovegen 1, 
2050 Jessheim

Fax. 63 94 38 88

Åsvegen 249
2056 Algarheim

Telefon 909 95 718
Industrivegen 22, 2069 Jessheim
+47 63926500 / www.ecit.no

 Tlf: 639 43 580 
 E-post: post@rbt.as

www.rbt.as

Selje Transport AS

Tlf: 91 11 97 08
Egnervegen 232, 2040 Kløfta

Kranbiler / Båttransport/ 
Byggeplassheising 

Toyota Romerike AS

Postb. 163, 
2051 Jessheim

Tlf: 63 94 22 00

S K I

S K I

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

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

Kjeppestadveien 44
Tlf: 64 85 46 00

Åpent: 7-18. 9-16
www.skibygg.no

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

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

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

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

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

Tlf: 63 97 50 00
www.bavvs.no

UKB Håndverk AS
Gardermoveien 9
2050 Jessheim

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

www.ukbh.no

V E S T B Y

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

Å S

Tjenester innen vann & avløp

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 kom-
mune. 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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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

Rørkompaniet AS
Kirkeveien 54
1395 HVALSTAD
66 77 60 20 
asker@comfort.as RØRKOMPANIET ASpost@rorkompaniet.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”

Er du revmatiker, hjertesyk,  
eller har muskel- og skjelettplager? 

Godthaab har et dagtilbud til deg som 
har behov for rehabilitering,  
men som vil bo hjemme. 
Dagtilbudet inkluderer lunsjbuffet. 

Godthaab Helse og Rehabilitering 
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua           
Telefon: 67 83 60 03     e-post: booking@godthaab.no     www.godthaab.no

Ring for mer info!

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE

Brukte bildeler – vrakpant

www.gusterudbygg.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)

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

Vi leverer byggestrøm 63A

Epost: post@vikenem.no

Telefon: (+47) 401 04 011

vikenem.no

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

www.nordicchoicehotels.no

@qualityhotelgardermoen

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 NYD.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

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

gode og målbare resultater.

www.andvordgrafisk.no





Tlf. 63 99 62 00

www.elstadtrans.no Tlf: 67 02 45 00

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

Industrivegen 30
2069 Jessheim
www.layher.no 

-KVALITET-ERAS
JO

NE
R

Lexit Group Norway AS / telefon 63 98 40 80 / www.lexit.no

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

Et aktivt kontor blir raskt et attraktivt kontor. Vi møblerer din 
suksess og har alt som trengs for å skape et arbeidsmiljø 
som øker stemningen så vel som prestasjoner. Oppdag 
smarte møbler og over 15 000 produkter til kontor, lager, 
skole og industri på ajprodukter.no.

VÆR AKTIV 
PÅ KONTORET

Tlf. 67 02 42 00       
ajprodukter.no

ˉO_=J=i~ëëÉ=JmofkqKéÇÑ===N===ORKMVKOMNU===MVWPPWRS

Din entreprenør og samarbeidspartner 
Vi gjennomfører ditt prosjekt 
Ta kontakt i dag!

www.ø2b.no  |  Tlf: 952 83 220

*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

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

Molstadveien 10,
1480 Slattum

Tlf: 22 97 02 00

www.karlsson-svartedal.no

Husmovegen 86, 
N-1925 Blaker

Tlf: 995 35410

Epost: info@alpma.no

www.alpma.no

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

Byggmester 
Frank Aasheim AS

Mauravegen 4, Sandholt Næringsbygg
2032 Maura | Tlf: 63 99 41 19

skalahus.no

Torggata 3 - 5, 1440 Drøbak | Tlf: 64 90 77 00

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

AURSKOG - HØLAND 
___________________________

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

__________________________

Øverby Plan og Byggservice  
Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog  
Tlf.63 86 30 71 |  www.otaby.no 

___________________________

Fosser Elektro AS 
Hølandsveien 2004, 1960 Løken 

Tlf. 63 85 03 02 
__________________________

EIDSVOLL
_____________________________

Bohus Leto Møbler AS
2080 Eidsvoll

Tlf: 63 92 47 00
___________________________

Arve Frydenlund 
Låkegutua 16, 2070 Råholt

Tlf: 95 15 45 55

__________________________

EIDSVOLL
_____________________________

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

_____________________________

Eidsvoll Shellstasjon 
Sundgata 27, 2080 Eidsvoll

Tlf. 63 96 44 39

              
Drøbak

 
              Smådyrklinikk

Storg. 37, 1440 Drøbak

Tlf. 64 93 19 60

Asker Elektriske AS
Drengsrudbekken 10, 

1383 Asker

Tlf. 66 98 70 30 Tlf. 63 95 89 00

Hageland Aurskog
Hagesenter

Telefon: 63 86 31 43
www.hagelandaurskog.no

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

Bergmann 
Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

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

GRINDE AS
Alfheim 7, 1384 Asker

Tlf.  66 79 42 25
Fax. 66 79 87 42

Høyås Bo og 
Rehabiliteringssenter
Valhallav. 74, 1413 Tårnåsen

Tlf. 66 81 98 00
Takker besøkstjenesten 

for fint samarbeid

Team Regnskap 
Jessheim AS

Industrivegen 20
2069 JESSHEIM

Tlf.   63 94 61 60

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

Sofiemyrv. 6,  1412 Sofiemyr
www.larmerud.no

www.stangeskovene.no

Elektroservice AS
AUT.INSTALL.
Sørumsgt. 32, 

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

Akershus AS 

Rosenholmveien 25, 
1414 Trollåsen
Tlf. 66 81 79 00 

www.rg.no

www.settem.no
67 80 21 00

Lommedalen

Gravsteiner og skifer

SETTEM
STENINDUSTRI

STEINRIKET

Drøbakvn. 466, 1440 Drøbak
Tlf. 940 19 950

www.frankkristiansen.no

Rune Pettersen 
Entrepr.

Hans Borgersensv. 18, 2073 Bøn
Graving • Sprenging • 

Transport
tlf. 930 12 540

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

www.psvelektro.no

Drøbak Marine 
Service

Gyltevn. 16, 1440 Drøbak
Tlf.   64 93 44 47
Mob. 97 97 31 81 airsped.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten

___________________________

NANNESTAD
___________________________

Åsgreina Byggassistanse AS
Gimilvegen 11, 2033 Åsgreina

Tlf: 40 40 23 98

___________________________

NES
___________________________  

 
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 
___________________________

Fenstad Regnskapskontor AS
Droggetoppen 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 91 29 00 | www.fenreg.no 
___________________________

___________________________

NES
___________________________  

Norsk Regnskap AS
Drognestoppen 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 90 30 60 
___________________________

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

NESODDEN 
___________________________

Circle K Flaskebekk
Kapellveien 80, 1452 Nesoddtangen

Tlf. 66 91 15 57
___________________________

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
___________________________
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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.



B - Blad
RETURADRESSE:

Bell Media AS
Tollbugt. 115, 3041 Drammen

Telefon: 64 83 68 50   •   www.skedsmo-betong.no

LE
ID

A
R

Neste gang du ser de svære biene våre suse langs veien, kan du glede deg 
litt ekstra. For da vet du at de er på vei for å levere Norges mest miljøvennlige 
betong.

Som byggherre, entreprenør, rådgiver eller konsulent, er dette viktig for deg. 
Om ikke idag, så i morgen. 

Vi er helt alene om vårt oppsiktsvekkende lave CO2 -avtrykk*. Med klimagass-
utslipp på utrolige 119,8 kg CO2   pr. m3 ferdigbetong på B45M40 (Fasthetsklasse 
B45, bestandighetsklasse M40) er dette Norges mest miljøvennlige betong.

*Sjekk selv på www.epd-norge.no eller ta kontakt med oss!

Norges mest miljøvennlige 

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
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Vi møter innbyggerne og hverandre 
med åpenhet, tillit og toleranse.
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