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VI GÅR UT TIL OVER 

HUSSTANDER HVER UTGAVE
70 000

NMUt på tur

Du finner oss også på:
www.rodekors.no/buskerud
facebook.com/buskerudrk/
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Naturen kan by på 
helsegevinst og 
føre til inkludering. 
Det har Røde Kors i 
Kongsberg skjønt.

NM for hjelpekorps 
arrangeres hvert år. 
Buskerudlaget 
leverte og kom på en 
fin 7. plass i Bergen.

SIDE 10SIDE 3

Vi nærmer oss årets mørkeste dag. 

Dessverre er det mange som opplever 
mange mørkedager uansett årstid. 

Rapporten “PSYKT FLINK” og Røde 
Kors-tilbudet “Kors på halsen” forteller 
oss at mange unge har en krevende hver-
dag og tall forbundet med ensomhet, 
stress og press er skremmende høye  
– også for Buskerud. 

Det offentliges ansvar er klart – men som 
medmennesker har vel også DU og JEG et 
ansvar for å bidra til et varmere samfunn? 

Og til dere som er unge; Det er mange 
som bryr seg – og husk at det er helt van-
lig å synes at livet er vanskelig av og til. 

Les mer på side 2 og 9

I DENNE UTGAVEN KAN 
DU BLANT ANNET LESE 
MER OM DISSE SAKENE:

KUNSTEN Å SKAPE

GODE DAGER
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I løpet av de siste månedene har Norges Røde 
Kors publisert to rapporter som setter søkelyset 
på humanitære utfordringer i dagens velstands- 
og velferdssamfunn. I august ble rapporten 
«PSYKT FLINK» presentert. I oktober kom 
rapporten «Ingen tid til omsorg?» Den første 
omhandler stress og press blant ungdom. I den 
andre deler frivillige besøksvenner fra Røde 
Kors sine opplevelser og erfaringer fra møter 
med norsk eldreomsorg. Og for å si det rett 
ut: Her er det mye som er nedslående å lese.  
 
Andelen unge som rapporterer om bekymring-
er og depressive symptomer er økende. Det 
handler om følelsen av å ikke strekke til på 
skolen eller å ikke være god nok blant venner. 
Når ungdom blir spurt om hvem de snakker 
med og ting de synes er vanskelig, oppgir 
mange venner og familie. Men så mange som 
en av fire oppgir at de holder problemene for 
seg selv. For å hindre at slike følelser skal få 
utvikle seg til alvorlige plager eller lidelser, er 
det viktig at barn og unge møter en velfunger-
ende førstelinjetjeneste som kan gi hjelp og 
snakke om bekymringer, forventninger, stress 
og press. Det er det offentliges ansvar å sørge 
for at en slik førstelinjetjeneste, som kan fange 
opp tidlige signaler, er på plass. 
 
Røde Kors har nærmere 9.000 aktive 
besøksvenner i hele landet. Gjennom sin  
aktivitet er de tett på de eldre i mange av landes 
kommuner, både de som er hjemmeboende og 
de som bor på sykehjem. I tilbakemeldingene 
fra 420 besøksvenner kommer det fram at 
mange eldre ikke får dekket sine grunnlegg- 
ende behov. Det handler om underernæring 

på kontakt, det tas ikke tilstrekkelig hensyn til 
funksjonsnivå, det er mangel på aktivitet og 
fellesskap, og det er liten grad av måltidsglede. 
God eldreomsorg er et offentlig ansvar. 

Hele 70.000 mennesker i Norge har ingen 
nære fortrolige eller venner de kan snakke med 
når de trenger det. Flere enn hver femte av oss 
føler seg ensomme.  
 
Så er det altså det offentlige som svikter, 
både de unge og de eldre. Det er ordførere og 
rådmenn vi skal rette pekefingeren mot, og 
som vi kan stille til ansvar. Eller er det denne 
konklusjonen vi skal sette to streke under? 

For, er det ikke også slik at vi, det vil si du 
og jeg, i kraft av å være medmennesker har 
et ansvar for å bidra til et varmt og inkluder-
ende samfunn? Ikke et juridisk ansvar, men et 
moralsk og et humanitært ansvar. Ikke i stedet 
for, men i tillegg til det offentliges innsats. 
For det handler om mennesker, og det handler 
om møter mellom mennesker. Mannen som 
for 70 år siden tok initiativet til å etablere en 
besøkstjeneste i Norges Røde Kors sa det slik: 
«Den beste medisinen for et menneske, er et 
annet menneske.» 

I oktober mobiliserte igjen det norske folk 
for årets TV-aksjon. 240 millioner kroner ble 
samlet inn til støtte for Kirkens Bymisjons 
utrettelige arbeid for at alle mennesker skal 
erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Et 
strålende og gledelig resultat. Kanskje like 
viktig var de steke historiene om ensomhet 
og utenforskap som ble formidlet, og det 
åpenbare budskapet til oss alle om at «Man er 
mindre alene sammen». 

Humanitære organisasjoner er gode arenaer 
og tilretteleggere for frivillighet. Kirkens 
Bymisjon er en av dem. Røde Kors med 
sin besøkstjeneste og sine øvrige omsorgs- 
aktiviteter er en annen. Vi har mange flotte og 
dedikerte frivillige som bruker av sin fritid for 
å gjøre en forskjell for sine medmennesker. 
Samtidig ser vi at behovene er større enn det vi 
evner å dekke. Vi skulle gjerne hatt flere med 
litt tid til omsorg. 

Bymisjonen formulerte det så bra: «Ett møte 
kan endre et liv – Flere møter kan endre et helt 
samfunn.» Heri ligger en klar utfordring og 
oppfordring til oss alle.

Tid til omsorg

Røde Kors – til stede nær deg:
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Samtaletilbudet Kors på halsen (for barn og unge): 800 33 321
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Lokalforeninger og styreledere Mobil E-post
LOKALFORENINGSLEDERE 22.10.18/JHK

Lokalforening Mobil E-post
Drammen Røde Kors drammen@rodekors.no

Merete Andrea Risan 906 81 200 me-risa@online.no

Ansatt dagl.leder; Jon Peter Wium 918 43 250 jon.wium@redcross.no

Flesberg Røde Kors flesbergrodekors@hotmail.com

Ellen Bjørndalen Nerheim 944 86 319 ellen.bjorndalen@hotmail.com  

Flå Røde Kors 

Kjell Sævre 906 87 238 kjellsavre@hotmail.com

Geilo Røde Kors 

Jan Arne Øen 924 65 360 janarne@oenweb.com

Gol og Hemsedal Røde Kors 

Per Otto Skredderberget 993 87 000 leder@golrk.no

Hovet og Hol Røde Kors 994 49 801

Jorun Kleppo 32 09 21 80 joruklep@online.no

Hurum Røde Kors 

Marte Ramborg 970 07 199 leder@hurumrodekors.no

Kongsberg Røde Kors 

Torfinn Kildal 958 85 188 torfinn@ebnett.no

Krødsherad Røde Kors 

Fung.leder Kari Anne Berg 472 85 198 kari-abe@online.no

Lier Røde Kors  

Agnethe Sørum-Ellingsen 95243631 leder@lierrodekors.no

Modum Røde Kors  

Cecilie Formo Eriksen 971 75 829 cecilie.formo.eriksen@gmail.com (byttet rolle m/Bjørg 6.9.18)

Nedre Eiker Røde Kors 

Anita Saastad Hansen 922 64 877 anita.hansen@rodekors.org

Nesbyen Røde Kors 

Tore Bekkelund 916 66 604 nroede@online.no

Nore og Uvdal Røde Kors 

Brita Brun 481 81 972 britauvdal@outlook.com

Ringerike og Hole Røde Kors post@ringerike.redcross.no

Espen Irwing Swang 900 24 050 leder@ringerike.redcross.no  

Ans. dagl.leder; Staale Trevland 471 61 474 staale.trevland@redcross.no

Røyken Røde Kors 

Grete Bø 472 65 166 roykenrodekors@hotmail.com

Sigdal Røde Kors 

Hege Marie Steinnes 994 55 304 lokalforeningen@sigdalrk.no

Vats Røde Kors  

Embrik Skarsgard 911 22 601 b-miljo@online.no

Øvre Eiker Røde Kors 

Martin Kristoffersen 938 66 610 leder@oerk.no

Ål Røde Kors  

Trond Maudahl 957 94 967 trond.maudahl@gmail.com
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Barn og voksne fra hele verden som bor i Norge samles 
i to dager for å gå sammen til toppen av Galdhøpiggen 
og for å delta i andre aktiviteter i og rundt Lom. Fra 
Hol kommune og Geilo Røde Kors deltok ni bosatte 
flyktninger og fire frivillige. Turen ble finansiert med 
midler fra Buskerud Røde Kors og Geilo Røde Kors 
migrasjon. 
 
For å kunne bestige Norges høyeste fjell måtte vi 
komme oss i form. Vi startet derfor opp en tur-gruppe 
på Geilo som vi ga navnet «Walk and talk». Poenget 
med gruppen var at bosatte flyktninger/innvandrere og 
andre norsktalende kunne møtes for å gå turer sammen 
og samtidig øve på det norske språket.    
 
Fredag 29. juni gikk ferden opp mot toppen. Over 
Styggebreen gikk vi samlet i tau sammen med en 
brefører. Etter breen var det bratt og steinetet, så her 
måtte både konsentrasjon og balanse være i vater. Nå 
begynte det å bli ganske luftig! Siste hundre meterne 
opp mot toppen gikk vi på snø. Her var det flere som 
begynte å kjenne det i lår og legger, men jammen kom 
hele gjengen seg opp på toppen; VI KLARTE DET!  

Der sto vi – på Galdhøpiggen 2469 meter over havet. 
På Norges tak.  
Det var en ubeskrivelig følelse å se alle stolte og glade 
toppbestigere ta selfies i alle de varianter.  
 
På kvelden var det kulturfest i Lom, med herlig 

musikk, mat og aktiviteter. Mange barn og voksne 
møtte venner og bekjente fra tiden i asylmottak. 
Lørdag var gruppen meldt på en fisketur og historisk 
vandring i Lom sentrum, og gjorde det veldig bra på 
avsluttende quiz.  
 
Vi bestemte oss for å ta veien over Sognefjell-Tinde-
vegen-Øvre Årdal- Lærdal- Aurland tilbake.  

Flere i følget satte ord på sin begeistring for den norske 
naturen, og det ble mange fotostopp på veien hjem.  
 
En fantastisk tur med et fantastisk vær, hvor vi hadde 
klart målet om å komme opp på Galdhøpiggen - men 
det aller beste var nok det å bare være på tur sammen. 
Masse latter og gode samtaler gir oss alle gode minner 
for fremtiden.

Vi klarte det! Bakre rad fra venstre: Sharif Rezai, Al-Hadji, Waad Alhamdoush, Anne-Kristin Solberg, Ahmed Al-Sarraj, 
Jan Erik Solberg, Ahmed Al-Abbasi, Noorya Hafizi 
Mellomste raden fra venstre: Charlotte Karlsen, Abdu Abdella, Lotti Larsgard, Rigaat Yemane,  
Fremst: Feven Yemane 
(Foto: Geilo Røde Kors)

Av: Lotti Larsgard 
Charlotte Karlsen 
Anne-Kristin Solberg

Til Topps 2018 I sommer ble årets sprekeste integreringsarrangement, Til Topps, 
arrangert for 11. gang. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Røde Kors, 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Den Norske Turistforeningen 
(DNT) og Kommunesektorens organisasjon (KS). 

Å få være med på nye og spennende 
opplevelser som man kanskje ikke har 
vært kjent med fra tidligere, det gir 
både glede og god mestringsfølelse.

Kongsberg Røde Kors hadde en fin tur 
til Gaustatoppen lørdag 15. september 
i år. 19 deltakere fra ni ulike nasjoner, 

i alder helt opp til 80 år fikk en fin tur- 
opplevelse i vakkert høstvær. For noen 
var det det aller første gang på topptur 
og for andre var dette en tur man hadde 
drømt om, sett bilder av og gledet seg 
lenge til. 

En av deltakerne fortalte at hun, 

allerede før hun forlot hjemlandet 
sitt, hadde sett bilder av dette fan- 
tastiske området. Det ble et følelsesladd 
øyeblikk da hun forsto at nå var hun 
faktisk der. -Å se den formidable 
utsikten og den vakre naturen gjør 
noe med hver og en av oss. Nå har vi 
en felles opplevelse som sveiser oss 
enda mer sammen – og vi regner med 
at det kan bli flere fine turer framover, 

sier Gunn Hilde B. Mederud, som er 
frivillig i Kongsberg Røde Kors. 

Kongsberg Røde Kors arrangerte også 
tur for kvinnegruppa til Eidene på 
Tjøme i sommer, hvor deltakerne fikk 
være med på mange spennende aktivi- 
teter.

NATUR OG INKLUDERING Buskerud
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Av: Jorunn H. Kornerud

Fellesopplevelser i norsk natur

Kongsberg Røde Kors driver en rekke ulike aktiviteter og de har 
lykkes svært godt med å inkludere et stort mangfold av kommunens 
innbyggere. Og så er de flinke til å ta med folk på tur.

Vi nådde 
toppen!
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INNTEKTER Buskerud

Du står der med to digre bæreposer fulle av flasker. 
Selvfølgelig piper det i maskinen og en butikkansatt må 
komme for å sette inn ny kvitteringsrull. Du har dårlig tid 
og begynner å miste tålmodigheten.

Er du en PANTER?

Robert Mood, president i Norges Røde Kors, oppfordrer alle “pantere” til å trykke på 
Røde Kors-knappen. (Foto: Røde Kors)

Områdeleder Bjørn Fluto i 
Øvre Buskerud Røde Kors 
hjelpekorps.

Men så begynner transportbåndet atter 
å rulle og du kan putte inn tomgodset 
i passe fart – med bunnen først. Når 
første pose er tom og du begynner på 
den neste, har du nesten bestemt deg 
for hva du skal handle til middag.  
Sånn – siste flaske i maskinen og du 
løfter armen for å trykke på knappen.

Knappen??? Det er jo TO knapper!!!

Skal du trykke på den grønne og få 36 
kroner i rabatt i kassa – eller skal du 
trykke på Røde Kors-knappen slik at 
du kjøper lodd, støtter en god sak og 
blir med i trekningen av inntil 1 million 
kroner? Og trekningen skjer umiddel-
bart…

Tja – valget er selvfølgelig bare ditt.

10 år med Pantelotteriet
Vi i Buskerud Røde Kors vil bare nevne 
at vi, takket være 5,4 millioner panto- 
kroner inn på kontoene til våre lokale 

foreninger siden Panto-oppstarten i 
2008, kan få muligheten til å være til 
stede der folk trenger det. Buskerud er 
et av de fylkene hvor det spilles mest 
i Pantelotteriet og lotteriet har blitt en 
av våre viktigste inntektskilder. -Over 
5,4 millioner kroner fra tomflasker er 
helt utrolig, sier daglig leder i Buskerud 
Røde Kors, Mari Ann Morken.  
-Midlene vi får fra Pantelotteriet gir oss 
anledning til å prioritere økt fokus på 
utstyr og kompetanse innen rednings- 
aksjoner og beredskapsarbeid. I tillegg 
bidrar pengene til at vi kan ha gratisak-
tiviteter som Barnas Røde Kors, Røde 
Kors førstehjelp og friluftsliv og Ferie 
for alle, et ferietilbud for barnefamilier 
med svak økonomi. 

Trodde det var tull
Nær 60 personer har blitt pantemillio- 
nærer i Pantelotteriet siden starten. 
Tre av disse kommer fra Buskerud. 
Den første som vant i fylket ble Simen 
Steinshamn, som i 2013 satset pant for 

41,50 på Kiwi Åmot i Modum. Det 
angrer han nok ikke på. «Dette redder 
både økonomien og husdrømmen» 
fortalte Simen etter at milliongevinsten 
var sikret. I 2017 var det Silje Larsens 
tur til å bli pantemillionær. Egentlig 
skulle hun bare kjøpe nachos på Rema 
1000 på Spikkestad. Der trykket hun 
også på Røde Kors-knappen og kunne 
spasere ut én million kroner rikere. 
«Jeg trodde ikke på det, jeg tenkte det 
var tull», sa Silje etterpå. Den ferskeste 
milliongevinsten mottok Tom Erik 
Ruud og Anne Berit Solstad Ruud i 
oktober i år. De pantet for 127 kroner 
på Rema 1000 i Osloveien i Hønefoss, 
og dermed kom den gledelige lappen ut.

-Jeg skal fortsette å trykke på Røde 

Kors-knappen, for det støtter en god 
sak, sier Tom Erik.

Den butikken som har generert mest 
penger til Pantelotteriet i Buskerud er 
Kiwi Xl Ligosenteret. Siden starten har 
butikkens kunder sørget for at det har 
kommet inn hele 1,3 millioner kroner til 
lotteriet. Rema 1000 på Eikli og Rema 
1000 på Lierstranda følger på 2. og 3. 
plass.

Så er du i tvil og trenger hjelp til å ta 
denne viktige beslutning, kan vi gjerne 
gi deg et godt råd; 

TRYKK PÅ RØDE KORS-KNAPPEN  
– OG TAKK TIL DEG SOM ALLEREDE 
GJØR DET!

Røde Kors-foreningene i Nore og Uvdal, Geilo, Hovet og Hol, Ål, Vats, 
Gol og Hemsedal, Nes og Flå har alle organisert en slik flaskeinnsamling. 
De henter flasker og bokser i containerne og sorterer disse i sekker som 
leveres Infinitum til gjenvinning. 

-Røde Kors får betalt pr. sekk. Her i Ål Røde Kors tjener vi ca. 200 000 
kroner per år på denne flaskesorteringen vår, forteller Bjørn Fluto, som er 
områdeleder i Øvre Buskerud Røde Kors hjelpekorps. -Vi har ti containere 
som er fordelt på returpunktene på fjellet, og siden vi har færre butikker 
med Panto enn sør i fylket, så er dette en kjærkommen inntektskilde for 
oss, avslutter Bjørn.

Røde Kors flaskecontainere 
i øvre Buskerud
I tillegg til å bruke panteautomatene 
i butikkene, kan hyttefolk og turister 
også benytte seg av Røde Kors 
sine flaskecontainere. Disse står 
utplassert på returpunktene til 
renovasjonsselskapene flere steder i 
fylket og da spesielt i øvre del.

Av: Jorunn H. Kornerud

DRAMMEN RØDE KORS
FLÅ RØDE KORS
FLESBERG RØDE KORS
GEILO RØDE KORS
GOL OG HEMSEDAL RØDE KORS
HOVET OG HOL RØDE KORS
HURUM RØDE KORS
KONGSBERG RØDE KORS
KRØDSHERAD RØDE KORS
LIER RØDE KORS
NEDRE EIKER RØDE KORS
NESBYEN RØDE KORS
NORE OG UVDAL RØDE KORS
MODUM RØDE KORS
RINGERIKE OG HOLE RØDE KORS
RØYKEN RØDE KORS
SIGDAL RØDE KORS
ØVRE EIKER RØDE KORS
ÅL RØDE KORS

1 668 814 ,-
16 386,-
85 931,-
50 680,- 

125 764,- 
43 406,- 

110 354,-
643 390,-
45 394 ,-

652 573 ,-
423 541,-

55 314,-
40 333,-

277 240,-
466 746,-
497 007 ,-

32 167 ,-
198 198,- 

43 634,- 

SÅ MYE HAR LOKALFORENINGENE I BUSKERUD 
MOTTATT I TIÅRSPERIODEN 2008-2018
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BESØKSTJENESTEN Buskerud

Hva er det som gjør at en førtidspensjonert cruiseskip-ansatt, som har seilt over hele verden, og som senere fortollet 
varer for IKEA i 22 år, nesten har mer å gjøre ETTER hun avsluttet sin yrkeskarriere?

Verdensvant seiler på tokt i nærmiljøet

•	 Kan det være at hun har et glødende 
engasjement?

•	 Kan det være at hun har et veldig 
stort og varmt hjerte?

•	 Kan det være at hun har så stor 
omsorg for andre?

•	 Kan det være at hun blir så glad av 
å være sammen med mennesker?

•	 Kan det være at hun liker å ta 
ansvar og få ting til å skje?

•	 Kan det være at hun selv har god 
helse og spretter rundt som en liten 
jojo?

Antakelig er svaret JA på alle disse 
spørsmålene.

Torunn Auvi var nemlig støttemedlem 
i Røde Kors i 25 år, og da hun som 
nybakt pensjonist følte at hun måtte 
ha noe konkret å fylle tida si med – så 
var valget enkelt. Hun meldte seg som 
frivillig i Drammen Røde Kors besøks- 
tjeneste. Nå har Torunn sittet som leder 
for denne aktiviteten siden 2014 og selv 
går hun på hjemmebesøk en gang i uken 
til en eldre, ensom dame og hun besøker 
en annen eldre dame som bor på insti-
tusjon. Her foregår besøket hver 14. 
dag, men varer til gjengjeld i flere timer.

På de sju hav
-Som gamle seilere er både mannen min 
og jeg også veldig aktive i Drammen 
sjømannsforening, forteller Torunn. 
Foreningen fyller 175 år i år og her 
møtes vi gamle sjøfolka til hyggelig 
samvær, god mat og mye skravling. 
Med unntak av vestkystene av Afrika 
og Sør-Amerika, har jeg vel vært 
over store deler av verden mens jeg 
jobbet som lugarpike og purser på et 
cruiseskip. Det har blitt mange opp- 
levelser og mange minner, og vi deler 
mange gode historier rundt kaffebor- 
det. -Det er fint å ha en hobby sammen, 
men jeg har også mye tid til å være 
frivillig i Røde Kors. Mannen min sier 
ofte at jeg jobber mer nå enn da jeg var 
ansatt i IKEA, ler Torunn.

Besøkstjenesten
-Før jeg startet som besøksvenn, hadde 
jeg hørt mye om denne tjenesten. Jeg 
visste også om mange i Drammen 
som ønsket seg besøk. Mange er godt 

voksne og har kanskje verken nettverk 
eller familie rundt seg, og da blir 
dagene lange. Det er fint å ha noen 
som kommer til faste tider, som man 
kan snakke med, drikke kaffe med eller 
gjøre en utflukt sammen med. Den 
damen jeg besøker nå er bare litt over 
60 år. Jeg har hatt henne med meg på 
IKEA og vi har også vært på Lierkroa 
og spist lunsj. Det har vært kjempe- 
hyggelig.

-Den andre damen jeg besøker er svært 
ensom og har nok hatt stor glede av å 
ha en besøksvenn. Om dagen kan være 
litt tung og vanskelig når jeg kommer, 
så ser jeg den positive forandringen som 
skjer mens jeg sitter hos henne. Hun 
blomstrer opp, prater og ler og vi har det 
så fint sammen.

Gode rutiner
-Vi forsøker å rekruttere flere og jeg tar 
en samtale med alle nye som ønsker å 
bli med oss. Disse får deretter tilbud 
om sin nødvendige skolering, slik at de 
kan bli litt kjent med Røde Kors og ak-
tiviteten sin og også lære seg litt enkel 
førstehjelp. Jeg finner en besøksmot-
taker jeg tenker kan passe sammen 
med den nye frivillige og så blir jeg 
alltid med på det første besøket hvis det 
handler om hjemmebesøk. Jeg merker 
fort om kjemien er på plass. Er den ikke 
det, vil verken den frivillige eller den de 
besøker ha noe glede av koblingen, og 
da prøver jeg å finne en annen som kan 
matche bedre. 

-Vi har også månedlige møter for våre 
frivillige. Da informerer jeg som leder 
om aktuelle temaer, om opplæringstil-
bud, møteplasser på distriktsnivå og 
andre viktige saker – og vi koser oss 
selvfølgelig med gode samtaler, kaffe 
og kaker og drøfter erfaringer og utfor-
dringer vi måtte ha. Mange er relativt 
voksne og foretrekker å møtes på 
dagtid. Det kan være en utfordring når 
vi rekrutterer yngre frivillige, men vi har 
blant annet en rekke yngre besøksven- 
ner med hund som har begynt hos oss. 
De er temmelig selvgående og utøver 
gjerne sin aktivitet uten nødvendigvis 
å delta på de interne møtene våre. Våre 

frivillige går som sagt på hjemmebesøk 
èn til èn og de besøker på institusjoner 
(Hamborgstrøm og Åskollen). I tillegg 
arrangerer vi kafè på Hamborgstrøm, 
Bakkeparken og Filten. Noen av våre 
frivillige er helt nye og andre har vært 
hos oss i en årrekke.

De unge
-Vi får til mye fint i besøkstjenesten, 
men jeg tenker ofte på alle unge som 
føler seg ensomme og som mangler 
venner. Jeg får flere unge som ønsker 
å bli besøksvenn, men de eldre ønsker 
ofte besøk på dagtid. De ønsker også 
helst å snakke om gamledager sammen 
med noen som har felles referanser. Det 
kan oppleves som en utfordring. Jeg 
skulle gjerne få organisert arbeidet vårt 
på en annen måte, slik at de unge kunne 
blitt en venn for andre unge som trenger 
det. Jeg har foreløpig ikke funnet noen 
god løsning på denne utfordringen.
 
Udekkede behov
-Det er også mye skjult ensomhet. 
Mange har sosial angst og kvier seg for 
å oppsøke folk eller gå ut av leiligheten 
sin. Jeg får mange telefoner fra fortvilte 
folk som er pårørende og fra bo- og ser-
vicesentrene. Dessverre har vi ikke nok 
besøksvenner, så vi skulle gjerne vært 
flere – også menn.

Kanskje du behøver no`n som 
trenger deg
-Jeg vil så gjerne oppfordre alle som 
har litt ekstra tid til å vurdere å bli 
en besøksvenn. Det kan bety utrolig 
mye for de som sitter der og kjenner 
på ensomheten. I tillegg er det så 
givende for oss som er frivillige også. 
Vi treffer så mange gode og hyggelige 
mennesker, vi hører så mange historier, 
vi kjenner på varmen i menneskemø-
tene og vi får energipåfyll. Jeg tenker 
ofte på hvor heldig jeg er som kan få 
holde på med dette og på hvor viktig 
det er at vi fortsetter å bry oss om 
hverandre i dette landet. Hverdagene 
haster av sted – men mange steder sitter 
det mennesker med levde liv og mye 
bagasje som kanskje kunne trenge noen 
å snakke med eller gjøre hyggelige ting 
sammen med. 

-Jeg tror jeg har blitt en bedre menneske- 
kjenner og om vi noen ganger også 
kan oppleve krevende situasjoner, så 
føler jeg meg alltid så god på innsida 
når jeg går hjem etter et besøk. Jeg 
kjenner at jeg bidrar til å gjøre en 
positiv forskjell for andre mennesker  
– og det gir så mye energi, avslutter den 
blide dama, som har hatt mange latter-
kuler i løpet av den trivelige samtalen.

BLI MED

HVORDAN BLI BESØKSVENN
• Besøkstjenesten har avde-

linger i 14 lokalforeninger i 
Buskerud og vi har like mange 
avdelinger som har besøks- 
tjeneste med hund.

• For å bli besøksvenn må du 
enten snakke med noen i din 
lokale Røde Kors-forening eller 
melde deg som frivillig via 
nettsiden www.rodekors.no

• Du må ha fylt 18 år, og du 
må gjennomføre to små 
kurs for å bli kjent med Røde 
Kors og aktiviteten din. Du 
får også tilbud om enkle 
førstehjelpskurs. (En noe mer 

omfattende skolering for 
besøksvenner med hund.)

• Alle våre besøksvenner skriver 
under på en taushets- og etikk- 
erklæring.

• Du får tilbud om faglig påfyll, 
temakvelder og møteplasser 
hvor du treffer andre frivillige, 
du forholder deg til din aktivi- 
tetsleder og du tilknyttes din 
lokale Røde Kors-forening.

• Har du spørsmål, kan du også 
kontakte distriktskontoret i 
Buskerud Røde Kors: 
Tlf. 22 05 40 00 eller 
e-post: dk.buskerud@redcross.no

Av: Jorunn H. Kornerud
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Turene gikk gjennom Hardangervidda, 
Jotunheimen, Vesterålen og Indre 
Troms. På hver etappe var godt merkede 
frivillige fra hjelpekorpset med. Det 
ble en del oppdrag, men disse var stort 
sett av det enkle slaget. -Det er gnagsår 
og småskader som opptrer hyppigst, 
så plastring og teiping var det vi stort 
sett bidro med, forteller Tor-Arve 
Imingen fra Nore og Uvdal Røde Kors 
hjelpekorps. -Det var varmt, og da blir 
det ofte mer gnagsår. Luftambulansen 
hentet i tillegg to personer med brudd 
og forstuingsskade. 

Sammen med sin lokale leder Brita Brun 
og to fra Hordaland Røde Kors, var de 
med i følget i fire dager fra Dyranut til 
Tuva turisthytte på Hardangervidda.  
-Brita og jeg gikk mye sammen med 

NRK Super og to barnefamilier som 
ble filmet. Ergo kom nok vi også med 
litt på disse sendingene, mens horda- 
lendningene holdt seg mest til vok-
sen-tv`n, ler Imingen. -Det var veldig 
trivelig å gå med disse familiene, hvor 
det var med to artige små karer som ga 
mye av seg sjøl. De var flinke til å stå 
løpet ut og gikk nesten to mil i snitt hver 
dag. Det ble litt tungt noen ganger, og 
da bisto vi med litt bærehjelp. Deretter 
trådte Turistforeningen til med dette, da 
vi egentlig hadde mer enn nok utstyr å 
bære på fra før. Vi hadde med vanlig 
forbruksmateriell som plaster og ban-
dasjer og vi bar på litt spjelkeutstyr og 
hjertestarter. Egentlig skulle vi primært 
serve NRK og turistforeningen, men 
det ble med så mange sivile at det gikk 
hardt ut over teip og gnagsårplaster. 
Rasjonen vår holdt akkurat. Jeg har nok 
aldri tatt på så mange svette og sure 
tær før, og mange hadde veldig vonde 
bein. Mest imponert ble jeg over folka 
i NRK-produksjonen. De gikk mye, bar 
tungt, hadde mye gnagsår og var slitne 
– men de klagde aldri. De måtte i tillegg 
gå fokusert mens de filmet og jobbet 
med produksjonen, så de hadde tøffe 
dager. Det var veldige trivelige folk. En 
hund hadde skadet øyet sitt, så denne 
bar vi til en bil som Naturoppsynet 
hadde et stykke unna, slik at de fikk 
kjørt til veterinæren.

Etappene på Hardangervidda foregikk 

i veldig fint vær. Turgåerne opplevde 
raske værskifter da de kom til Jotun-
heimen, og de fikk merke hvor viktig 
det er å ha med regntøy og varme klær 
i sekken. Spesielt mot kvelden kan det 
bli veldig kaldt i fjellet, selv om det er 
sommer. I Vesterålen ble det skyfritt og 
temperaturer opp mot 30 varmegrader. 
Hos de som gikk disse etappene sto 
solkrem og rikelig med vann høyt 
på prioriteringslista, akkurat som på 
Hardangervidda. -Det er viktig å drikke 
jevnlig. Man går mye og bærer tungt. 
Hvis man blir sliten og tørst kan man 
fort bli uoppmerksom – og det er ofte da 
uhell skjer, sier Imingen. Det ble også 
varmt siste uken i Indre Troms. Her var 
det også temmelig bratt. Noen valgte å 
snu i tide, mens andre ble oppfordret til 
å gjøre det. Man må lytte til kroppen og 
ta valg deretter. Som alltid er det viktig 
å tilpasse turen etter evne og forhold. 
Det er en god grunn til at Fjellvettreg- 
lene inneholder disse oppfordringene.

Tor Arve er glad i folk og varierte dager. 
Han jobber til daglig på ambulansen i 
Ål. Den tidligere læreren er også assis-

tent ved Numedal videregående skole 
hver mandag og han kjører skipatrulje 
i Uvdal alpinsenter de helgene han ikke 
har vakt på jobb. I tillegg er han bonde 
med rundt 25 kjøttfe, han er aktiv i hjelpe- 
korpset og han følger opp de tre barna 
sine, som bor litt spredt rundt omkring 
i landet. -Og skulle jeg bli litt lei folk, 
så tar jeg meg bare en tur i fjøset, smiler 
den engasjerte karen.

Med en snørik vinter og en flott påske, 
ble utfarten i fjellet stor. I påsken 
bemannet 110 frivillige hytter og hus 
med 24 timers beredskap og rundt 
200 hadde i tillegg vanlig beredskap/
hjemmevakt. Flere av våre frivillige 
fikk også en stor ekstraoppgave da 
Noroviruset herjet på Hardangervidda. 
Omkring 40 personer måtte evakueres 
pga. smitterisiko eller fordi de trengte 
legehjelp.

På våren kom snøsmelting og flom-
varsler, som gjorde at beredskapen til 
hjelpekorpsene igjen økte. Deretter 

fikk vi en strålende varm og ekstremt 
tørr sommer og mange av våre frivillige 
hjelpekorpsere bisto myndighetene i 
forbindelse med en rekke skogbranner.
Frivillige bisto også med sanitetsvakt 
da Lars Monsen lokket mange ut i 
fjellet via NRK-programmet “Monsen 
minutt for minutt” og utpå høsten kom 
det igjen meldinger om ekstremvær 
– denne gang i form av kraftig regn 
som kunne medføre flom og jordskred. 
Igjen var våre hjelpekorps ekstra 
beredt.

-Alt dette har kommet i tillegg til at 

frivillige i våre hjelpekorps alltid er 
i beredskap om de skulle bli kalt ut 
på søk-/rednings-/henteoppdrag og 
mange har også sanitetsvakt på en 
rekke ulike arrangementer gjennom 
året, forteller leder i Buskerud Røde 
Kors hjelpekorps, Kjetil Frydenlund.       
-Samtidig bidrar de med dugnader, 
transport, synlighet og daglig drift i sin 
lokalforening og de fleste har også et 
nært samarbeid på tvers av ulike Røde 
Kors-aktiviteter. De rekrutterer og 
skolerer nye frivillige og videreutdan-
ner og følger opp eksisterende - og de 
øver mye.

Ja – det er ofte hektisk å være fri- 
villig i hjelpekorpset – men med solid 
grunnopplæring og trygge ledere er det 
både gøy, spennende og lærerikt å være 
med der det skjer – og ikke minst være 
en tilstede der folk bor, som en god 
støtteaktør for myndighetene.

SOMMERFJELLET | HJELPEKORPS Buskerud

Hele Norge fikk dele flotte turopplevelser enten fysisk eller 
via TV-ruta i sommer, da “Monsen minutt for minutt” lokket 
hundrevis til å finne fram fjellstøvlene og bli med på tur i den 
norske fjellheimen. Hjelpekorpset var med for å bistå turgåerne 
og produksjonen med førstehjelp.

Årboka for 2018 blir innholdsrik for de frivillige i våre 19 hjelpekorps. Og året er fortsatt ikke omme…

Av: Jorunn H. Kornerud 

Av: Jorunn H. Kornerud 

Lars Monsen ledet an på fjellturene. Her går han sammen med Brita Brun fra Nore og 
Uvdal Røde Kors hjelpekorps. (Foto: Tor Arve Imingen)

I en travel hverdag tar også hjelpe-
korpset seg tid til å ta med ungene i Bar-
nas Røde Kors på skutertur med sleder. 
Gjett om det er populært? 
(Foto: Sigdal Røde Kors)

Tor Arve Imingen, Nore og Uvdal Røde 
Kors hjelpekorps. (Foto: Privat)

Fjelltur og gnagsår hører ofte sammen  
– også blant frivillige hjelpere. -Jeg måtte 
jammen av med skoa mine, for å gi meg 
selv litt førstehjelp også, sier Tor Arve. 
(Foto: Tor Arve Imingen).

I hælene på selveste Monsen

Et hektisk år for hjelpekorpsene i Buskerud
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Spennende prosjekt
-Jeg jobber til daglig ved Voksenopp- 
læring i Øvre Eiker kommune. Vi er 
med i et kommunalt samarbeid i form 
av et forskningsprosjekt som skal bidra 
til en raskere integrering av flyktninger.  
I dette prosjektet har frivillige en viktig 
rolle og Øvre Eiker Røde Kors er med 
som samarbeidspartner.  

Kommunene gjennomfører prosjektet 
med operative medarbeidere fra flykt- 
ningetjenesten/NAV og Voksenopp- 
læringen. I tillegg har de valgt ut godt 
integrerte rollemodeller (brobyggere 
og forbilder for flyktninger som skal 
integreres). 

-Nå er vi inne i en fase hvor vi kobler på 
våre flyktningguider. De får et innblikk 
i veiledningssamtaler med flyktnin-
gene som gjennomføres ved hjelp av  
tolk. Målet er veiledning, integrering 
og samskapning og gjennom samtaler 

forsøker vi å få til raskere integrering 
ved å blant annet snakke om sam-
funnsfaglige emner, holdninger, sosiale 
koder og sosial kontroll. Vi jobber også 
for å få opp portalen Fritid 1-2-3, slik 
som Modum kommune har. Her kan 
alle få en oversikt over de ulike fritids- 
tilbudene lokalt, med lenke til hjemme-
sider og annen nyttig informasjon – og 
dermed kunne delta mer aktivt på ulike 
arenaer.

Øvrige migrasjonsaktiviteter
-I tillegg til at noen av våre flyktninggu-
ider er i èn til èn-aktiviteter, har vi også 
felles møteplasser. Vi arrangerer vaf-
felkaféer i Vestfossen og i Hokksund. 
Her kan flyktningfamilier komme 
for å spille spill, synge, steke vafler 
og snakke norsk. Tiltaket er i sam- 
arbeid med menighetene, slik at det 
alltid er flere norske voksenpersoner til 
stede. Røde Kors bistår med transport 
og det kommer ofte 30-40 stykker hit.

-Vi har også satt i gang strikkekafè, 
og dette er en uformell og hyggelig 
møteplass, hvor 10-15 flyktningkvin-
ner pleier å komme. Vi samarbeider 
med Frelsesarmeen, som også stiller 
opp med lokaler.

-I januar tilrettela vi også for en flerkul-
turell juletrefest i festsalen på rådhuset. 
Vi hadde korpsmusikk, juletregang og 
aktiviteter for de minste. Og selvføl-
gelig kom nissen på besøk!

Ønsker flere frivillige
-Her i Øvre Eiker Røde Kors flyktning-

guide er vi nå 10-15 aktive frivillige. 
Nye frivillige får nødvendig skolering 
og vi skulle gjerne vært enda flere, både 
som guider og i lederteamet. Det er et 
utrolig spennende felt å jobbe på, og 
vi ser at små tiltak kan gjøre store og 
positive forskjeller.

I sommer tok vi med 60-70 deltakere på 
en tur til Langedrag, og jeg skal skrive 
under på at opplevelsene var mange og 
stemningen god, forteller Nina.

MIGRASJON OG MANGFOLD Buskerud

Søndag 21. oktober var det stor fest på Kompetansesenteret i 
Hurum og nesten 100 mennesker var samlet for å danse, høre 
musikk og ha det fint sammen.

Øvre Eiker Røde Kors 
har i flere år hatt 
migrasjonsaktiviteter. Nina 
Horgen Strømmen er primus 
motor for dette og nå har 
foreningen også sørget for 
å bli samarbeidspartnere 
i et spennende 
integreringsprosjekt.

Av: Jorunn H. Kornerud 

Av: Jorunn H. Kornerud 

Leder i Hurum Røde Kors flyktningguide, Unni Smith, sammen med et knippe glade 
barn. (Foto: Linn Krogh Hansen, Røyken og Hurums Avis)

Øvre Eiker Røde Kors inviterte til Langedragtur i sommer, og det å klappe en lys lev-
ende elg, det er det ikke alle som har gjort før. (Foto: Nina Horgen Strømmen)

Nina Horgen Strømmen, leder i flyktning- 
guiden i Røde Kors, Øvre Eiker. (Foto: privat).

Muntert mangfold i Hurum

Stort integreringsfokus  

Unni Smith, mangeårig leder i 
Hurum Røde Kors flyktningguide, 
trakk som vanlig i mange av trådene.  
-Vi har mange tradisjonsrike og fine 
migrasjonsaktiviteter her i Hurum nå, 
men disse foregår ofte èn til èn, eller 
i kvinne- eller herrelag. Målet med 
denne festkvelden var å samle alle – 
også barna – og det ble en så fantastisk 
flott kveld, sier Unni.

-Flere musikalske krefter bidro – blant 
annet dyktige dansere fra leikar- 
ringen Huldra. De hadde kledd seg opp 
i vakre bunader og de viste tradisjonell 
folkedans og tok også med de fram-
møtte på ringdans. Mei Schultz fra 
Iran opptrådte med persisk dans og vi 
var omkring 70 voksne og 30 barn som 

koste oss sammen.

-Kompetansesenteret holder til i gamle 
Filtvet skole og Røde Kors er alltid 
velkomne til å ha arrangementer der. 
Når vi har arrangementer, sender jeg 
e-post til hele nettverket mitt, inklu- 
dert de som er ferdige på introduksjons-
senteret, og folk her ute er så flinke til 
å stille opp – både som deltakere og fri- 
villige/tidligere frivillige, skryter Unni. 

-Vi har mange flyktninger her fra for- 
skjellige land, men har nok flest fra 
Syria. Det blir en del logistikk for å få 
hentet de som ikke har bil, men flere 
har også tatt lappen og skaffet seg eget 
kjøretøy nå. Og så arrangerer vi en 
rekke turer i skog og mark, og da har vi 

det også kjempefint sammen, sier den 
sprudlende og spreke damen som har 
ledet migrasjonsaktivitetene i Hurum i 
en årrekke. -Vi har et aldeles supert sam- 
arbeid med Røyken og Hurums Avis, 
og vi får mye god medieomtale. Dette 
hjelper oss med å være synlige og klare 
å rekruttere stadig nye frivillige, som 
vi intervjuer, skolerer og får ut i aktivi-
tet. Og det som er spesielt gøy, er at de 
som skriver kontrakt om å være guide 
for en flyktning i ca. ett år, de fortsetter 
å gjøre ting sammen etterpå også. De 

blir ikke bare en periodeguide inn i det 
norske samfunnet – men også en varig 
venn.

-Det er godt å bo her på Hurumlandet, 
sier Unni – som elsker å være ved og 
på sjøen. Kjolen hun bærer på bildet, 
har hun kjøpt på Tahiti under en jord- 
omseiling. Hun og mannen Arne har 
fortsatt seilbåt og trives best når gulvet 
gynger - og når de kan bidra med gode 
tiltak i det flerkulturelle nærmiljøet.

BLI MED

RØDE KORS HAR EN REKKE MIGRASJONSAKTIVITETER I BUSKERUD.
Ta kontakt med din lokale forening (se kontaktinformasjon på side 2), 
besøk vår nettside www.rodekors.no/buskerud eller ring vårt distrikts- 
kontor på telefonnummer 22 05 40 00.
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-Ledere fra ni av våre 20 lokal- 
foreninger i Buskerud deltok på dette 
kurset, sammen med flere distrikts- 
tillitsvalgte og -ansatte. I tillegg 
ble det avholdt kurs i psykososial 
førstehjelp og vanlig førstehjelp, kurs 
i bruk av internt medlemssystem og 
temakurs for migrasjonsfrivillige og 
besøksvenner med og uten hund. 

-Besøksvennkurset var nyttig og 
det var fint å treffe forskjellige folk 
med ulike bakgrunn og erfaring. 
Sånt blir det gode diskusjoner og 
fin dilemmatrening av, sier Elin 
Lesteberg fra Krødsherad. Hun er 
ferdig skolert besøksvenn med hund 
og skal nå begynne å gå på besøk på 

Kryllingheimen. I tillegg skal hun bli 
kursholder på dette temakurset for 
Buskerud Røde Kors. 

Stine Solbakken fra Kongsberg 
gjennomførte grunnkurs psykososial 
førstehjelp, og hun fikk ikke fullrost 
kurset og kursholder Kjell Sævre fra 
Flå. 

-Det har totalt sett vært ei knallhelg 
med mye kunnskapsdeling, mange 
hyggelige folk og mye god mat 
og softis, sier mangeårig frivillig 
kurskoordinator Jill Therese L. Larsen 
fra Hurum, som er strålende fornøyd 
med de gode tilbakemeldingene i 
evalueringsskjemaene.

Robert Mood la i sitt innlegg vekt på 
viktigheten av å stå sammen på tvers av 
aktivitetene i Røde Kors, skape en trygg 
og god beredskapstropp som kjenner 
hverandre og kan stole på hverandre og 
ha fellesøvelser med politi, kommune og 
brannvesen for å spille hverandre gode 
og være beredt om det skulle oppstå en 
situasjon. -Jeg tror Røde Kors får et enda 
større ansvarsområde i framtida og jeg 

ønsker meg mer støtte til frivilligheten 
og mindre byråkrati, sa en tydelig Mood, 
som har sin bakgrunn fra Forsvaret. 

De frammøtte fikk også høre litt fra 
de ulike Røde Kors-aktivitetene på 
Kongsberg og fikk god tid til å snakke 
sammen, høre gode historier og bli 
kjent. Foreningen har ca. 270 aktive 
frivillige og 1 100 støttemedlemmer. 

Aktivitetsnivået er høyt og mangfoldet 
er stort – men de har alltid plass til flere. 
-Hos oss er alle velkommen, sier fri- 
villighetskoordinator Sidsel Mohn. 
-Vil du bli frivillig eller støttemedlem 

hos oss eller ønsker å bli deltaker i en 
av våre fine aktiviteter, så ta kontakt 
via e-post: sidsel.mohn@redcross.no  
(tlf. 903 69 362) eller sjekk ut nettsiden  
www.rodekors.no/kongsberg

60 glade kursdeltakere

Brobygging i Kongsberg

OPPLÆRING | SAMHANDLING Buskerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

I oktober deltok 60 av våre frivillige på høstkursdag på Kongsberg. -Dette har vært en helt 
fantastisk dag, uttalte kursholder Trude Marie Nilsen – og var imponert over nivået i sin 
gruppe på beredskapskurs for ledere.

Kongsberg Røde Kors arrangerte i oktober en brobyggersamling, 
hvor rundt 200 frivillige møtte opp. Presidenten i Norges Røde Kors, 
Robert Mood, var kveldens æresgjest. 

Våre frivillige skal føle seg trygge
…og det skal deltakerne i våre aktiviteter 
også. Derfor finnes Røde Kors-skolen. 
Når du blir med i Røde Kors, representerer du 
noe mer enn bare deg selv. Du representerer 
verdens største humanitære organisasjon.

For alle:
• Våre frivillige og ansatte gjennomfører 

kurset «Introduksjon til Røde Kors», 
som avholdes lokalt etter behov. Dette 
er inngangsporten til Røde Kors. Kurset 
kan også gjennomføres som e-læring via 
denne nettsiden:

 � https://learn.didac.no/rodekors/Security/
Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F

 
• Førstehjelp
 � Røde Kors mener at alle frivillige og ansatte 

også skal få litt opplæring i førstehjelp  
– både fysisk og psykososial. 

 � Omverdenen forventer nok at vi kan det 
aller viktigste – og det er nyttig kunnskap 

å ha for oss alle.
 � Disse kursene avholdes også lokalt/i 

ditt område etter behov. Snakk med din 
lokalforening og gjennomfør det ved 
første mulighet.

Deretter - i din aktivitet:
• For frivillige i omsorgsaktiviteter: 

Du deltar på et lite temakurs innen den 
aktiviteten du har valgt deg (avholdes 
enten lokalt eller i regi av distriktet). 
Nå kan du starte som frivillig. 

 �  
Ønsker du ytterligere skolering, er 
mulighetene mange. Snakk med din 
lokalforening.

• For frivillige i hjelpekorpset:
 � Vår mest omfattende skolering, hvor man 

lærer å utføre kvalifisert førstehjelp (inkl. 
psykososial førstehjelp), delta i søk- og 

redningsoppdrag, kunne bruke halvau-
tomatisk hjertestarter, håndtere samband 
og få kunnskap om en rekke andre viktige 
funksjoner innen redningstjenesten.

 � Utsjekkskjemaer for tilsvarende kom-
petanse finnes, hvor korpsleder kan god-
kjenne via dokumentasjon eller vist fer-
dighet. 

 � Vi tilbyr også en rekke videregående kurs.

• For frivillige i Røde Kors Ungdom: 
Du deltar på et grunnkurs og deretter kan 
du melde deg på kurs innen den aktivitet-
en du har valgt deg.

Organisasjonskunnskap
Vi tilbyr en rekke kurs, seminarer og workshops 
for deg som f.eks. skal påta deg et tillitsverv 
eller ønsker å lære mer om beredskap for 
ledere, lokalt påvirkningsarbeid, formidling av 
humanitære rettigheter og verdier, styrearbeid, 

samtale med personer i selvmordsfare, valg-
komitéarbeid, kassererfunksjonen, rekruttering, 
media eller andre temaer. 

Ledelse
Du kan delta på ulike kurs innen ledelse, blant 
annet beredskap for ledere, grunnkurs ledelse, 
den nødvendige samtalen, ettersamtale og ulike 
workshops.

Pedagogikk
Vi tilbyr kurset Grunnleggende pedagogikk  
og kurset Presentasjonsteknikk. Disse er 
fine å delta på om du f.eks. ønsker å bli med 
på kursholderlaget vårt og vil formidle god  
opplæring.

Vil du bli med på kursholderlaget?
Kontakt din lokalforening eller 
Jorunn H. Kornerud (tlf. 906 49 087), 
e-post: jorunn.kornerud@redcross.no

Røde Kors ønsker at alle fri- 
villige skal ha en felles organi- 
sasjonsforståelse slik at de kan 
utøve humanitære aktiviteter 
og spre humanitære budskap i 
tråd med det vi står for og være 
trygg i rollen som frivillig. For å 
lykkes med dette, gir vi deg en 
gratis opplæring som passer til 
den aktiviteten du velger deg. 

Kontakt din nærmeste leder for 
mer informasjon eller ta kon-
takt med distriktets opplærings- 
ansvarlig:
jorunn.kornerud@redcross.no 
(906 49 087/22 05 40 00).

VELKOMMEN TIL OSS. 
VI HÅPER DU VIL TRIVES!

En fornøyd arrangørgruppe etter brobyggersamlingen i Kongsberg Røde Kors i 
oktober. Her ser vi f.v. Sidsel Mohn, Åse S. Pedersen, Martin Reggestad, æresgjest  
og president Robert Mood, Christine Lindgård, Torfinn Kildal, Kirsti Grønvold, Ralph 
Castellan,Ghassan Kaisoon, Jan Storfossen og Tommy Langen.  
(Foto: Laagendalsposten, Katrine A. L. Heiberg). 

 Elin Lesteberg og hunden Tussi (Foto: privat)
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Gi bort din grasrotandel!
Besøk din kommisjonær eller logg deg 
inn på norsk-tipping.no/grasrotandelen
Her kan du søke opp ønsket mottaker, 
f.eks. “Modum Røde Kors” og velge 
“Tilknytt”. Da gir Norsk Tipping 7 % av 
ditt innsatsbeløp til den grasrotmottak-
eren du ønsker. Hvis du er grasrotgiver 
og spiller Lotto for 100 kroner, gir 

du automatisk syv kroner til din 
grasrotmottaker - uten at det går utover 
din innsats, premie eller vinnersjanser.

Blant grasrotmottakerne finner du 
blant annet lokale idrettsklubber, 
organisasjoner for kultur, dyr, barn og 
unge, samt humanitære organisasjoner. 
I våre lokale Røde Kors-foreninger er 

også spenningen stor. Hvem vil vi sin 
grasrotandel til Modum Røde Kors, 
eller Ål Røde Kors – eller noen andre?

Hittil i 2018 har tusenvis av norske lag og 
foreninger fått til sammen 420 millioner 
kroner gjennom Grasrotandelen. I fjor 
endte tallet på totalt 455 millioner 
kroner og Røde Kors-foreningene i 

Buskerud mottok 550 869 kroner.

Muligheten for å gi enda mer tilbake til 
samfunnet er dog stor. Rundt 900 000 av 
Norsk Tippings kunder har nemlig ikke 
bestemt seg for hvem de vil støtte ennå.

Rapporten avdekker at svært mange 
unge i dag opplever å ikke ha noen å 
gå til når de sliter. I Buskerud forteller 
mange unge om selvmordstanker og 
hver femte sier de er ensomme. 

Hele rapporten “Psykt flink” kan leses 
ved å besøke denne nettsiden:
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/
rapporter-avtaler-publikasjoner/psykt-
flink-rapport-rode-kors/

I tillegg forteller en rapport fra Røde 
Kors-tilbudet “Kors på halsen” 1. 
halvår i år at det største temaet i de 
449 mottatte samtalene fra Buskerud 
omhandler selvmord.

Ungdommer engasjerer seg
Røyken, Hurum og Asker Røde Kors har 
en felles ungdomsgruppe. De markerte 
Verdensdagen for psykisk helse med en 
stand i Asker sentrum, hvor de bød på 
kaker, kjeks og varme smil. De delte 
også ut små lapper med motiverende 
setninger, mens de syklet rundt på den 

røde og fine Røde Kors-sykkelen sin.

-Det var veldig meningsfylt å være 
med på, for vi møtte mange hyggelige 
mennesker og temaet er superviktig, 
forteller styremedlem Azra Numanovic 
fra Røyken. Det er skremmende tall i 
Røde Kors-rapporten og vi vil prøve å 
lage en god gruppe hvor alle kan føle 
seg velkommen. Mange unge mener det 
er taperaktig å delta i aktiviteter, men 
det er det IKKE. Venner og fysiske 
møter er kjempeviktig og veldig kjekt 
å være med på, og sammen kan vi 
bringe mange budskap til torgs, være 
synlige i nærmiljøet og finne på mye 
gøy sammen, sier den sprudlende 
engasjerte jenta.

Selvmordsforebygging
I november arrangerte Buskerud Røde 
Kors et 15 timers kurs “Førstehjelp 
ved selvmordsfare” i regi av VIVAT 
selvmordsforebygging. Kurset er 
beregnet for hjelpere med ulik faglig 
bakgrunn som i sitt virke møter 
mennesker der selvmord kan være en 
del av bildet. Her deltok 17 frivillige fra 
Buskerud Røde Kors og èn fra Frivillige 
organisasjoners redningsfaglige forum 
(FORF). 

Buskerud Røde Kors har en egen 
krise-/omsorgsgruppe, hvor det også 
finnes skolerte kursholdere som i 
september holdt et kortere kurs på 
Geilo om tilsvarende tema; “Samtale 

med personer i selvmordsfare”. 

-Vi er klar over at dette dessverre er 
et tema vi må ha fokus på, sier leder 
i krise-/omsorgsgruppa, Anne-Kristin 
Solberg.

Buskerud er et godt sted å bo – for 
de fleste
Røde Kors har aktiviteter for barn og 
unge i de fleste kommunene i Buskerud. 
Det er positivt. Men vi er bekymret for 
den utviklingen vi registrerer rundt 
større ulikhet, økt fattigdom og det 
stresset og presset ungdom opplever i 
hverdagen.

-Noen opplever likevel at hverdagen 
kan være krevende, men vi i Røde Kors 
har tro på at vi sammen kan bygge solide 
samfunn hvor de voksne og politikerne 
ser de unge og hvor ungdommene våre 
trives, sier leder i Buskerud Røde Kors, 
Geir Waaler. Han har også tidligere vært 
oppvekstsjef i Krødsherad kommune. 
-Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige 

aktiviteter, kraften som er i det å bry seg. 

La oss enes om ett klart mål: Flere unge i 
Buskerud skal ha trygge voksenpersoner 
rundt seg. Vi skal se dem og vi skal 
være til stede for dem. Og de må få vite 
at det er helt vanlig å synes at livet er 
vanskelig av og til.

Har du gjort et bevisst valg?

Kraften i det å bry seg

PSYKISK HELSE | GRASROT Buskerud

Det er morsomt å tippe – og i tillegg til litt spenning i hverdagen kan det også 
resultere i en fin gevinst. Men visste du at også andre kan nyte godt av at du tipper?

Røde Kors ga, i forbindelse med Arendalsuka i høst, ut 
rapporten “Psykt flink”. Denne omhandler stress og press 
blant ungdom.

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Engasjerte og glade jenter i ungdomsgruppa til Asker Røde Kors. Azra (f.v.) fra 
Røyken og Eva (bak Azra) fra Hurum er med i gruppa og de vil gjerne bli enda flere.  
(Foto: Azra Numanovic).

PSYKT FLINK
En rapport om stress og press blant ungdom

–Mange unge 
mener det er 
taperaktig å delta i 
aktiviteter, men 
det er det IKKE.
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-Hensikten var både å forebygge at unge blir gående 
å slenge rundt uten noe nyttig å ta seg til, samtidig 
som vi mener at dette vil gi en god smakebit av 
voksenlivet, forteller prosjektleder på ungdomshuset 
Fellesverket i Drammen Røde Kors, Dipali Gosain.

De unge som fikk jobb via dette prosjektet, hadde 
helt vanlige jobber med vanlig lønn og forpliktelser. 
Hassan Etminian jobbet for Strømsgodset og Røde 
Kors. Den kjente fotballklubben var èn av aktørene 
som i sommer hadde unge i arbeid. De kunne by på 
forefallende arbeid på stadion og generelt vedlikehold. 

-Det er ikke alltid så enkelt å oppsøke arbeidsgivere 
og spørre om en jobb, så jeg tror deg er viktig med litt 
tilrettelegging, forteller koordinator i Drammen Røde 
Kors, Anitha Asbjørnsen. Ungdommene ble valgt 

ut på bakgrunn av sine interesser og sin motivasjon 
og fikk på Fellesverket hjelp til å skrive søknader 
og CV. Noen hadde også forsøkt selv, uten å få napp  
– og trengte litt bistand for å komme helt i mål. 

Moov Treningssenter, Peppes, Dia Dia, Dram-
mensbiblioteket og brannvesenet var noen av 
arbeidsgiverne som la til rette for at unge skulle få 
sommerjobb. – Dette har vært et veldig artig prosjekt, 
og vi fikk med oss en topp motivert gruppe, forteller 
Gossain.  

Tre ungdommer fikk faktisk deltidsjobb som følge av 
dette prosjektet. To jobber nå på Peppes og èn hos 
Bilparadiset. -Jeg trodde første uken kom til å bli helt 
jævlig, men det gikk fort over. Nå er det bare “easy” 
for meg, sier Alex (18). Han kan lett forestille seg å 

jobbe på Peppes framover, selv om han fortsetter på 
byggfag. -Dette er en god trening og en flott måte å 
komme inn i arbeidslivet på. Jeg tar denne jobben 
seriøst og mor og far er veldig stolte sier han. 

Bafran ((15) jobber også på Peppes. -Jeg hadde ingen 
erfaring med å lage pizza. Jeg gjorde en del feil i 
begynnelsen, men så gikk det greit likevel. Etter hvert 
følte jeg at jeg fikk god kontroll. Nå vet jeg forskjellen 
på bladpersille og oregano, ler har. 

Vi gratulerer laget fra Hordaland 
med seieren i NM for hjelpekorps i 
Bergen, som ble avholdt i september. 
Buskerudlaget fra Kongsberg Røde 
Kors hjelpekorps (bildet) kom på en 
flott 7. plass. De var 110,5 poeng etter 
vinneren. Lagene gjennomførte 10 
krevende poster, samt nattorientering  
- og 14 lag deltok. 

9.-11. november ble kurset “Kvalifisert første- 
hjelp” avholdt på Ål. Kurset inngår i grunn- 
opplæringen til hjelpekorpset og det var med 
24 deltakere fra hjelpekorpsene i Ål, Gol og 
Hemsedal, Geilo, Hovet og Hol og Ringerike 
og Hole. I tillegg deltok to personer fra 
Norske Redningshunder. 

Sommerjobb ga kickstart

NM

Stor kurshelg i Ål

Det er ikke alltid like enkelt å skaffe seg en sommerjobb for de unge. Drammen Røde Kors og Fjell 2020 gikk i år sammen for 
å snakke med lokalt næringsliv og få positive arbeidsgivere med på lag. Dette ga gode resultater.

FELLESVERKET | KURS OG NM Buskerud

For en fantastisk sommer! Sol, glade mennesker, Fellesverket – og jobb. F.v. Rashmi Sharma, medeier Peppes, Dipali Gosain, prosjektleder på Fellesverket Drammen Røde Kors, Michael 
Johansen, daglig leder Peppes, Anitha Asbjørnsen, koordinator Drammen Røde Kors, Alex Constantin, Bafran Hama, Berkay Dogan og Markus Firdaous, eier av Bilparadiset.  
(Foto: Drammens Tidende v/Tor Christian Ødegaard)

Av: Jorunn H. Kornerud
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Moldova er Europas fattigste land 
og Røde Kors-foreningen der får til 
imponerende mye med få ressurser. De 

arbeider på en annen måte enn oss her 
i Norge, og de har ikke faste frivillige i 
faste aktiviteter. I Moldova bidrar frivil-

lige i alle aldre etter behov og kapasitet 
og de kommer og går. 

-De har et stort hjerte og gjør alt de 
kan for andre, selv om de har svært lite 
selv, forteller Anita Saastad Hansen fra 
Nedre Eiker Røde Kors. 

Moldova Røde Kors er flinke til å stå 
på stand og promotere ulike budskap 
– blant annet blodgivning. De holder 
også førstehjelpsopplæring i skolene 
og i parker og andre steder folk møtes. 
De driver Røde Kors-kafèer, de deler 
ut mat til fattige hjemmeboende og de 
gir sin bistand til en del barnehjem. De 
låner lokaler av myndighetene og har 
depoter med utstyr på sine ulike Røde 
Kors-hus.

Lokalforeningene her i Buskerud bidrar 
med et årlig beløp som gjør vår søster-
forening i stand til å opprettholde disse 
viktige aktivitetene og gi sin hjelp til 
enda flere.

I juni i år var tre frivillige fra Buskerud 
Røde Kors, Britt Marie Moxnes Bø, 

Mari Thorsrud og Anita Saastad Hansen, 
i Moldova og holdt instruktørkurs i 
førstehjelp og kurset “Introduksjon 
til Røde Kors”.  Vestfold Røde Kors, 
som også har samarbeidsavtale med 
Moldova, deltok på samme tur. De holdt 
kurs i gatemegling og mediatrening.

Moldova Røde Kors ønsker mer opp-
læring i førstehjelp, slik at de selv kan 
selge kurs til bedriftene i landet og tjene 
litt penger på dette. Ca. 10 instruktører 
er nå skolert og er klare til selv å holde 
egne kurs.

DISTRIKTSSAMARBEID Buskerud

Av: Jorunn H. Kornerud

-De gjør alt de kan med svært knappe ressurser
Buskerud Røde Kors har i en årrekke hatt samarbeidsavtaler med en søsterforening i utlandet. Etter avsluttet 
samarbeidsperiode med Nyeri Red Cross i Kenya, inngikk vi i 2017 en ny avtale med Moldova Røde Kors.  

Nøtterøy Røde Kors kjøpte inn leker til barnehjemsbarn i Anenii Noi og gleden var stor under overrekkelsen. (Foto: Georg Aamodt)

Anita Saastad Hansen fra Nedre Eiker holdt kurset “Introduksjon til Røde Kors” i distriktet 
Bender i Moldova. Her takkes hun av en frivillig og til høyre i bildet ser vi tolken. 
(Foto: Georg Aamodt).

Det var lydhøre kursdeltakere som lærte å 
bli førstehjelpsinstruktører. Kursinstruktører 
fra Buskerud var f.v. Mari Thorsrud og Britt 
Marie Moxnes Bø (Foto: Anita S. Hansen)
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-Det er en stund siden vi begynte å 
snakke om at vi ville få til en samling 
for alle våre frivillige her i Hallingdal, 
forteller Gudrun Irene Herleiksplass fra 
Geilo. Hun var initiativtaker, sammen 
med lederne i besøkstjenestene i Gol og 
Hemsedal, Ål og Nesbyen Røde Kors. 
Onsdag 15. august møttes 24 glade 
damer til en flott dag med fullspekket 
program. Tre stykker tok turen fra 
Geilo, åtte kom fra Gol og de øvrige 
hørte til i Nesbyen. 

Inger-Johanne Sorteberg, som er leder 
i Nesbyen Røde Kors besøkstjeneste, 
ønsket varmt velkommen, orienterte om 
programmet og bød på forfriskninger. 
Deretter ruslet følget opp bakken til 
Hallingdal museum, hvor en ung, blid 
og entusiastisk guide sørget for en svært 
interessant omvisning. Museet bød på 
gammel brukskunst fra Hallingdal, en 
utstilling med Jon Sandsmark sine fabe-
laktige tekstiler og godt bevarte gamle 
hus i idylliske omgivelser. 

Etter omvisningen gikk turfølget over 
elva Rukkedøla og ned stien til Røde 
Kors-huset. Der hadde to frivillige 
disket opp med varm småmat og hjem-
bakte kaker. 
Praten gikk og etter maten leste Kari 
fra Nesbyen to artige historier om hal-
lingen Per fra boka til Olav Oppsato. 
Kari er også fast høytleser for beboerne 
på Elverhøy og latteren satt løst da hun 
formidlet de gode historiene på ekte 
hallingdialekt. 

Siste delen av dagen var viet det faglige. 
Jorunn H. Kornerud fra Buskerud Røde 
Kors distriktskontor hadde hatt gleden 
av å følge samlingen hele dagen. Hun 
delte informasjon og forsamlingen 
drøftet behov innen kurs og opplæring, 
rekruttering og oppfølging av nye 
frivillige og viktigheten av synlighet. 
Det ble også tid til å snakke litt om dist- 
riktskontorets oppgaver og kommende 
kurs, samlinger og møteplasser på 
distriktsnivå utover i annet halvår. 
Kornerud berømmet det høye aktivitets- 
nivået og de gode hverdagstiltakene 
de tre besøkstjenestene leverer. Dette 
er gull verdt.

De tre lederne av de lokale besøkstje-
nestene takket alle for laget og Inger- 
Johanne fikk overrakt blomster som 
takk for gjestfriheten. Samlingen er 
ønsket som en årlig seanse, og Geilo 
påtok seg neste års vertskapsrolle. 
Evigunge Solveig Villand Lindheim, 
som fortsatt leder besøkstjenesten i Gol 
og Hemsedal Røde Kors, takket for 
maten og ønsket alle vel hjem – før hun 
tok på seg capsen og trippet lett ned til 
bilen sin for å kjøre hjem igjen til Gol. 
Vi synes det er verdt å nevne at damen 
fylte 89 i juli…

Av: Jorunn H. Kornerud

BESØKSTJENESTESAMLING Buskerud

Et varmt møte i Nesbyen
I sommer har det vært hett i bygda, som fortsatt har varmerekorden i Norge. 
I august var det også duket for et varmt møte – men da var det blide og 
trivelige besøksvenner fra hele Hallingdal som sørget for god temperatur.

Det er ikke bare Edvard Munch som kan varte opp med tre piker på broen. 
(Foto: Jorunn H. Kornerud).

Tre som koste seg veldig på samlinga, var de tre deltakerne fra Geilo. F.v. Gudrun Irene 
(Nunne) Herleiksplass, Marit Øen og Turid Brattli. (Foto: Jorunn H. Kornerud)

En bukett glade besøksvenner fra Røde Kors i Hallingdal. (Foto: Jorunn H. Kornerud)

BLI MED

Røde Kors besøkstjeneste finnes 
i nesten alle kommuner i Busk-
erud. De besøker eldre og en-
somme, både hjemme og på 
institusjon. De arrangerer turer 
og hyggekvelder, driver trim-
grupper, høytlesning, flerkultur-
elle treffkaféer, allsangkvelder 
og mye annet. Noen har også 
med seg hunden sin, etter å ha 
gjennomgått en grundig test og 
opplæring.

Vil du bli besøksvenn – eller  
ønsker du besøk? Ta kontakt 
med ditt lokale Røde Kors. Du 
kan også ringe oss på telefon 
22 05 40 00 eller medle deg som 
frivillig via www.rodekors.no
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Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? Svarene 
på nedenstående spørsmål finner du i denne avisa. 
Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til Buskerud 
Røde Kors, Tollbugata 52, 3044 Drammen innen fredag 
4. januar 2019. Vinneren får en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i juni-magasinet 2018 
ble: Ole Christian Fjeld fra Drammen.  
Premie ble sendt i juli. Vi gratulerer.

1. Hvor mange gjester deltok på vårt Ferie for alle-opp-
hold i høstferien 2018?

a) 20
b) 36
c) 5

2. Når foregikk Til topps i år?
a) 29. juni
b) 29. juli
c) 15. september

3. Hva bidro Mei Schultz med på mangfoldsfesten i 
Hurum 21. oktober?

a) Sanger fra Iran
b) Gitarspill
c) Persisk dans

4. Hvem er leder i Kongsberg Røde Kors?
a) Marte Ramborg

b) Hege Marie Steinnes
c) Torfinn Kildal

5. Hvor mange flaskeconatinere har Ål Røde Kors
utplassert på fjellet?

a) 10
b) 50
c) 7

6. Hvor mange av våre lokalforeninger var representert
på Beredskapskurs for ledere på høstkursdagen vår 
påKongsberg i oktober?

a) 8
b) 9
c) 20

7. Hvilket hjelpekorps tilhørte de to Røde Kors-frivillige
fra Buskerud som var med Monsen på tur i sommer?

a) Geilo Røde Kors hjelpekorps
b) Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps
c) Hovet og Hol Røde Kors hjelpekorps

8. Hva var årets store overraskelse for deltakerne på
BARK-leiren?

a) Hoppeslott og tryllekunstner
b) Natursti og grilling
c) Kanotur

9. Hvor mange ungdommer fikk deltidsjobb i etterkant
av sommerjobbprosjektet på Fellesverket i Drammen?

a) Tre
b) Ingen
c) To

10. Hvor kan du besøke en vaffel-kafè i Øvre Eiker?
a) Vestfossen og Ormåsen
b) Ormåsen og Hokksund
c) Vestfossen og Hokksund

.....……………………………………………………………<..Klipp ut……

Av: Jorunn H. Kornerud

KONKURRANSE  | BARK-LEIR | TAKK Buskerud

I juli var 82 glade unger fra Barnas Røde Kors i Buskerud og 46 
voksne samlet til sommerleir for 16. gang.

KONKURRANSE

Spørsmål:        1.     2.     3.     4.     5.    6.     7.     8.     9.   1 0.

Svar (a,b,c): 

Navn________________________________________ 
        
____________________________________________ 

Adresse:_____________________________________

____________________________________________

Postnr./-sted:_________________________________

____________________________________________

Alder:_______

En sommerleir skal inneholde sol, regn, 
mygg, mye god mat, spennende uteakti-
viteter, gamle og nye venner, kiosk – og 
selvfølgelig noen overraskelser. I år var 
det en strålende varm sommer – men de 
obligatoriske små regndråpene dukket 
opp den ene dagen. Leiren, som i 15 
år har vært arrangert på Skinnesmoen 
i Krødsherad, bød på ekstra gode 
bademuligheter i år, da vannet var 
superdeilig.

Vi hadde masse kule aktiviteter, forteller 
Lars-Erik Hansen fra Ringerike og Hole 
Røde Kors. -Vi laget drømmefangere og 

drager, vi lærte om spikking, vi har hatt 
frileik, klatra i bruskasser, padla kano 
og vist film. Høydepunktet i år var at vi 
overrasket ungene med flere hoppeslott 
og tryllekunstneren Daniel Larsen  
– Master of magic. Dette ble satt opp 
mens ungene var på natursti. 

-Dette har vært nok en strålende opplev-
else, og jeg vil takke alle deltakerne – ikke 
minst de voksne som har bidratt, sammen 
med våre kjempefine juniorledere,  
sier Lars-Erik.

Håndfaste luftslott og simsalabim

Foto: Lars-Erik Hansen

Røde Kors i Buskerud har en rekke positive, eksterne medspillere som gjør oss i stand til å bidra med god, 
humanitære aktivitet ut mot de som trenger det.

Vi sender en ekstra varm takk til 

Barne- og familiedirektoratet (Bufdir), Gjensidigestiftelsen, Buskerud fylkeskommune, Holst legat, Coop, Luktforeningen i Lier, Helsedirektoratet (Hdir), Jus-
tisdepartementet, Joh. Johannson, våre annonsører i Røde Kors-magasinet, næringslivet i Buskerud og alle som har støttet våre lokalforeninger direkte.

En stor takk til våre fantastiske medspillere og donorer i 2018
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Sommeren 2018
Fra 29. juli til 3. august reiste 56 
gjester (16 familier), sju frivillige og 
to bussjåfører på sommerens eventyr. 
Familiene på dette oppholdet kom fra 
Ål, Nesbyen, Flå, Ringerike, Hole, 
Modum, Sigdal, Kongsberg, Lier og 
Drammen.  

I år forsøkte vi noe nytt, og tok med 
gjestene til Tannishus gamle badehotell 
ved Hirtshals i Danmark. Det ble arran-
gert sandslott-konkurranse, ballaktivi-

teter på stranda og bingo. Medbragte 
lego- og aktivitetskasser ble også flittig 
benyttet. Familiene hadde også egentid 
hvor man kunne bruke hotellets tennis- 
eller minigolfbane eller finne på andre 
ting. Vi rakk også å besøke Oceanari-
um i Hirtshals, Grenen i Skagen og et 
ørneshow i nærheten der. Dagene var 
fine og smilene mange. Nye vennskaps-
bånd ble knyttet og ikke minst ble det 
skapt mange nye gode sommerminner.

Høstferien 2018
1.-5. oktober deltok 36 gjester (12 
familier) sammen med fem frivillige 
på Ferie for alle-opphold på Røde 
Kors-senteret Merket i Valdres. Alle 
som søkte fikk tilbud om plass. Fem 
familier valgte å takke nei til plass. 

Høsten er alltid flott på fjellet og fa- 
miliene som deltok kom fra Drammen, 
Kongsberg, Modum, Hole, Ringerike 
og Flå. Selv om været skulle vise seg 

å gå fra strålende sol til snø, så la ikke 
dette noen demper på aktivitetene. Vi 
deltok på en rekke uteaktiviteter; tur 
i Trolløypa, besøk i Vikingleiren med 
støping av tinn, øksekasting, pinne-
brødsteking, moro på Thorsplass og 
Merket rundt. På kvelden ble det arran-
gert bingo og vi hadde kinokveld. Den 
siste kvelden laget alle deltakerne i fel-
lesskap en avslutningsfest og det ble 
gode dager på fjellet. 

Planer for vinteren 2018
Opphold er bestilt på Merket 27.12. til 
1.1. 40-50 gjester har søkt om plass og 
det blir vinterdager med mye uteaktivi-
tet – og selvfølgelig en koselig nyttårs-
feiring. Her vil gjestene selv pynte 
og klargjøre til fest, sammen med de 
fem frivillige fra Røde Kors. Og er vi 
heldige, blir det også kanefart…

Herlige feriedager
Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien 
strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. 

Fantastiske minner fra en like fantastisk ferietur til Tannishus i sommer (Foto: Buskerud Røde Kors)

Av: Marit B. Svendsen /
Jorunn H. Kornerud

FAKTA

FERIE FOR ALLE
Våre opphold arrangeres i 
skoleferiene og tilrettelegg-
es først og fremst på Røde 
Kors-sentrene. Ferie for alle blir 
ledet og tilrettelagt av Røde 
Kors-frivillige. Spørsmål: 22 05 40 00
 
Ferie for alle er en aktiv ferie, 
og legger til rette for at barn 
får mulighet til å utfolde seg i 
variert lek og aktivitet. Røde 
Kors beskytter dermed barns 
rett til lek og fritid som følge av 
Sosialtjenesteloven og Barne-
konvensjonen. 

• Ferie for alle er et landsdek-
kende tilbud

• Ferie for alle er gratis for 
familiene

• Familien må ha minst et 
barn i alderen 6-13 år 

• Ferie for alle gjennomføres 
alltid i skolens ferier

• Ferie for alle gjennomføres 
på steder tilrettelagt for en 
aktiv ferie

• Ferie for alle varer fra 3-6 
overnattinger

• Ferie for alle er alltid rusfritt

BESØKSTJENESTESAMLING Buskerud

Fin ferie!

ANNONSER
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MINNEORD | KONTAKTINFO Buskerud

“Jeg har ofte blitt kalt for feig fordi jeg 
liker kompromisser. Det tar jeg som en 
hedersbetegnelse”, sa Thorvald gjerne 
med et lurt smil. Han hadde stor tro på 
å finne løsninger som alle parter kunne 
leve med selv når motsetningene var 
store.

Thorvalds metode var like genial som 
den var enkel. Når mennesker settes 
sammen og møtes med respekt og 
forståelse, minnes vi på den grense- 
sprengende, men enkle ideen om at vi 
alle er mennesker med noen grunnleg-
gende like og universelle rettigheter som 
ingen kan ta fra oss. Dette kombinerte 
han med en evne til å se mennesker på 
en måte som ga alle som fikk gleden av 
å treffe ham, en følelse av å være viktige, 
å bety noe.

Thorvald ble valgt til president i Røde 

Kors i 1999 og satt frem til 2008, da 
han ble utnevnt til æresmedlem. Under 
hele sin presidentperiode satte han 
stor pris på møter med frivillige Røde 
Kors-ere. Ukentlig reiste han rundt til 
lokalforeninger landet rundt, noe han 
fortsatte med lenge etter at han hadde 
gått av.

Han hadde en særlig omsorg for mennes- 
ker som hadde falt utenfor samfunnet, 
enten som følge av soning, rus eller 
psykiske lidelser. Thorvald minnet oss 
ofte på at mens det er mange av oss som 
går rundt og er misfornøyde med å leve 
et A4-liv, så er det mange som ser på et 
A4-liv som en uoppnåelig drøm. Her så 
han at Røde Kors kunne spille en viktig 
rolle og ivret sterkt for aktiviteter som 
kunne gjøre drømmen om et A4-liv mer 
oppnåelig.

Vi minnes Thorvald med dyp takknem-
lighet for hans bidrag til Røde Kors og 
for medmenneskeligheten. Den beste 
måten å hedre hans minne på, er at vi 
alle blir litt flinkere til å se menneskene 
rundt oss, lytte og vise dem respekt. 
Thorvald har gått ut av tiden, men 
metoden hans lever videre.

På vegne av alle oss i Røde Kors
Robert Mood, president
Bernt G. Apeland, generalsekretær

Minneord over Thorvald Stoltenberg
Ønsker du kontakt med Røde Kors der du bor?

Se side 2 i dette magasinet. 

Du finner også kontaktinformasjon til våre ledere og ansatte på 
våre nettsider: www.rodekors.no/buskerud

Du kan ringe vårt sentralbord, telefon 22 05 40 00 og spørre 
etter distriktskontoret i Buskerud eller sende oss en e-post: 
dk.buskerud@redcross.no
 
Vårt distriktsstyre, valgt av Årsmøtet i mars 2018, består av:
Leder Geir Waaler, Krødsherad
Nestleder: Kaia Solheim Hansen, Kongsberg
Styremedlem: Jan Arne Øen, Geilo
Styremedlem: Øivind Granlund, Øvre Eiker
Styremedlem: Sølvi Sandengen, Hurum
Leder Buskerud Røde Kors hjelpekorps: Kjetil Frydenlund, 
Drammen
Nesleder Buskerud Røde Kors hjelpekorps: Tommy Ødegård, 
Lier

Tusen takk til alle som støtter 
oss og vårt humanitære arbeid.

Vi ønsker dere alle fine 
desemberdager og et godt 2019.

ANNONSER


