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2022 
2022 er snart historie, og året har vært et aktivt 

og godt år for Oppegård Røde Kors. En stor takk 

til deg som har støttet oss, enten du betaler 

medlemskontingent, du har trykket Røde Kors 

knappen på panteautomaten, støtte oss gjennom 

Grasrotandelen, eller gitt oss gaver. Ikke minst, 

en stor takk til alle våre frivillige som har gitt av 

sin tid. Alle bidrag er viktige, og gjør det mulig 

for oss å gjennomføre vårt humanitære arbeid i 

lokalmiljøet. 

Planene for 2023 er klare. Ambisjonene er høye, 

og vi håper at vi også dette året kan fortsette å 

utvikle våre humanitære aktiviteter til glede for 

de mange som trenger oss.  

Korte glimt fra aktiviteter 2. halvår  

2. halvår har vært en aktiv periode for alle våre avdelinger, Ungdom, Omsorg og 

Hjelpekorps.  

Besøksvennene 

Våre besøksvenner har 

arrangert flere konserter 

både på Greverud og 

Høyås. Det er også 

arrangert dyrebesøk. 

Mest spektakulært var 

det når beboerne på 

Greverud sykehjem fikk 

besøk av 5 alpakkaer. 

De som ikke kunne 

 

 

 Nyhetsbrev november 2022 

Sommerfest for frivillige 

Konsert på Greverud sykehjem Kos med alpakka 
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møte i fellesrommet fikk besøk på sine egne rom. Besøksvennene har ellers vært på 

sykehjemmene med bl.a. griser, høner, kaniner og sauer.   

Beboerne setter stor pris på disse aktivitetene, og det skaper gode opplevelser i 

hverdagen.  

Besøksvennene har også arrangert en rekke 

utflukter for eldre hjemmeboende. Det har 

vært turer til Drøbak hvor Drøbak Kystlag har 

tatt deltakerne med ut på fjorden. At det var 

strålende vær, satte selvfølgelig en spiss på 

opplevelsen. 

Besøksvennene har gjennom siste halvår 

videreført sine museumsbesøk, hvor 

hjemmeboende eldre har fått en guidet 

omvisning. De har vært på Munchmuseet for 

andre gang, besøkt Galleri F15 og Hennie 

Onstad Kunstsenter. I tillegg er det er 

gjennomført kanotur for unge demente på 

Langen og tur til Havlystparken (Ramme Gård). 

Oppegård Røde Kors har med støtte fra Stiftelsen DAM, vært så heldige at vi har 

kunnet gi gode opplevelser både for eldre som bor på institusjon og hjemme, og 

ellers personer som føler på ensomhet. 

Flyktningguiden 

Som vi tidligere har informert har vi i samarbeid med 

Nordre Follo kommune driftet kles- og utstyrslageret i 

Skiveien 62. Siste tiden har innbyggerne kunnet 

komme og levere klær, utstyr og møbler på lørdager. I 

uken har det vært åpent for nybosatte som har kunnet 

plukke det de trenger. Givergleden blant kommunens 

innbyggere har vært stor, og nytten for de som har 

kommet tomhendt til kommunen er uvurderlig. 

Vi har 2. halvår bemannet Skiveien 62 med hjelp både 

fra ukrainske flyktninger og innbyggerfrivillige. 

På fjorden med Drøbak Kystlag 

Kanotur på Langen 

Utstyrslager i Skiveien 62 
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Gjennom 

sommeren og 

høsten har vi 

arrangert flere 

bussturer for 

bosatte flykninger i 

Nordre Follo. 

Totalt har ca. 350 

bosatte, barn og 

voksne, vært med. Turene har gått til Hunderfossen, 

Tusenfryd, Norsk 

Folkemuseum på 

Bygdøy og Funny Farm i Hobøl. Deltakerne er av 

mange nasjonaliteter, men ca. halvparten har vært 

ukrainere.  

Turene har startet fra Holteveien 2 (Røde Kors huset 

på Kolbotn), hvor vi har satt opp busser med ca. 50 

seter. Vi har dekket inngang og enkel lunch på 

attraksjonene. For de bosatte har turene vært et 

kjærkomment avbrekk.  

 

Ny aktivitet - «Mangdekjøring»? 

 Vi har mottatt flere henvendelser med spørsmål om 

bistand til øvelseskjøring. De som kontakter oss mangler 

noen å kjøre med i sitt nettverk. Mange trenger atskillige 

timer øvelseskjøring for å bestå oppkjøring. Kostnaden 

ved å bruke kjøreskole blir da ofte et hinder. 

Lokalforeninger som har aktiviteten har gode erfaringer. 

For mange av elevene kan det være veien videre til jobb. 

Det er eksempler på at det er blitt både taxi- og 

bussjåfører av de som har fått mengdetrening gjennom Røde Kors. Vi må stille noen 

krav til elevene; bl.a. må de ha gjennomført trafikalt grunnkurs, begynt på kjøreskole 

før vi mengdekjører og de må disponere en bil som er godkjent for øvelseskjøring. 

For å realisere denne aktiviteten trenger vi frivillige Har du kjørt bil i mer enn 5 år og 

tenker aktiviteten kunne være noe for deg? Ta kontakt enten via e-post 

oppegaard@rodekors.org eller melde deg som frivillig via nettsiden vår: 

https://www.mittrodekors.no/ 

Hunderfossen 

Ankomst Funny Farm 

Sauene på Funny Farm er 

ålreite dyr  

mailto:oppegaard@rodekors.org
https://www.mittrodekors.no/
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Juleavslutning 21. desember kl. 17:00 i Holteveien 2 

I år har styret valgt å legge juleavslutningen til 21. desember, årets mørkeste 

dag. Vi starter kl. 17:00, og regner med å holde på til kl. 20:00. Vi vil ønsker å 

spre litt lys og varme før jul. Det blir servering av mat, underholdning og 

aktivitet. 

Alle er hjertelig velkommen 

 

 

Ungdom 

Ungdom har arrangert sine Treffpunkt gjennom sommeren 

og høsten med mange ulike aktiviteter, både i Holteveien 2 

og eksternt. Den senere tid har det vært eksamenstid og 

lavere frekvens på aktivitetene. De har etablert kontakt med 

ukrainsk ungdom, og det planlegges gjennomført et felles 

fotoprosjekt med oppstart medio januar. 

Hjelpekorps 

Hjelpekorpsene i Ski og Oppegård driftes fortsatt som en enhet, og samarbeidet 

fungerer svært godt. Etter leirskredet på Gjerdrum hadde de stor medlemsvekst, og 

de er nå mange godkjente medlemmer, og flere er under utdanning.. 

Korpset står fortsatt for legevaktkjøringen for Follo legevakt, noe som krever mye 

ressurser, i tillegg stiller de på søk- og redningsoppdrag i Viken med tilgjengelige 

ressurser.  Antall sanitetsvakter, som har vært en inntektskilde for Hjelpekorpset, har 

tatt seg noe opp etter pandemien. 

 

Årsmøtet 2023 
Årsmøtet 2023 avholdes 28. februar 2023 kl. 18:30.  

Har du forslag du ønsker årsmøtet skal behandle må det sendes via e-post 

oppegaard@rodekors.org innen 20. januar 2023.  

Har forslag på representanter til styret setter valgkomiteen stor pris på innspill. 

Forslag på navn kan også sendes via e-post til oppegaard@rodekors.org. 

Kandidatene bør være forespurt og villige. 

Ungdommen på Rush 

mailto:oppegaard@rodekors.org
mailto:oppegaard@rodekors.org

