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Røde Kors tilbyr ferieopplevelser hele året. − Vi vil gi familier muligheten til å skape gode minner 
sammen, sier Laurentiu Calenciuc. s. 9

«FERIE FOR ALLE» TAR ALDRI FRI!
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Fordi jeg fikk ledertrening, kurs, 
nettverk og mer tid til frivillig arbeid, 
ville skjebnen at jeg skulle bli leder 
i Akershus Røde Kors. Jeg fikk også 
et viktig verv i Røde Kors sitt Lands-
styret. 

Så nå har jeg min egen «jobb» her 
i Røde Kors. Fortsatt arbeidsufør, 
men med et hav av tid til å legge ned 
frivillig innsats innenfor administras-
jon og ledelse i Akershus Røde Kors. 

Hva hadde skjedd dersom jeg ikke ble 
en del av Røde Kors-familien. Kanskje 
hadde jeg sittet i sofaen hele dagen og 
synes synd på meg selv? Ikke vet jeg.  

Det jeg vet, er at jeg har fått ny selvtil-
lit, pågangsmot og energi til å gjøre 
noe for andre. Akkurat slik mange får 
når de blir frivillige. 

Det er lett å tro at man skal gjøre 
andre lykkelige. Resultatet er ofte at 
man selv blir enda lykkeligere. Fordi 
frivillig innsats kan være hjelp til 
selvhjelp. 

Alle som er frivillige i Akershus Røde 
Kors har sin historie. Uansett grunn, 
så stiller vi alle opp for de som trenger 
oss. Enten det er 1 time i uken, eller 20 
timer i uken. 

En ting er sikkert – vi er alle frivillige 
fordi vi vil hjelpe noen kanskje ikke 
har det like godt som oss.  

Kanskje du også har lyst til å gjøre en 
innsats? Vi har plass til flere frivillige 
i alle lokalforeningene i Akershus, og 
vi ser frem til å høre fra deg. 

Kine Grande 
Distriksleder

KJÆRE LESER AV «TIL STEDE»

Min historie er spesiell. Ikke fordi jeg ble frivillig i Røde Kors. Det ble jeg fordi mannen  
min var det. Det var det som skjedde etter at jeg ble frivillig som ble viktig for meg. 
Jeg ble nemlig arbeidsufør. Ute av stand til å ha et normalt yrkesliv. Det ble selvsagt en 
sorg. Lyset i mørke ble Røde Kors. 

En ting er sikkert –  
vi er alle frivillige fordi 
vi vil hjelpe noen som 
kanskje ikke har det 
like godt som oss. 
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I tillegg arrangerer distriktet Akershus Røde Kors aktiviteter innen leksehjelp, gatemegling, opplæring, besøksordning på utlendingsinter-
natet Trandum, seksuell helse og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/akershus  

I år markerer vi jubilantene 
blant våre lokalforeninger: 

 Ullensaker Røde Kors – 70 år 

Enebakk Røde Kors – 10 år 

Gratulerer med velfortjent honnør 
til alle medlemmer og frivillige.  

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

Kine Grande 
Distriktsleder, Akershus Røde Kors

Se hvilke aktiviteter som finnes i de ulike Røde Kors-lagene i Akershus:

Forsidebilder: Robert Walmann / Thomas A. Syvertsen / Røde Kors
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I Røde Kors går strikking aldri av moten

Aldri en dag på «vranga»

Hver tirsdag klokken 11 møtes en 
gjeng glade damer hos Fredrik-
stad Røde Kors. De har med både 
strikketøy og snakketøy.  
− Ingenting er så hyggelig som 
å strikke over en kopp kaffe 
sammen med gode venner, sier 
leder for strikkegruppa, Erzsébet 
Farkas. 

Helse i hver maske
Hun mener strikking også er bra 
for helsen. 
− Jeg har lest at hvis du strikker 
eller hekler litt hver dag, så re-
duseres sjansen for å bli stresset, 

eller å få ulike sykdommer. Jeg 
tror det er koplingen mellom 
hodet og hender som er helsebrin-
gende, sier hun. 

Snakker om alt
Erzsébet og de andre damene 
rundt bordet har bestemt seg for 
å strekke livets strikk og nyter 
hver lille nøstemillimeter. Og med 
strikketøyet mellom hendene så 
kommer praten.  
− Her prater vi om alt fra barne-
barn, tv-programmer, og om hva 
vi skal ha til middag.  
 

Det strikkes som aldri før rundt i Røde Kors sine lokallag i Østfold, Buskerud og 
Akershus. – Det er fordi strikking gjør deg glad, sier leder for strikkeklubben i 

Fredrikstad Røde Kors, Erzsébet Farkas.

TEKST OG FOTO: ROBERT WALMANN / RØDE KORS

Det er veldig sosialt her, forteller 
Mai-Britt Johnsen. 

Ukens høydepunkt
Hun omtales som «turbostrikke-
ren» i miljøet.   
− Jeg strikker hver dag. Så langt 
har det blitt flere hundre par 
sokker. De gis bort i gaver eller 
selges til venner og kjente. Å 
komme hit til Røde Kors for å 
strikke sammen med disse flotte 
damene er ukens høydepunkt. Det 
er et helt spesielt felleskap her, 
sier hun.  

Deler villig vekk
Det spesielle felleskapet gjør 
at stadig flere finner veien til 
strikkegruppa. Ei av damene, ei 
jente i 40-årene, møtte opp uten å 
kunne strikke noe som helst. Det 
ble kamp om å lære bort strikke-
kunsten.  
− Jeg har kommet godt i gang og 
står jeg fast – får jeg garantert 
hjelp, sier hun.

Alle kan komme
Tidligere leder av strikkegrup-
pa hos Fredrikstad Røde Kors, 
Aud Risøy, mener flere som den 

uerfarne kvinnen bør ta turen til 
Røde Kors sine strikkegrupper. 
Enten det er i Østfold, Buskerud 
eller Akershus.   
− Fordi dette er et lavterskeltil-
bud som handler om å skape et 
trygt og positivt felleskap. Alle 
kan komme hit. Også mannfolk. 
Og kan du ikke strikke, gjør det 
ingenting. Vi som er erfarne, deler 
gladelig vår kunnskap. Enten du 
vil strikke eller hekle sjal, sokker, 
gensere eller grytekluter. Eller 
om du bare vil bruke snakketøyet, 
sier hun.

HENDENE I 
FANGET:  

- Å sitte med 
hendene i fan-
get er kjedelig. 
Den beste må-
ten å slappe av 
på, er å strikke, 
sier lederen for 

strikkegruppa 
i Røde Kors 

Fredrikstad. 

KIRURGISK PRESISJON: Mai-Britt Johnsen viser hvor-
dan det skal felles. Med kirurgisk presisjon beveger hun 
fingrene. − Øvelse gjør mester, sier hun. 

ÅPENT FOR ALLE: Strikkgruppene i 
Røde Kors er et lavterskeltilbud for 
alle. Vi vil at du skal komme som du 
er – enten med eller uten strikketøy. 
Og vil du lære å strikke, så mangler 
det ikke på lærere, sier tidligere 
leder av Fredrikstad Røde Kors sin 
strikkegruppe, Aud Risøy.

”Jeg vet at Røde Kors gjør mye bra for  
andre. Derfor er jeg medlem i Røde Kors.
- Mai-Britt Johnsen

FULLE HUS: Hver tirsdag fylles det opp rundt 
bordet i lokalene til Fredrikstad Røde Kors. 
Hit kommer glade damer som vil strikke,  
prate og være sosiale. – Fordi strikking i et 
sosialt felleskap gjør deg glad, sier de.

STRIKKING I RØDE KORS  
Du finner også strikkegrupper hos Mysen Røde Kors, 
Rakkestad Røde Kors, Kongsberg Røde Kors – og hos 
Bærum Røde Kors. Mange av gruppene strikker plagg 
som blant annet sendes som hjelp til Moldova. Det er 
gratis å være deltager på strikkegrupper i Røde Kors.  
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Bruktbutikken til Røde Kors på Eidsvoll:

− Her er det så billig at  
alle kan handle! 

Du skal ikke lete lenge før du 
finner noe som frister i Røde Kors 
-butikken på Eidsvoll. Det vet 
Jonathan Nerby. Han jobber som 
frivillig i butikken, og kommer 
stadig over spesielle ting.  
− Nylig fant jeg en jakke fra OL 
på Lillehammer. Den måtte jeg 
bare kjøpe selv. Siden jeg ble født 
under OL, så er det litt stas. Også 
er det kult med retro-stilen, sier 
han. 

Smil som smitter
Turid Bergquist sitter bak kassa 
og ler. Hun er også frivillig. Alle i 
denne butikken jobber frivillig.  

− Smilene gir vi bort gratis til 
kundene. Vi har det så moro på 
jobb at det er vanskelig å la være, 
sier hun.  
Kundene smiler også. Særlig når 
de ser prislappene på alle bøkene, 
møblene, filmene, lekene, klærne, 
og alt annet som kan skape et 
hyggelig hjem.

Nye kundegrupper
− Det er riktig at vi har lave 
priser. Vi har mange kunder 
med dårlig råd. Nå ser vi også at 
det kommer nye kundegrupper. 
Det kan være hele familier eller 
aleneforeldre som sliter med å få 

endene til møtes, forteller Kim 
Ankersten.  
Han har vært frivillig i Røde Kors 
i 42 år. Nå leder han bruktbutik-
ken på Eidsvoll.  
− Jeg begynte som 14-åring i 
Hjelpekorpset, og siden har jeg 
holdt det gående. Nå koser jeg 
meg med lede denne fine butik-
ken, sier han.  

Åpent seks dager i uken
Kim Ankersten og hans mann-
skap har klart å lage en butikk 
der frivillige står i kø for å 
jobbe. Hver søndag sender han 
ut en melding med spørsmål om 

hvem som vil fylle vaktene. Det 
mangler aldri på svar.  
− Vi startet bruktbutikk fordi 
Røde Kors-laget trengte penger. 
Vi så at vaffel- og loddsalg ikke 
gav nok. Det koster å drive 
humanitært arbeid. Heldigvis var 
det et medlem som hadde brukt-
butikk-erfaring. Plutselig var vi i 
gang, og det ballet fort på seg. Vi 
startet med 8-10 frivillige. I dag 
er vi 39. Nok til å holde åpent seks 
dager i uken, sier han. 

Lytter til hverandre
Ankersten tror hemmeligheten 
med å skape et godt arbeidsmiljø 

Prisene i samfunnet stiger. Men ikke på Eidsvoll. Der går prisene nedover.  
− Fordi vi vil være en butikk for alle, sier butikkleder, Kim Ankersten.

TEKST OG FOTO: ROBERT WALMANN / RØDE KORS

blant frivillige, er å la alle si hva 
de mener.  
− Ris og ros må sies høyt slik 
at alle hører det. Et godt miljø 
skapes når vi lytter til hverandre 
og tar avgjørelser i felleskap. Alle 
som jobber her skal få bestemme, 
sier han. 

Levende butikk
Det skjer mye i en bruktbutikk. 
Varer kommer og går hele tiden. 
Når noe mangler, som for eksem-
pel sofaer, så sitter en frivillig kar 
og ser etter gis-bort-annonser på 
Finn. Hver onsdag klokken 17, når 
butikken stenger, starter dugnads-

gruppa med å sortere, planlegge 
og fikse i butikken. På den måten 
skapes en levende butikk når 
dørene åpnes dagen etter. 

Igjen og igjen
− Jeg må bare fortelle en liten 
historie. Vi har en far og sønn 
som kommer fast hver måned for 
å kjøpe åtte DVD-filmer. Når de 
kommer tilbake måneden etter, 
får vi tilbake filmene. Vi får da 
selge filmene på nytt, igjen og 
igjen, sier Ankersten.  

 

 

SKATTEKAMMER: Perlene dukker 
fort opp i butikken på Eidsvoll.  
– Vi er heldige som har folk som gir 
oss vakre ting. De selger vi billig, sier 
butikkleder Kim Ankersten. 

MYE Å SE PÅ: Er du glad i film, finner du garantert en favoritt i Røde Kors- 
butikken på Eidsvoll. 

”Vi tjener penger på alt vi selger, og vi  
tar imot det meste. Overskuddet går til 
Røde Kors-arbeid lokalt.
- butikkleder Kim Ankersten

ALLE VINNER: Røde Kors-butikken på Eids-
voll sørger for at lokalforeningen får penger – 
kunder får fine ting, og givere kan bli kvitt det 
de ikke trenger. Vinn – vinn – vinn! 

HEIER PÅ BUTIKKEN: − Folk på Eidsvoll heier på butikken vår. Når vi har 
stengt, banker de på døra og vil inn. Det er den gode stemningen som 
smitter over på kundene, mener Jonathan Nerby og Turid Bergquist.
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Har du lurt på hvordan panteautomatene 
snakker sammen, og hva som skal til for å 
vinne de store gevinstene? Det vet Ann Chris-
tin Håland, ansvarlig for Pantelotteriet i Røde 
Kors. 

Som et bøttelotteri
− Alle panteautomatene som har 
Pantelotteriet er koplet sammen 
i en digital server. Den har full 
kontroll på hele maskineriet 
døgnet rundt. Tenk på lotteriet 
som et tradisjonelt bøttelotte-
ri. Du kjøper lodd ved å pante 
flasker, og det er helt tilfeldig 
om du vinner eller ikke. Ingen 
vet hvor, når - eller hvem som 
vinner, forteller pante-eksperten. 

Tror flere vil trykke
Men en ting vet hun sikkert. Og det er at store 
summer går til Røde Kors’ humanitære arbeid 
hvert år. 

− Vi er svært glade for at folk trykker på 
knappen «vår». Dette er blitt en av de viktigste 
inntektskildene til Røde Kors og vårt lokale 
humanitære arbeid. Vi skal bli enda flinkere til 
å vise hva pengene går til. Det tror jeg vil moti-

vere flere til å trykke på Røde Kors-knappen. 
Så langt går 11 prosent av all pant i Norge 
gjennom Pantelotteriet. Siden oppstarten i 
2008 har det blitt over 600 millioner kroner til 
Røde Kors’ humanitære arbeid, forteller hun. 

Støtter ditt lokale Røde Kors-lag
Håland tror mange er opptatt av å støtte sine 
lokale Røde Kors-aktiviteter. Det kan enkelt 
gjøres ved å trykke på Røde Kors-knappen i 
Pantelotteriet i nærbutikken der du bor. 

− Mange er ikke klar over at en stor del av om-
setningen tilfaller lokalforeningen i området 
der selve maskinen står. Med andre ord: Når 

du panter og trykker på Røde Kors-knappen, 
støtter du ditt lokallag, sier hun. 

I Østfold finnes 160 panteautomater. Fra 
disse gikk 2,9 millioner til lokallagene i 

distriktet i 2021. Buskerud fikk 
3,7 millioner til sine lokallag, 
og i Akershus ble det gitt 7,2 
millioner. 

− Dette er over all forventning, 
og vi kan trygt slå fast at Pante-
lotteriet er blitt en suksess for det 
humanitære arbeidet som gjøres 
lokalt, sier Håland. 

Dropper premiene
Hun forteller at innimellom så 
dropper vinnere å hente ut pre-
miene fordi de ikke «har hjerte 

til å ta penger» fra Røde Kors. Det mener hun 
er helt unødvendig. 

− Du skal vinne med god samvittighet. Selv 
om det bare er små premier. I fjor ble det 
rapportert om halvannen million kroner i 
uavhentede gevinster. Du «tar» ikke av Røde 
Kors-andelen. Vi får vår formålsandel uansett, 
sier hun.

Hvordan fungerer egentlig 
Pantelotteriet til Røde Kors?

TEKST OG FOTO: ROBERT WALMANN / RØDE KORS

Så ofte vinner du
Panteautomatene til Røde Kors er til stede i alle de 
største kjedene som REMA1000, NorgesGruppen og i 
Coop. Vinnersannsynligheten er 1/467, og i gjennom-
snitt vinner hver 15. deltager i lotteriet. Du kan vinne 
50 kroner, 100 kroner, 1 000 kroner, 10 000 eller 1 
million kroner. Om det blir gevinst eller ikke, vises på 
lappen som kommer ut av panteautomaten. Fra opp-
starten i 2008 til utgangen av 2020 har over 120 perso-
ner vunnet 1 million kroner ved å delta.

SLIK BLIR DU PANTEMILLIONÆR: Du 
kjøper lodd ved å pante flasker og delta 
i Pantelotteriet. Hvert lodd koster 50 
øre. Panter du mer, øker sjansene. – Vi 
har eksempler på at noen har vunnet 1 
million bare ved å pante en enkelt flaske. 
Men det viktigste med Pantelotteriet er 
at Røde Kors får viktige midler til å gjøre 
mer humanitært arbeid lokalt, sier Ann 
Christin Håland. Foto: Pantelotteriet”Alle panteautomater  

er koblet sammen i et  
digitalt nettverk. Og ja  
- du kan vinne en  
million bare ved å  
pante en liten boks. 
Dette lotteriet handler 
kun om flaks. 
- Ann Christin Håland i 
Røde Kors

Akershus

Ta kontakt på  
ferieforalleostlandet@redcross.no

FOR MER INFORMASJON OM 
«FERIE FOR ALLE»? 

Seniorrådgiver hos «Ferie for alle», Laurentiu 
Calenciuc, forteller at Røde Kors er opptatt 
av at familier skal få skape gode ferieminner 
sammen. Derfor arrangerer «Ferie for alle»- 
turer hvor hele familien kan delta. Turene 
organiseres i form av gruppereiser på opp mot 
60 deltakere og 8-10 frivillige. 

Slalåm, ski og god gli   
Aktivitetene til «Ferie for alle» er tilpasset års-
tiden og lagt til egnede steder, ofte i tilknytning 
til Røde Kors sine mange senter.  
− På vinteren er vi mye på «Merket», et Røde 

Kors-senter i Valdres. Der kan vi stå på lang-
renn, slalåm, ake på kjelke eller isfiske, sier han. 

På «Merket» vil det også bli tradisjonell jul, 
med juletrehogst, pepperkakebaking og mye 
god julemat. Også i vinterferien og påskeferien 
vil det arrangeres vinteraktiviteter over store 
deler av landet. 

Hvem kan delta? 
«Ferie for alle» er et gratis ferietilbud for fami-
lier med svak økonomi. De deltakende famili-
ene må minst ha ett barn i alderen 6-13 år, og 

slitt med økonomiske problemer over en periode 
på tre år.  
− Familiene sender ikke inn søknad selv, men 
blir påmeldt av sosialinstanser som NAV, barne-
vernet, skolen eller andre kommunale tjenester, 
sier Laurentiu Calenciuc.

− Vi tilbyr gratis ferieopplevelser i alle skoleferier, året rundt,  
sier Laurentiu Calenciuc i Ferie for alle. 

«Ferie for alle» tar aldri fri

TEKST: IDA TAULE / RØDE KORS   FOTO: THOMAS A. SYVERTSEN
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Siden skolestart har det i snitt 
kommet nær 100 ungdommer 
på åpningsdagene tirsdag, 
torsdag og fredag. Huset er 
åpent for ungdom mellom 
13-25 år.  
− Ungdommene er delaktige 
i å lage mat og planlegge 
aktiviteter, sier senterleder 
Cathrine Kvamme Elger. 

Et av mange trekkplaster 
denne høsten har vært deres 
nybygde musikkstudio.  
− Hver tirsdag kommer 
Jonathan Castro/HipHop 101 
innom for å hjelpe ungdom-
mene våre med egenprodusert 
musikk, sier hun. 

Et annet satsingspunkt er 
aktivitetstilbud i skoleferiene.  

− I skoleferiene trenger en del 
ungdommer sosial kontakt 
og morsomme opplevelser. 
Derfor arranger vi ofte turer, 
workshops og åpent hus på 
Fellesverket i Sandvika slik at 
ungdommene skal ha tilgang 
på sosiale arenaer også i 
feriene, sier hun. 

Også Fellesverket på Nesod-
den er det full fart. Der er det 
åpent mandager, onsdager og 
fredager fra kl. 15.00-20.00.  
− Hos oss kan du få ar-
beidstrening, leksehjelp, mat 
og et trygt sted å være, sier 
senterleder Elisabeth Larsen. 
Fellesverket på Nesodden er 
åpent for ungdom mellom 
13-19 år. 

Nybygd musikkstudio, morsomme 
ferieaktiviteter og gratis kafé er noen 
av trekkplastrene denne høsten på 

Fellesverket i Sandvika.
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Ungdommen fyller  
Fellesverkene

Theodor er en av fire ungdommer 
som lærer å forstå hva som skjer 
når han blir sint – og hvorfor vold 
ikke er løsningen på konflikter. 

Møter ulver og sjiraffer
Tenåringen fra Nesodden er på 
verksted i Asker med Røde Kors. 
I tre dager spiller de rollespill, 
leker og lærer. De får relevante 
oppgaver og trener på å snakke 
«sjiraffspråk» til hverandre.  
– Det kalles JEG-språket. Vi 
snakker om egne behov og følel-

ser i stedet for å si «DU skjønner 
meg ikke», forklarer Theodor. 

Det motsatte av sjiraffspråk er 
«Ulvespråk» 
– Det er glefsende og anklagende. 
Ikke særlig smart å bruke i en 
konflikt, sier han. 

Tenner på alle plugger
Ungdommene spiller ut en scene 
som er basert på en hendelse 
Fardina opplevde i sommer. Hun 
ble provosert og sint fordi noen 
filmet henne uten lov. De lager 
rollespill av situasjonen og Aland 
spiller mobberen. Fardina viser 
hvordan hun reagerte.  
– Jeg tente på alle pluggene og 

hadde mest lyst til å slå. Heldigvis 
gjorde jeg ikke det.

Instruktør Anthony følger nøye 
med på det som utspiller seg.   
– Hva skjedde like før du ble sint? 
Hva hadde skjedd om du hadde 
slått? Hvordan ville sjiraffspråket 
fungert her, spør han. 

Rett i hjertet
– De er heldige som kan starte 
voksenlivet med å lære om kon-
flikthåndtering. De lærer å sette 
ord på følelser, og å bruke språket 
til å løse konflikter. Det vil hjelpe 
dem i mange sammenhanger, sier 
Sonja Silvana Lubiana.  
Hun er frivillig instruktør i 

Røde Kors lærer ungdom å megle

Har ordet i sin makt!
Gatemegling er en aktivitet der frivillige gir ungdom opplæring i konflikthåndtering. 

– Det jeg lærer her, får jeg bruk for resten av livet, sier Theodor (14).
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Gatemegling, og har blant annet 
erfaring fra Konfliktrådet. Ga-
temegling oppdaget hun ved en 
tilfeldighet. 
– Jeg ville gjøre en frivillig 
innsats, og dro til mitt lokale 
Røde Kors-lag. Gatemegling traff 
meg midt i hjertet, og jeg deltok 
på instruktørverksted. Nå får jeg 
veilede og hjelpe ungdommer. Det 
gir meg minst like mye glede og 
nytte som det gir ungdommene, 
sier hun. 

Ungdommene trenger deg! 
Nashira Christensen er rådgiver 
for oppvekst i Røde Kors i Viken. 
Hun forteller at alle kan være fri-
villige instruktører i Gatemegling.  
− Du må ønske å lede en ung-
domsgruppe, være over 25 år og 
gjennomføre opplæring i Gate-
megling. Det er alltid en erfaren 
instruktør til stede, så ingen 
gjør dette alene, sier hun. Jeg 
vil oppfordre flere til å bli med. 
Ungdommene trenger deg. Og du 
vil ha det gøy, mens du lærer bort 
noe viktig, sier hun.

”Det motsatte av sjiraff- 
språk er «Ulvespråk». 
– Det er glefsende og  
anklagende. Ikke særlig  
smart å bruke i en konflikt.
- Theodor (14)

SLÅ ELLER SNAKKE: I rollespillet lærer ungdommene om hvilke 
prosesser som starter før- og under en konflikt. 

FØLER SEG HELDIG: − Jeg tror man-
ge 14-åringer ville hatt stor nytte av 
å være med på Gatemegling, sier 
Theodor.

UNIK KOMPETANSE: Frivillig in-
struktør Sonja Silvana Lubiana, me-
ner Gatemegling vil gi ungdommene 
mye nytte i årene fremover.

Dette er Gatemegling:
Gatemegling er et tilbud gjennom Felles- 
verkene i Akershus, Buskerud og Østfold. Ung-
dommene lærer om konflikt, og får ferdighets- 
trening i kommunikasjon og fredelige konflikt-
løsningsstrategier.  

Vite mer om Gatemegling?
Kontakt: nashira.christensen@redcross.no

NÅR SJIRAFFEN SNAKKER: Det er en effektiv måte å kommunisere på 
– og kan løse mange konflikter.
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Odd Inge Skr. Blakkestad har reddet mange liv 
som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps. Han er 
en av mange ledere i Røde Kors som vet hva 
som skal til for å lykkes.   
− Hvert minutt teller. Vi må komme raskt i 
gang med søk, og alle møter med samme mål:  
Å finne, og å berge folk i nød, sier han. 

Den viktige tekstmeldingen 
Når noen er savnet går alarmen først hos politi-
et. Hjelpekorpset koples raskt på.  
Når alarmen går, skjer ting veldig fort.  
− I Buskerud får områdeleder og leder for 
nærmeste hjelpekorps en SMS og talemelding 
fra politiets operasjonssentral. Det blir da holdt 
et telefonmøte med politi og områdeleder for 
å dele informasjon. Samtidig kontaktes det 
lokale hjelpekorpset for å sikre at de også har 
fått beskjed. Deretter kan vi melde tilbake at vi 
er klare til tjeneste, sier Blakkestad.  

Slipper det vi har i hendene
Det lokale Hjelpekorpset varsler sine medlem-
mer via SMS og talemelding. De enkelte med-
lemmene svarer om de kan stille til tjeneste.  
− Vi får alltid rask oversikt over hvem som 

kommer. Alternativt varsler vi også nabokorps. 
Den siste aksjonen vi hadde på Gol i Buskerud, 
der tok det 25 minutter før 17 frivillige var på 
plass i depotet. 

Vi er prisgitt alle frivillige som slipper det de 
har i hendene og kommer, sier Blakkestad. 

Fortløpende vurderinger
I en redningsaksjon tar leder for Hjelpekorpset 
plass sammen med politiet i Kommandoplas-
sen (KO). Det er alltid politiet som er øverste 
ansvarlig i slike operasjoner, men kommunika-
sjonen går mellom alle aktørene hele tiden.  
− Lederen for Hjelpekorpset må hele tiden 
gjøre vurderinger om det trengs flere eller 
færre mannskaper. Det gjelder å være «fremme 
i skoa» under skarpe oppdrag, forteller Blak-
kestad. 

Alle kan bidra
Å være frivillig i hjelpekorpset er ikke bare 
forbeholdt topptrente friluftsfolk. Det er biler 
som skal kjøres, kaffe som skal kokes, navn 
skal registreres og mat som skal hentes.  
Listen er lang.  

− Vi er hele tiden på jakt etter frivillige som vil 
inn i Hjelpekorpset. Det er mange roller som 
må fylles og fysiske begrensninger er ingen 
hindring. Har du vondt i ryggen, finner vi også 
oppgaver til deg. 

Ta kontakt med ditt nærmeste Røde Kors-lag 
og si at du vil bidra. Jeg kan garantere at du 
blir tatt godt imot, og får de kursene du trenger 
for å bli operativ, sier Blakkestad.

Hva skjer når alarmen går hos

Røde Kors Hjelpekorps?
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Det er et stort og velsmurt apparat som settes i sving når Hjelpekorpset rykker ut. 
 − Frivillige slipper det de har i hendene og kommer løpende. Fordi de vil redde 

andre menneskers liv, sier Odd Inge Skr. Blakkestad.

FAKTA HJELPEKORPS:
Røde Kors Hjelpekorps er den 
største frivillige aktøren innen 
den norske redningstjenesten. 
De stiller opp når noen er savnet, 
ved ulykker, kriser eller natur-
katastrofer. Røde Kors Hjelpe-
korps bistår også med første-
hjelpsvakt ved idrettsstevner, 
festivaler, konserter, bade- 
strender og skiutfartssteder. 

”Når noen trenger hjelp på fjellet, blir 
vi ofte tilkalt. Fordi vi har utstyr til å 
komme frem overalt. Samfunnet er 
helt avhengig av frivillig innsats  
innenfor redningstjenesten i Norge
- Odd Inge Skr. Blakkestad
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