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Vi har alle vært gjennom en svært krevende tid under pandemien, men nå begynner vi 
å se mulighetene for normalitet og vi i Røde Kors forbereder oss. Kanskje du vil bli med 
oss, og sammen kan vi bidra til normalitet og for tiden som kommer. 

FRA «UÅR» TIL NORMALITET – VI ER KLAR

Buskerud

Frivillighet på tvers s. 4-5  |  Besøksvenn med hund s. 6-7  |  Psysisk helse hos barn og unge s. 8-9
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De kortvarige virkningene av 
pandemien har gjort seg gjeldende, 
mens de langvarige er fortsatt uklare. I 
over ett år har vi sett barn og unge som 
har mistet svært viktige aspekter av 
livet ved redusert sosialisering i skole 
og fritidsaktiviteter. Unge voksne som 
har vært isolert i små boliger, mistet 
inntekt og arbeidserfaring, foreldre 
som har balansert hjemmeskole og 
hjemmekontor, besteforeldre som 
ikke får treffe barnebarna sine, og de 
eldre og isolerte har fått en økt grad av 
ensomhet. Uroen og bekymringene har 
vært å kjenne på i alle samfunnslag og 
aldre. Vil vi finne roen og normaliteten 
igjen, og hva blir den nye normalen for 
den kommende tiden?

I skrivende stund ser vi en ne-
dadgående smittetrend over hele 
landet, og kommunene i Viken har 
begynt å lette på en del av de mest inn-
skrenkende tiltakene. Spesielt gledelig 
er det at barn og unge under 20 år får 
tilbake en skolehverdag og fritids- 
aktiviteter. Vi kjenner på en positivitet 
og optimisme, ved en gradvis gjen- 
åpning og vårlig stemming i luften. 

Vi i Røde Kors har gjennom det 
siste året måtte avlyse svært mange 
aktiviteter og møteplasser, men har 
i lengste mulige grad tilstrebet å 

opprettholde kontakten. Ved å ha tele-
fonkontakt med de eldre vi besøker, 
treffe flyktninger ute på tur, arrangere 
norskkurs og leksehjelp digitalt, koor-
dinert søk- og redningstjenesten for å 
fortsatt kunne bistå, og omorganisert 
våre beredskapsvakter til å bistå i 
smittesporing og vaksineringsarbei-
det. I de kommende månedene vil vi 
arbeide strukturert og målrettet for å 
kunne gjenåpne våre aktivitetshus og 
aktiviteter, slik at de som benytter dem 
kan komme snarest mulig tilbake til en 
normalitet. Det trenger vi alle. 

I denne utgaven av Røde Kors avisen 
«Til Stede» kan du lese om hvordan 
noen av våre frivillige i besøkstje-
nesten og besøksvenn med hund har 
omstilt seg, hvordan og hvorfor inklud-
eringsarbeidet er et så viktig oppdrag, 
det viktige mandatet for barn og unge, 
og hvordan Røde Kors samarbeider 
inn med lokale myndigheter og nød- 
etatene for å sikre best mulig trygghet 
i ditt nærmiljø. 

Skulle du ha ønske om å bli en del av 
Røde Kors, enten som frivillig eller 
støttemedlem, finner du mer infor-
masjon om dette i avisen eller på våre 
nettsider rodekors.no. 

Vi ønsker deg god lesning.  

VEIEN FRA 
«UÅR» TIL 
EN NY 
NORMALITET 

Buskerud

Landets statsminister omtalte 
det siste året som et «uår». Vi 
alle har merket konsekvensene 
av pandemien. Selv om vi ikke 
har satt i samme båt det siste 
året, har vi alle vært rammet av 
den samme stormen.

Vil vi finne roen og 
normaliteten igjen, og hva 
blir den nye normalen for 
den kommende tiden?
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 

Buskerud

 

Hjelpekorps 

Røde Kors Ungdom
 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Besøkstjeneste 

Besøksvenn m
ed hund 

Flyktningguide 

Fellesverket 

Flerkulturelle aktiviteter 

Gatem
egling 

Leksehjelp 

Nattevandring 

Norsktrening 

Om
sorg barn/unge (OBU) 

Opplæ
ring (Røde Kors skolen) 

Røde Kors kafe/treffpunkt 

RØFF (førstehjelp og friluft) 

Visitortjenesten 

Vitnestøtte 

Drammen                    

Flesberg                    

Flå                    

Geilo                    

Gol og Hemsedal                     

Hovet og Hol                    

Hurum                    

Kongsberg                    

Krødsherad                    

Lier                    

Modum                    

Nedre Eiker                    

Nesbyen                    

Nore og Uvdal                    

Ringerike og Hole                    

Røyken                    

Sigdal                    

Svelvik                   

Vats                    

Øvre Eiker                    

Ål                   

Buskerud Røde Kors har også  BARK-leir og Ferie for alle 

Buskerud Røde Kors og distriktskontoret Viken. 

I hele Norge har flere kommuner og fylker slått 
seg sammen. Det har også påvirket hvordan 
Røde Kors organiserer seg. I vår organisering av 
frivilligheten har vi valgt å beholde strukturen 
med Buskerud Røde Kors, hvor også Akershus 
Røde Kors og Østfold Røde Kors består. Men, 
på den administrative siden har vi valgt å samle 
distriktskontorene til ett distriktskontor, under 
navnet «distriktskontoret Viken». Våre fysiske 
kontorlokaler vil være hvor du fant dem før, 
men vi organiserer oss under ett i Viken, og 
fortsetter å tilrettelegge for de samme aktivi-
teter og tilbud som før. 

For mer informasjon, se våre nettsider: 
rodekors.no/viken

Buskerud Røde Kors har også  BARK-leir og Ferie for alle
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Vi kommer inn i en koselig liten leilighet på Filtvet helsehus, og i en stol i stuen sitter en mann og 
venter på oss. Vi er med besøksvenn Unni Smith på sitt ukentlige besøk hos Erik Otto Dahlman. 
Vi setter oss ned i sofaen og Unni spør Erik Otto hva han har gjort siden sist. Ventet på deg, sier 
han med en stort smil om munnen. Man må ha vært der for å kunne oppleve den hjertevarmen 
og kontakten disse to har fått på denne korte tiden. 

AV: JANE GRØTTING, RÅDGIVER BESØKSTJENESTEN

MENNESKEMØTER 
OG FRIVILLIGHET PÅ TVERS

LIVLIG SAMTALER
Unni og Erik Otto i 

livlige samtaler. 

Foto: Røde Kors
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For 22 år siden ble Unni Smith  
frivillig i Hurum Røde Kors. Hun 
satt i styret i lokalforeningen da  
aktiviteten Flyktningguide ble  
annonsert som et nytt Røde 
Kors-prosjekt. Unni som selv 
hadde bodd i utlandet noen år og 
vært i mange land på sin seilas 
jorden rundt tente på ideen. Unni 
ville være med på etableringen av  
Flyktningguiden i Hurum Røde 
Kors og var leder i aktiviteten  
i mange år. 

Jeg opplevde selv hvor interes- 
sant og lærerikt det var å bli tatt 
imot av hyggelige mennesker da 
jeg selv var utenlands. Derfor 
ville jeg bli med på dette, sier 
Unni. 

Ekstra innsats under 
pandemien
Pandemien førte til at det ble van-
skeligere å få gjennomført normal 
aktivitet i Flyktningguiden. Det 
kom færre flyktninger og det ble 
også vanskelig å verve flyktning-
guider.

Leder i besøkstjenesten, Solveig 
Mørch, spurte derfor Unni om 
hun kunne tenke seg å være en-
til-en besøksvenn i en periode og 
det ville hun.  Det var slik Unni 
og Erik Otto Dahlman ble koblet.  
Erik Otto er en flott herremann 
på 100 år Han har barn og barne-
barn, og ble enkemann for mange 

år siden. Mange av beboerne her 
jeg bor er ganske dårlige og det 
er ikke så mange å snakke med 
her, sier Erik Otto. Han får ett 
ekstra glimt i øyet når han snakk- 
er om personalet. Han er veldig  
begeistret for dem, og det sies å 
være gjensidig. 

Erik Otto har levd et langt og  
begivenhetsrikt liv. Han har  
jobbet som veterinær og har 
vært distriktsveterinær flere ste- 
der i Norge og i utlandet. Han 
behersker engelsk, fransk, del-
vis spansk og arabisk. Hans 
store interesse var filologi, men 
han tok tilleggseksamener for å 
kunne bli dyrlege. Da han fylte 
70 år fikk han ikke lenger ut-
føre sitt yrke i Norge. Da flyttet 
han til Sverige, tok en tilleggs- 
eksamen, og fikk jobbe der til 
han ble 80 år. Han er interessert 
i musikk, natur og mye mer. Det 
er veldig spennende å høre han 
fortelle, skyter Unni fort inn, 
mens praten mellom oss går livlig 
rundt bordet. Og akkurat det er 
ikke vanskelig å forstå. Erik Otto 
er en kunnskapsrik, interessant, 
bereist person akkurat som sin 
besøksvenn Unni. Ikke rart at de 
har funnet tonen.  

Erik Otto er en mann med en her-
lig sans for humor sier Unni og 
smiler mens hun kikker bort på 
Erik Otto som sitter og humrer i 
stolen sin. 

Ukentlige besøk
De har en avtale om at Unni 
besøker Erik Otto hver onsdag. 
De hadde sitt første møte som 
besøkspar sent i fjor høst. De 
første gangene satt de ute i hagen, 
men det ble mer uaktuelt etter 
hvert som vinteren nærmet seg. 
Bilturer rundt i Hurum er også 
populært, det er noe Erik Otto set-
ter veldig stor pris på.  Jeg trenger 
litt åndelig påfyll gjennom sam-
taler med andre og det gir Unni 
meg, sier Erik Otto 

Erik er avhengig av rullestol, men 
han kan også rusle langsomt rundt 
med rullator. Når våren og varmen 
kommer skal de to ut på tur. De er 
begge enige om at det skal bli fint 
å lufte seg litt etter en lang vinter 
innendørs. Når de møtes pleier 
Unni å ta med kaffe og noe å bite 
i til Erik Ottos leilighet. Praten går 
lett mellom de to og de glemmer 
helt at det er andre i rommet. De 
har mye til felles, og Erik Otto 
følger med på det meste. Han 
hører mye på radio, så samtalene 
går ofte på samfunnsspørsmål og 
nyheter. 

Erik Otto har mange mor- 
somme og interessante opplevels-
er å fortelle om, sier Unni. Jeg 
kjeder meg aldri, sier Erik Otto. 
Når jeg spør han om han føler seg 
mye ensom, sier han: Jeg har all-
tid besøk. Av hvem da spør jeg: 
Meg selv svarer han og smiler.  
Det er godt å se disse to sammen. 
Det er flott å se at frivillige fra an-
dre aktiviteter kan gjøre en innsats 
der behovene er. 

Erik Otto har humoristisk sans og 
er til tider en skikkelig spøkefugl. 
Når jeg spør han hva det betyr for 
han at Unni kommer på besøk 
hver onsdag sier han: Det er vel- 
dig hyggelig å få besøk av Unni. 
Vi kommuniserer meget godt 
og har det trivelig sammen. Jeg 
gleder meg til hun skal komme, og 
har noen ganger problemer med 
å «holde meg i skinnet» sier han 
lurt. 

BESØKSTJENESTEN Buskerud

•	 Meld deg som  
frivillig på  
mittrodekors.no

•	 Det blir gjort en 
samtale for å 
kartlegge  
interesser etc. 

•	 Du må ha fylt 18 år

•	 Ha signert etikk og 
taushetserklæring 

•	 Ha tid (1 time hver 
uke eller 2 timer 
annenhver uke)

•	 Gjennomføre  
temakurs  
besøkstjeneste 

VIL DU BLI 
FRIVILLIG I 
BESØKSTJENESTEN?

Besøksvennen Unni Smith. 
Foto: Røde Kors. 
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BESØKSVENN MED HUND Buskerud

EN BESØKSVENN,
MED HUND

Jeg møter en logrende hale i Drammens gater. Det er Flora, en Berner Sennen på  
snart 5 år som er besøkshund i Røde Kors. Matmor Siv Sandvik-Gjertsen meldte seg  

som frivillig i 2020 og håpet at hunden hennes ville kunne bli en besøkshund.  
Siv mente at Flora sitt gode lynne og sosiale adferd kunne passe bra. 

Kanskje nettopp de to kunne glede noen i hverdagen. 

AV: JANE GRØTTING, RÅDGIVER BESØKSTJENESTEN

Flora er en frøken som vi opplever 
som en rolig og behagelig hund. 
Dette var også grunnen til at vi 
valgte denne rasen, for å ha henne 
som en kose- og familiehund. Sønn- 
en vår, som var 7 år da vi fikk Flora, 
var veldig redd for hunder. Men da 
vi fikk henne, endret alt seg, sier Siv 
med ett varmt smil om munnen. 

Siv jobber til daglig som sykepleier 
på en lindrende enhet ved ett syke-
hjem i Lier. Siv meldte seg frivillig 
etter å ha lest om Røde Kors og for-
sto hvilken fantastisk innstas som 
gjøres av de frivillige der ute. 

Det er mange som kjenner på en-
somhet og det å bli isolert i egen 

bolig, eller på institusjon. Jeg 
håper derfor at jeg og Flora kan 
bidra med å få komme på besøk for 
å kunne glede noen sier den varm-
hjertede besøksvennen.

En gledesspreder
Siv og familiens første møte med 
Flora var i august 2016, da var 
hun bare 4- 5 uker gammel. Hun 
var bare helt bedårende. De hentet 
henne hjem da hun var 9 uker gam-
mel.  Flora er veldig sosial og vil 
helst være med overalt, sier Siv. 

Dette er en flott ekvipasje med 
mange gode tanker om å bidra som 
frivillig i Røde Kors. Når Siv blir 
spurt hvordan hun tenker at de to 

FLORA
Besøksvennen Flora.

Foto: Privat
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BESØKSVENN MED HUND Buskerud

•	 Meld deg som frivillig på mittrodekors.no

•	 Ha fylt 18 år

•	 Ha signert etikk og taushetserklæring 

•	 Ha tid (1 time hver uke eller 2 timer  

annenhver uke)

•	 Hunden din må være mellom 2 og 9 år, ha 
godt lynne, være sosial og like mennesker. 

•	 Gjennomføre temakurs besøksvenn med 
hund som går over 2 helger 

ØNSKER DU OG DIN HUND Å BLI BESØKSVENN I RØDE KORS?

kan bidra i aktiviteten besøksvenn 
med hund svarer hun:
Jeg vil være med å bidra til å knytte 
nye bånd og relasjoner sammen 
med Flora. Jeg håper vi kan være 
med på å øke trivsel, tilhørighet 
og glede ved å kunne få komme på 
besøk til noen som trenger litt sel-
skap. Jeg håper vi vil kunne bidra 
med å glede mennesker som av 
ulike årsaker ikke har mulighet til 
å ha hund selv, samt være en støtte 
og oppmuntring i hverdagen. Om 
det er unge eller gamle vi besøker, 
spiller ingen rolle, sier Siv og kikk- 
er stolt ned på hunden som nå har 
lagt seg ned og betrakter menne-
skene som går forbi. 

Siv og Flora meldte seg på kurs for 
å bli besøksvenn med hund midt i 
pandemien og startet på kurs i okto-
ber. Vi lærte mye av de to 2 dyktige 
instruktørene. Vi har tidligere gått 
på valpekurs og videregående kurs, 
men mye hadde gått i glemmeboka, 
så må si at vi hadde ekstremt godt 
utbytte av dette flotte kurset med de 
herlige instruktørene Anne- Grethe 
Sorteberglien og Alexia Langberg, 
sier Siv og Flora logrer enig.

Å være besøksvenn med Flora gir 
meg en utrolig fin mulighet til å spre 
glede hos mennesker i alle aldre, 
noe jeg oppfordrer andre til å gjøre 
også. Jeg setter utrolig pris på tillit-
en de som vi får lov å komme hjem 
til gir oss, sier Siv. 

TIL TJENESTE
Siv Sandvik-Gjertsen og 

Flora klar til tjeneste. 

Foto: Røde Kors
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SOSIAL ISOLERING 
OG PSYKISK HELSE HOS 
BARN OG UNGE  

Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land, med ett av verdens best utbygde 
velferdsstater. Men mange opplever en barndom og en ungdomstid preget av store utfor-
dringer. Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølgingen som kreves hjemmefra for å 
delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som forhindrer del- 
tagelse i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange barn og unge føler seg ensomme og 
utenfor fellesskapet.  

Vennskap er utrolig viktig i ungdoms- 
tiden, og venner i ungdomstiden 
kan beskytte psykisk helse på lang 
sikt, ifølge nye forskning publisert 
på forskning.no. Det er mange ung- 
dommer som opplever at der man 
tidligere ble inkludert, nå ikke blir 
valgt som noens nærkontakter, og 
videre blir stående utenfor. Stati- 
stikken som Kors på Halsen, Røde 
Kors sitt samtaletilbud for barn og 
unge, fremlegger i sin rapport, viser 
at barn og unge ikke ringer like mye 
inn om forelskelse lenger. «Flere 
snakker med oss om angst, depres-
jon og nedstemthet. Samtidig ser vi 

at temaer som forelskelse går ned, 
noe som kanskje er naturlig i peri-
oden vi er inne i nå hvor man er lite 
sammen med venner og medelever. 
Vi ser også at flere og flere yngre tar 
kontakt med oss», sier Nelli Kongs- 
haug, leder i Kors på Halsen.  

Vi ser også mye av de samme tren-
dene i forskningen som kommer fra 
en studie gjort av NTNU, med fokus 
på barn og unges livskvalitet i skole 
og oppvekst. Stadig flere unge viser 
til hvordan vennskap har blitt påvir-
ket under pandemien, og at opplev-
elsen av stress og dårlige vennskap 

har forverret seg det siste året. 
  
Røde Kors ser et tydelig behov for 
forebyggende tiltak for å trygge 
barn og unges oppvekstsvilkår. Lo-
kalforeninger i Røde Kors gjør en 
stor innsats på oppvekstfeltet og har 
flere aktiviteter som for å møte de 
humanitære behovene som nettopp 
sosial isolering og psykisk helse.   
Noen av aktivitetene vi 
kan vise til for Røde Kors 
i Viken er;
 
Fellesverket: Fellesverkene 
finnes i dag i flere byer i Norge, 

med gratis aktivitetstilbud for alle 
i alderen 13–25 år. De ulike Felles- 
verkene tilbyr blant annet åpen 
møteplass for ungdom, gatemeg-
ling, leksehjelp og arbeidstrening. 
Fellesverket har blant annet sentre 
i Sandvika, Drammen og Sarpsborg. 

Røde Kors Ungdom: Røde 
Kors Ungdom organiserer aktivi-
teten Treffpunkt for å gi ungdom-
mer en møteplass hvor de kan bli 
kjent med andre ungdommer og 
skape relasjoner. Aktiviteten skal 
forebygge og hindre utenforskap 
blant ungdom ved å lage inkluder-

TILBUD TIL BARN OG UNGE Buskerud

AV: LENE ØSTERGAARD, RÅDGIVER OPPVEKST 
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ende arenaer i lokalmiljø i Norge 
og skape gode inkluderingspros-
esser blant ungdom. 
 
RØFF: RØFF er et spennende fri- 
tidstilbud som gir ungdommer på 
13 til 17 år kunnskap om første- 
hjelp og ferdsel i naturen.  
 
BARK: Barnas Røde Kors er 
en møteplass med aktiviteter 
for barn i barneskolealder som 
skal være en arena for sosial 
og kulturell inkludering. Det 
skal legges til rette for gode 

mestringsopplevelser, hvor 
barna skal kunne få nye venn- 
er og utvikle sosiale nettverk.  

Leksehjelp: Røde Kors til-
byr leksehjelp for elever i 
grunnskolen og i videregående 
skole. Røde Kors’ leksehjelps- 
tilbud er først og fremst en 
møteplass for mestring og moti-
vasjon. Leksehjelpen er i tillegg 
en viktig sosial arena der barn og 
unge knytter kontakter og skaper 
sosiale nettverk på tvers av klasse-
trinn, bakgrunn og generasjoner.  
 
Kors på Halsen: Kors på 
halsen er Røde Kors’ samtaletil-
bud for alle opp til 18 år. Barn kan 
ringe, maile eller chatte og ta opp 
det som er viktig for dem. Kors 
på halsen søker å være en trygg 
støttespiller i barn og unges hver-
dag. Målet er at de som kontakter 
Kors på halsen skal få støtte og 
føle at de blir sett. Og at de som 
trenger det får hjelp til å forandre 
en vanskelig situasjon. Kors på 
halsen kan ved behov gi informa- 
sjon om rettigheter og muligheter 
innenfor det offentlige hjelpe- 
apparatet. 

Gatemegling: Gjennom Gate-
megling skal ungdommene bli 
bevisst egne reaksjonsmønstre og 
få redskaper til å uttrykke beho-
vene sine bedre og sette ord på 
følelsene som oppstår i en kon- 
flikt. Grunntanken i Gatemegling 
er at det er de unge selv som er 
best i egnet til å endre det som 
skaper utrygghet i miljøene de-
res. Ved siden av det forebyg-
gende arbeidet med opplæring av 
ungdom, tilbyr også Røde Kors 
Gatemegling tilrettelagte meg-
lingsprosesser i mer omfattende 
konflikter som ungdom selv ikke 
evner å løse. 
 
For oversikt på hvilke lokal- 
foreninger som har hvilke
aktiviteter – se side 3. 

TILBUD TIL BARN OG UNGE Buskerud

•	 Gjennomføre  
intervju og  
obligatorisk  
opplæring 

•	 Undertegne og 
overholde etikk 
- og taushets- 
erklæring 

•	 Levere avgrenset 
politiattest 

•	 Være over 18 år 
(enkelte aktiviteter 
med barn og unge 
har andre alders-
grenses) 

KRAV TIL 
FRIVILLIG: 

RØFF
Ungdommer på tur med Røde 

Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF).  

Foto: Røde Kors
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INKLUDERING I PRAKSIS 
– et felles ansvar 

Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge 
og verden over. Det er mange og sammensatte årsaker til at folk flytter over lande-

grenser. Krig og konflikt, familie, kjærlighet, naturkatastrofer, vanskelige økonomiske 
forhold, studier og arbeid er noen av grunnene. 

AV: MINA MOGHADAM, RÅDGIVER MIGRASJON

INKLUDERING Buskerud

NORSKUNDERVISNING
Norskundervisning for kvinner på 

Røde Kors huset i Sandvika.  

Foto: Røde Kors
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Det å komme til et nytt land kan by 
på humanitære utfordringer, som 
for eksempel sosial nød, utnyttelse 
eller diskriminering. Personer uten 
lovlig opphold kan ha det spesielt 
vanskelig fordi de ofte har veldig 
begrensede rettigheter. Fremmed-
frykt og rasisme utgjør også en 
humanitær utfordring for migranter 
over hele verden.  

Migranter er en samlebetegnelse for 
mennesker som forlater eller flykter 
fra sine hjemsteder og land. Ifølge 
FN finnes det i dag over 272 milli- 
oner migranter i verden, av disse er 
rundt 180 millioner arbeidsmigrant-
er og i overkant av 26 millioner er 
flyktninger. Flyktninger defineres 
som mennesker som har flyktet fra 
krig, konflikt og undertrykkelser 
og som har krysset internasjonale 
landegrenser. 

Mange flyktninger og innvandrere 
opplever at det er en utfordring å få 
fotfeste i det norske arbeidsmarke-
det og delta aktivt i samfunnet. 
Dette skyldes i stor grad dårlige 

norskkunnskaper og manglende 
sosiale nettverk. Inkludering av 
flyktninger og andre migranter er 
en viktig samfunnsoppgave. Språk-
kompetanse, sosiale nettverk, til-
gang til arbeid og følelsen av å ha 
et meningsfullt liv er avgjørende 
for god integrering og inkludering. 
Norske myndigheter kan ikke alene 
gi innvandrere en god start på livet i 
Norge. Det har vi alle et ansvar for.  

Frivillige organisasjoner som Røde 
Kors er viktige bidragsytere i dette 
arbeidet. Vår jobb som frivillige 
i Røde Kors er å bidra til å gjøre 
Norge til et inkluderende og raust 
samfunn og hjelpe nyankomne til å 
bruke de ressursene de har for seg 
selv og for samfunnet. Gjennom 
våre aktiviteter bidrar Røde Kors 
til at innvandrere utvikler sitt po-
tensiale og bidrar i det norske sam-
funnet!  
Her er noen av våre mest aktive til-
bud innen inkludering: 

Flyktningguide 
Røde Kors flyktningguide kobler 

flyktninger som har fått opphold i 
Norge med en frivillig guide som 
kjenner lokalsamfunnet. En flykt- 
ningguide er en viktig veiviser inn 
i samfunnet, men aller viktigst: Et 
medmenneske, en å stole på og 
støtte seg til i en krevende etabler-
ingsfase. Møtet mellom flyktning 
og guide skal være uformelt og ikke 
koste noe. 

Målsetting 

 - Å bistå nyankomne flyktninger 
som har fått bosetting til å få 
en guide og en førstekontakt i 
lokalmiljøet 

 - Å gi nordmenn en mulighet til 
å møte og lære om forskjell og 
likheter i ulike kulturer 

 - Fremme inkludering, integre-
ring og mangfold i lokalsam-
funnet 

Frivillige flyktningguider og flykt-
ninger kobles sammen og møtes et 
par timer i uka i opptil ett år. 

Røde Kors Norsktrening  
Norsktrening er et lavterskeltilbud, 
der deltakerne får mulighet til å 
praktisere og utvikle det norske 
språket med utgangspunkt i sitt 
språknivå nivået de er på, lære om 
det norske samfunn og bygge so-
siale nettverk. 

Målsetting: 

 - Å hjelpe deltagere med å prak-
tisere norsk – hjelp til selvhjelp 

 - Å møte deltakerne på deres 
språknivå  

 - Å skape sosial inkludering og 
en språklig mestringsfølelse. 

Røde Kors Vennefamilie 
Røde Kors Vennefamilie er et tilbud 
for ungdom som har flyktningbak-
grunn, er mellom 15 og 23 år gam-
le og som lever uten nær familie. 
I aktiviteten kobles deltakere med 
frivillige voksenpersoner, og de to 
partene møtes for å dele gode hver-
dagsopplevelser ukentlig. De frivill- 
ige kan være enkeltmennesker eller 
familier.  

Målsetting: 

 - Motvirke ensomhet og uten-
forskap 

 - Styrke ungdommenes opplev-
else av mestring og tilhørighet. 

Hvordan bli frivillig?  
Ta kontakt med egen lokalforen-
ing for å høre om ulike tilbud som 
finnes i lokalmiljøet og hvordan 
du kan engasjere deg som frivillig. 
Gå inn på mittrodekors.no for å 
melde deg som frivillig!

•	 Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring 

•	 Undertegne og overholde etikk- og taushets- 
erklæring 

•	 For	å	bli	flyktningguide	er	det	18	års	aldersgrense	

•	 For å bli frivillig i Vennefamilie er det 25 års alders-
grense, samt levere politiattest om en kobles med 
en mindreårig 

KRAV TIL FRIVILLIG: 

INKLUDERING Buskerud

STRIKKEGRUPPE
Strikkegruppe hos 
Kongsberg Røde Kors. 

Foto: Røde Kors
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Samvirke er et av fire prinsipper 
for krisehåndtering i Norge. Som 
offentlig anerkjent støtteaktør til 
myndighetene og en del av landets 
grunnberedskap, jobber Røde Kors 
hver dag for å styrke samarbei-
det med andre beredskapsaktører.     
Formelle samarbeidsavtaler med 
kommuner, politi, helseforetak 
og brannvesen gir kunnskap om 
hverandres ressurser, samt legger 
til rette for et godt beredskapsarbeid 
og en effektiv krisehåndtering. 

Kompetanse er avgjørende for 
god krisehåndtering og for at Røde 
Kors skal fortsette å være en rele-
vant beredskapsaktør i samfunnet. 
Derfor er våre frivillige godt kurset 
og får opplæring i alt fra grunn- 
leggende beredskap og søk og 
redning til psykososial førstehjelp 
og omsorg. I tillegg gjennomfører 
vi jevnlige øvelser for å teste vår 
kompetanse, samt legge til rette 
for utvikling og lærdom. Samtidig 
vet vi at våre daglige humanitære 
aktiviteter gir våre frivillige erfa-
ringer som er svært relevante i en 
krisesituasjon. Summen av vårt 
humanitære arbeid gir Røde Kors 
en unik bredde og evne til å støtte 
myndighetenes krisehåndtering. 
Dette så vi senest under jordskredet 
i Gjerdrum, der frivillige fra Røde 
Kors sin besøkstjeneste støttet el-

dre personer ved et evakuerings-
senter, mens Røde Kors Ungdom 
støttet ungdom som var berørt av 
hendelsen. For hjelpekorpset som 
er vår mest operative avdeling, var 
jordskredet i Gjerdrum en hendelse 
som hadde mange likhetstrekk med 
vanlige søk- og redningsaksjoner. 

Samtidig som vi er kompetente er 
vi tilpasningsdyktige. Gjennom 
pandemien har nesten samtlige 
kommuner i Viken fått støtte fra 
Røde Kors til å håndtere korona. 
Våre lokalforeninger har med sine 
kjøretøy, telt og frivillige bidratt 
med blant annet drift av test-
stasjon og karantenehotell, kjøre 
beredskapsambulanse, transport av 
personer og smitteprøver. Den siste 

tiden har majoriteten av vår bistand 
vært relatert til vaksinasjonsarbeidet 
som gjøres på tvers av hele     fylket. 
Denne enorme innsatsen hadde ikke 

vært mulig uten et tett og godt sam- 
arbeid med kommunene som har gitt 
oss opplæring i for eksempel smitte- 
sporing og testing.

RØDE KORS LEVERER 
BEREDSKAP
AV: JONAS GULBRANDSEN RÅDGIVER BEREDSKAP

BEREDSKAPSVAKT:

•	 Beredskapsvakt vil omfatte alle Røde Kors-frivil-
lige som har godkjent obligatorisk opplæring og 
som årlig gir sitt samtykke til å stå i beredskap.

•	 Beredskapsvakter kan bli utkalt til oppdrag på 
kort varsel.

•	 Alle beredskapsvakter skal bære hvit Røde Kors-
vest.

•	 Det anbefales at beredskapsvakter gjennom-
fører Røde Kors sitt grunnkurs i beredskap.

BEREDSKAP Buskerud

GJERDRUM
Røde Kors og nødetatene 

i morgentimene etter 
raset på Gjerdrum.   

Foto: Røde Kors
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HJELPEKORPSET:

•	 Ca. 6000 frivillige fordelt 
på 300 lokalforeninger i 
landet.

•	 Medlemmer med kompe- 
tanse innen førstehjelp, 
søk og redning.

•	 Alle frivillige må gjennom 
4 kurs, samt bestå hjel-
pekorpsprøven for å bli 
godkjent

 □ Dette er Røde Kors  
Hjelpekorps

 □ Kvalifisert	samband
 □ Kvalifisert	førstehjelp
 □ Kvalifisert	søk	og	 

redning

•	 Er klare for å bistå myn-

dighetene i beredskaps-
situasjoner 24/7 på kort 
varsel

•	 Bistår nødetatene i søk- 
og redningsaksjoner hele 
året

•	 Deltar på sanitetsvakter 
som sanitetspersonell

•	 God mulighet for å vi-
dereutvikle kompetansen 
gjennom videre kursing

 □ Søk og redning  
– på land
 ▪ Kvalifisert	tauredning

 ▪ Videregående 
skredredning

 □ Søk og redning  
– på og ved vann
 ▪ Kvalifisert	sjøredning

 ▪ Videregående  
sjøredning

 ▪ Kvalifisert	elveredning

 ▪ Metodekurs isredning

 ▪ Videregående  
elveredning

 □ Operativ ledelse
 ▪ Lagledelse søk og 

redning

 ▪ Aksjonsledelse

 □ Førstehjelp
 ▪ Videregående  

førstehjelp

 ▪ Idrettsskade

 ▪ Sminke- og 
markørkurs

 ▪ Beredskapsambu- 
lansepersonellkurs

 □ Transport og samband
 ▪ Klasse S snøskuterkurs

 ▪ Kvalifisert	snøskuter- 
kurs

 ▪ Kvalifisert	ATV-kurs

 □ Andre kurs
 ▪ Kart – kompass – GPS

 ▪ Læring og under-
visning

 ▪ Ferdselskurs vinter

 ▪ Kurs i operativ  
veiledning

Lokalkunnskap og stor 
beredskapsevne er to kjenne- 
trekk ved Røde Kors som beredskaps- 
organisasjon. Hver og en av våre 
lokalforeninger sitter på unik loka-
lkunnskap som vil være viktig ved 
en katastrofe. Ved siden av lokal- 
kunnskap har lokalforeningen støtte 
fra resten av organisasjonens 380 
lokalforeninger og 18 distrikt. Dette 
gjør at vi Røde Kors har evnen til å 
støtte samfunnet over lengre tid og 
med store mengder ressurser. Under 
raset i Gjerdrum hadde lokalforenin-
gen lokalkunnskap, samtidig som 
Akershus Røde Kors mobiliserte 
hjelpekorpset til Østfold Røde Kors 
og krise- og omsorgsgruppen til 
Buskerud Røde Kors. I tillegg fikk 
vi bistandsforespørsler fra lokal- 
foreninger tilhørende andre deler av 
landet. Totalt la Røde Kors ned mer 
enn 8500 timer med frivillig arbeid 
for å støtte myndighetenes håndter-
ing av jordskredet i Gjerdrum.

BEREDSKAP Buskerud

FRIVILLIGE  
Frivillige fra Røde Kors 

mobilisert og klar kort tid 
etter alarmen gikk.    

Foto: Røde Kors
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ANNONSER Buskerud

R Ø Y K E N

R Ø Y K E N

Å L

Å L Ø V R E  E I K E R

Tlf: 906 06 680
Jakslandveien 117, 3440 Røyken

Henning: 480 38 020
Henrik: 958 44 083
Bjørm: 957 22 367

Din lokale installatør i 
Sigdal, Eggedal og Norefjell

Kleivi Næringspark 1B
3570 Ål

Tlf: 32 86 63 63 
www.normec.com

FABRIKKGATA 11 D
3321 VESTFOSSEN

Hønefoss
Tyrimyrv. 19, 3515 Hønefoss

Tlf. 46 93 70 00

Industriveien 3, 3430 Spikkestad
www.nibu.no  

Kindsv. 1, 
3533 Tyristrand

Tlf: 32 14 04 70
Fax: 32 14 04 71

Hadelandsveien 841,
3520 Jevnaker
Tlf. 32 11 44 80
Fax. 32 11 44 81

Kleivi Næringspark 4
3570 Ål

3570 Ål
Tlf. 32 08 60 50

www.aalhytta.no

Sentralgodkjent i tiltaksklasse 2
Graving | Transport | Sprenging | Tomter

Tronrud
Engineering AS

Flyplassveien 21, 
3514 Hønefoss
Tlf. 32 16 18 20 

mail@tronrud.no

BADEMILJØ - NORDHEIM VVS AS
Sundrevegen 176, 3570 ÅL

Tlf: 32 08 63 00 | www.bademiljo.no

Sundbyveien 90C, 
3478 Nærsnes

Tlf: 31 28 22 49
www.ramton.no

K VA L I T E T  S I D E N  1917

Brødrene Helgesens eftf. AS  I  32 14 01 40  I  www.brhelgesen.no

Behov for 
elektriker 
i din bolig 
eller ditt 
nærings-
bygg?

fu
tu

ria
.n

o

                                                      

Vi tar vare på deg! 
Tlf: 32 08 66 00 

hallingkraft@hallingkraft.no 

 

 

 

 

MORTEN FOSSEN AS

Kirkebakken, 
3350 Prestfoss

Anonym 
Giver Støtter 

Røde Kors

post@h-h.no
Telefon sentralbord: 32 08 66 80
www.hallingdal-hytteservice.no

Ål Kommune
Torget 1, 3570 Ål
Tlf. 32 08 50 00

www.aal.kommune.no

R I N G E R I K E

R I N G E R I K E

R I N G E R I K E

S I G D A L

S I G D A L

 BILUTSTYR    
 HØNEFOSS AS
DELER • REKVISITA • VERKTØY

Industrigt. 4, 3515 Hønefoss
Tlf.  32 17 18 00
firmapost@bu.no

Anonym giver 
støtter Røde Kors

REF: 2408

BMW PREMIUM
SELECTION

NESTEN NY BMW 
HOS BILIA HØNEFOSS.

Nordmovn. 48
3534 Sokna

Tlf. 32 14 45 00

Brødrene Rodegård
Gudbrandsrudvegen 111, 

3540 Nesbyen
Tlf: 959 22 408

Ringerike 
Anleggsservice AS

Veisteingt. 14
3512 Hønefoss

Mob. 95 27 39 94

bbventilasjon@gmail.com
T: 901 97 554

www.bratvoldboligventilasjon.no

BRATVOLD BOLIGVENTILASJON

www.jensenbyggteam.no

Birkebeinerveien 8 - 3517 Hønefoss
Telefon:  32 13 02 02

www.hoyt-lavt.no

KB Tangen Transport
Nedre Eggedal
Tlf: 413 34 346

AT
03

31
8AUTORISERT

PÅBYGGERVERKSTED

post@skare-nes.no
www.skare-nes.no

Tlf.: 979 91 999 - Prestfoss

Krokpåbygg - Kranpåbygg
Dumperbiler

N O R E  O G  U V D A L

N E S

Tlf: 90092224 | www.uvdalvvs.no
ovjensen@online.no

Vestsidevegen 956, 3632 Uvdal
Følg oss på Facebook!

Tlf: 32 74 32 90 | Vi er på facebook!

N E D R E  E I K E R
Norsk Signode AS

Ryghgata 4B,  
3050 Mjøndalen
Tlf: 32 23 18 80

www.signode.no

Espen Justad 
Johnsen AS 
Idrettsveien 2, 

3370 Vikersund

B-O Bakken Maling 
og Oppussing

Solvangen 7, 
3057 Solbergelva

KURT OG PÅL
KRISTOFFERSEN AS
Transport, Graving
Rundtom 12, 3055 Krokstadelva
Tlf. 32 87 65 09. Mob. 91 52 24 41/
90 13 52 10. Fax. 32 87 59 40
DRENERING OG UTSKIFTING AV 
VANN- OG KLOAKKLEDNINGER

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Vaner som 
forebygger smitte

Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter 
andre når du hoster eller nyser. 
Kast lommetørkleet etter bruk. 
Vask så hendene.

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og 

ikke har papirlommetørkle  
tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du 
har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er 

et godt alternativ når håndvask 
ikke er mulig, for eksempel på 

reise.
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ANNONSER Buskerud

D R A M M E N

D R A M M E N F L E S B E R G

F L Å G O L

G O L H E M S E D A L

H O L EH O L

H U R U M

H U R U M

H U R U M

H U R U M

K O N G S B E R G

K O N G S B E R GK R Ø D S H E R A D

L I E R

L I E R

L I E R

www.krregnskap.no

Tlf: 32 26 44 70 | www.ssas.no

www.geiloholiday.no

Elektro & Automasjons 
Teknikk AS

post@ea-teknikk.no
Tlf: 918 45 227

T: 908 60 006
gspiten@hotmail.com

Vi er på Facebook!

Wam Traktorservice
Ringeriksv. 342, 3408 Tranby

Tlf. 32 85 14 86
Fax. 32 85 22 17

Mob. 90 72 80 19
Kommune, park, golf

Landbruksmaskiner, Toro

 3400 Lier
 Tlf. 32 87 06 26

Vi takker alle 
annonsørene 
for den flotte 

støtten!

Flå IT-senter, 3539 Flå
Tlf. 32053810  
Fax 32053820

www.hallingkonsult.no

3550 Gol - Tlf: 32 07 58 60

www.hallingblikk.no

Tak-/veggplater, beslag, 
ventilasjon,takrenner, Zarges stiger, 

brannstiger, diffusjonsåpen duk

Flå Kommune
Flå - Først i Hallingdal

www.flaa.kommune.no
Støtter Røde Kors

www.hurum-plast.no
post@hurum-plast.no

Barn og unge som
ønsker kontakt, kan 

henvende seg til 
Barneverntjenesten 

i Kongsberg på
tlf: 32 86 63 10
eller adresse: 

Kirkegt. 4, 3617 Kongsbergwww.krodsherad.kommune.no

Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Støtter Røde Kors

www.ivartanum.no
Telefon: 32 84 14 25 | E-post: post@ivartanum.no

Ivar Tanum Entreprenør AS

POST@ESPENTRANSPORT.NO
TLF: 913 52 865

FACEBOOK: ESPEN TRANSPORT AS
www.espentransport.no

KONGSBERG BANDASJE EFTF AS

Kirkegata 9A, 3616 Kongsberg

Telefonnummer: 32 73 63 75

Følg oss på Facebook!

Gesellveien 25, 3616 Kongsberg
 Tlf. 32 77 11 90

www.bildeleksperten.no

 PB 677 STRØMSØ 3003 
DRAMMEN

www.b-es.no

Ingeniør Rybergs gate 101
3027 Drammen

Sentralbord: 474 50 630

Sørelivegen 27, 3550 Gol

Tlf: 918 17 422

Du finner oss på Facebook! 

Åsveien 4, 3475 Sætre
TLF: 98245412 | post@vestfjordenelektro.no

www.vestel.no

Skatvedtveien 49, 3475 Sætre

www.imenesmurflis.no

Lierstranda 93
Åpningstider

7-23 (7-23)

Dølasletta 4, Tranby                  
Tlf. 32 85 10 85

www.no.endress.com/no

www.lastebilsenteret.no

www.hallingdalbiloppretting.no

Mandag - Fredag
08:00 - 16:00

 

rune.hansen@ oslofjordenror.no 

TLF.: 905 18 454 

                 

Problemer med Vann, Varme og S anitæ r 

TA KONTAKT ME D DIN LOKALE  RØRLE GGE R  

                - VI FINNE R E N LØS NING - 

Ravnsborg 
Gartneri og Hagesenter

3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 33 73

Vi takker alle 
annonsørene 
for den flotte 

støtten!

Tek 
Byggadministrasjon AS

Pb 504, 3412 Lierstranda, 
tlf. 32 84 77 00

www.beijerelectronics.com
Teglverksveien 1, 3400 Lier

Flesberg kommune
Sentrum 16, 3630 Rødberg

Tlf. 32 76 22 30

post@mnarum.no
Tlf: 32 07 47 50 / 930 32 800

Eiklesvegen 86, 3550 GOL
www.mnarum.no

- Din hjelper på bensinstasjonen 
på Klokkarstua

e-post: post@mtfbil.no 
telefon 992 74 977

Skaholtv. 2, 3484 Holmsbu
www.maxbo.no 

Larsson Bygg og 
Maskin AS 

Flesberg Sentrum, 
3620 FLESBERG

Tlf: 468 40 199

golstaal.no • Tlf. 32 07 42 77 • post@golstaal.no

Falkeveien 19, 
3475 Sætre

Tlf: 97098482

SKISTAR HEMSEDAL
Skiheisvegen 1
3560 Hemsedal Svøo, 3560 Hemsedal

Tlf: 32 06 02 93 | www.spekeloftet.no

SPEKELOFTET AS

Gustav 
Lyngaas 

Grustak AS

www.rottefella.no

 Ringeriksveien 70, 
3414 Lierstranda

www.devion.no
firmapost@devion.no

Eliteparter

REISTAD- SENTERET

Engene 16, 3015 Drammen

Tlf: 977 42 565

Svendsemarka 40, 3408 Tranby    
E-post: per@perhstokke.no
www.perhstokke.no

Lier Billag AS

Grindene 2 f, 3409 Tranby
 Telefon: 41515932

aksel.lindsetmo@gmail.com www.stiftelsencrux.no
CRUX Bergfløtt behandlingssenter

L I E R M O D U M

Kirkerudveien 6, 3410 Sylling

Tlf. 913 67 531

Buskerud bolig og 
eiendomsutvikling AS

Tlf: 952 37 178

N E D R E  E I K E R

Gystad
Algarheimsv. 29, 2050 Jessheim

Tlf. 63 94 26 61

Meierigården
Gardermovegen 30, 2050 Jessheim

Tlf. 63 97 78 37

Åpning: 07.00 - 23.00

Mjøndalen
Tlf. 32 87 75 04
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 Holmestrand 
 Fjellsprenging AS
  Fossv. 11, 3647 Hvittingfoss

 Tlf. 97 77 07 98
Takringen 
Hallingdal

Truls Tørrisplass, 
3540 Nesbyen

Tlf. 32 07 02 13

www.parlock.no

parlock@parlock.no

Gol Blomster AS
Sentrumsveien 92

3550 Gol

Tlf.  32 07 42 73

Storgata 10, 3510 Hønefoss
Tlf.  32 12 73 84 | Mail: hetor@hetor.no

www.hetor.no

Røde Kors Buskerud  takker annonsørene for den flotte støtten!

A-Kabel AS    

Etterlid AS
Sundrejordet 4, 3570 Ål

Tlf: 907 32 152

Volstaveien 316, Vestfossen
Tlf: 32 25 05 40

post@smorgravsag.no
xl-bygg.no

Villa Skaar AS
Nordhellinga 2, 

3410 Sylling

Tlf. 32 24 32 50

Tlf: 32 75 42 42
booking@hokksund-camping.no

www.hokksund-camping.no
Fordi du fortjener det beste

Hemsedal
SkiRestauranter AS

 3560 Hemsedal

Telefon: 32 05 59 70

Lobben & Skinstad AS
Aut. maskinentreprenør

3330 Skotselv
Tlf. 32 75 61 87

Mob. 952 46 666
Fax. 32 75 66 62

Sole AS
3359 Eggedal, Norway.

Tlf. 32 71 17 00 

DRAMMEN
___________________________

DC Renhold AS
Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen

Tlf. 470 28 726 
___________________________

FLESBERG
___________________________

Brødrene Vatnebryn AS
Ligrenda 112, 3620 Flesberg

Tlf: 32 76 01 85 
___________________________

Jan Åge Sandbæk AS
3623 Lampeland
Tlf: 99 26 02 61 

___________________________

GOL
___________________________

Skaret sag & bygg
3550 Gol

Tlf. 916 36 673 
___________________________

Advokat Njøsen AS
3561 Hemsedal 
Tlf. 99 57 64 37 

___________________________

Turhus Maskin AS
3550 Gol

Tlf. 32 07 52 10 
___________________________

HEMSEDAL 
___________________________

Moen Hytter & Camping AS
3560 Hemsedal
Tlf: 32 06 01 36 

___________________________

Øya Camping 
3560 Hemsedal
Tlf: 32 07 33 05 

___________________________

Hemsedal Begravelsesbyrå DA
3560 Hemsedal
Tlf: 97 41 41 00 

___________________________

HOL
___________________________

Reintons Trevarefabrikk
3576 Hol

Tlf. 32 08 82 15 
___________________________

Frydenlund VVS
3580 Geilo

Tlf. 32 09 47 58 
___________________________

HOLE
___________________________

Hagelsteen VVS 
3531 Krokkeleiva 

___________________________

Fjeld Hagebruk AS
3530 Røyse 

___________________________

HURUM
___________________________

Toms elektrotavler
Mølleveien 4, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 79 60 07 
___________________________

Hurum dekk & bilglass AS
Åsveien 4,3475 Sætre

Tlf.  32 79 19 99 
___________________________

Hurum Elektro AS
Østre strandveien 12, 3482 Tofte

Tlf. 32 79 89 10 
___________________________

Sætre bilservice
Nordre sætrevei 10, 3475 Sætre

Tlf.  32 79 21 61 
___________________________

Rokkestad Maskin AS
Bergveien 4, 3490 Klokkarstua

Tlf. 90 92 23 33 
___________________________

Hurum Mølle
Mølleveien 29, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 79 80 06 
___________________________

Folkestad & Svingen AS
Folkestadveien 3, 3483 Kana

Tlf. 905 36 834 
___________________________

KONGSBERG
___________________________

HS News Systems AS
Olavsgate 39, 3612 kongsberg  

Tlf. 32 86 72 20 
___________________________

Kongsberg Ferdigbetong AS
3617 Kongsberg
Tlf. 32 72 22 00

___________________________

MODUM
___________________________

Ole Johnny Tandberg
Bråtavn. 2, 3360 Geithus

Tlf. 915 11 937 
___________________________

NEDRE EIKER
___________________________

Bama storkjøkken Vestfold AS
Borgeskogen 9, 3160 Stokke 

Tlf. 33 34 96 50 
___________________________

Fjeld T Biltransport
3426 Gullhaug
Tlf. 32 87 54 47 

___________________________

Price Lagerbutikk AS
8608 Mo i Rana
Tlf. 32 23 10 80 

___________________________

NES
___________________________

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

___________________________

NORE OG UVDAL
___________________________

Nore Bygg AS
3629 Nore

Tlf. 32 74 53 34 
___________________________

LIER
___________________________

ME-RO Betongsaging AS
Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda 

___________________________

Campinggården AS
Vestre Linnesv. 9, 3412 Lierstranda

Tlf: 32 24 20 00 
___________________________

Kortnes Gartneri
3400 Lier

Tlf. 32 85 12 02 
___________________________

Brix & Dekor AS
3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 28 80 

___________________________

Aktiv Veidrift AS
Martha Sundlands gate 20, 3048 Drammen

Tlf. 32 85 50 40  
___________________________

Jørn Storberget AS
3420 Lierskogen

Tlf. 915 31 140 
___________________________

Lier BlikkAS 
3412 Lierstranda
Tlf. 32 84 81 70 

___________________________

LIER
 ___________________________

Skjeggerud installasjon
Øverskogveien 19, 3410 Sylling

Tlf. 906 11 940 
___________________________

HV Service  
Lierbakkene 152, 3425 Reistad 

Tlf: 32 85  05 00 
___________________________

RINGERIKE
___________________________

Argus Kreditt AS
3501 Hønefoss
Tlf: 32 11 69 90 

___________________________

Oddvar Thoen AS
Slettåkerveien 56, 3516 Hønefoss

Tlf: 32 13 15 27 
___________________________

ROLLAG
___________________________

Entreprenør Svein Egil Haugen
3627 Veggli

Tlf. 32 74 64 46 
___________________________

RØYKEN
___________________________

Anleggsgartner Marius Gatevold AS
Jakslandåsen 279, 3440 Røyken

Tlf: 95 72 52 65 
___________________________

Askestad - Aas Elektro AS
Markveien 1, 1391 Vollen

Tlf. 31 29 07 99
___________________________

Person og Varebilservice DA
Markveien 1, 1391 Vollen

Tlf. 31 28 38 40 
___________________________

Løvås Rør AS
Høvikskogen 25 A, 3477 Båtstø

Tlf. 901 27 642 
___________________________ 

SIGDAL 
___________________________

Nils Gulsvik Transport
3350 Prestfoss
Tlf. 90 18 65 37 

___________________________

Fragåt Farve og Miljø
3350 Prestfoss
Tlf. 32 71 04 77 

___________________________
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Stasjonsgata 72-74
3300 Hokksund

Tlf. 32 75 59 59

www.eeu.no

Støtter Øvre Eiker Røde Kors

Ruud Sertifisering AS
Garntangen 20, 3530 Røyse

Leilighet ved 
Drammensfjorden
10 min. fra Drammen. 40 min. fra Oslo.
Gå inn på engersandhavn.no Hostvetveien 370,  3618 Skollenborg. 

Tlf: 32 86 78 00 | E-post: firmapost@stiltre.no | www.stiltre.no

Besøk vår hjemmeside.
www.xpnd.no

Visit Geilo AS
Visit Geilo AS er destinas-
jonsselskapet for Geilo og Hol 
kommune. Selskapet driver 
også turistinformasjonen på 
Geilo. Du finner Visit Geilo og 
turistinformasjonen på 
Reiselivssentert i Geilo 
sentrum, her møter du også 
rekke andre bedrifter.

Vesleslåttvegen 13
N-3580 Geilo
Tlf: +47 32 09 59 00
post@geilo.no  

www.nsm.as | Tlf: 32 16 16 60 | post@nsm.as

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1

3516 Hønefoss
Tlf. 32 17 13 40

www.bosringerike.no

Stua-Fjeld Blomster

Besøk oss på Facebook!

Man-ons: 
Torsdag:
Fredag: 
Lørdag: 

0900-1600
0900-1700
0900-1600
0900-1500

Hvorfor velger så mange
 

BEST på driftsikkerhet
Holder seg BEST i verdi.

Lørdagsåpent: 10-14
Oslov. 4, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 17 05 00

KIWI SPIKKESTAD

Nye Stasjonsvei 29, 
3430 Spikkestad

Åpningstider: 
Man-Lør: 07:00 - 23:00 Hennumbråtan 16, 3408 Tranby

Tlf: 90 62 05 42 www.wethal-tavle.no

Tlf. 417 82 853
Støperigata 7, 

3040 Drammen

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusv. 19, 3414 Lierstranda

E-post: jh@vvseksperten.no | butikk@vvseksperten.no  | Tlf: 32 12 22 64

ringlift.no
post@ringlift.no

Tlf: 32 11 19 00

Follummoveien 64, 3516 Hønefoss

www.privatencafe.no

Øvre Klekkenvei 53, 
3514 Hønefoss

Tlf: 32 13 25 90Extra Klekken 
 post@gkof.no | +47 32 07 60 50 | www.gkof.no
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Vi gir deg trygghet til at du skal kunne gjøre din jobb best mulig

adVisors as en del aV exacta gruppen

ØNSKER DU Å VITE MER OM OSS ELLER
TILBUDET, TA KONTAKT MED RUNE SLÅTTLAND
VIA E��OST: RUNE@ADVISORS.NO

adVisors as er et fullsortiment konsulent- og rådgiVningsselskap, som
tilbyr rådgiVning og kurs innen alle typer bedriftsutViklende tjenester.

DETTE KAN VÆRE TJENESTER SOM:
• EtablEringsbistand
• rEgnskap og økonomirådgivning
• pErsonal- og lEdErrådgivning
• styrEvEilEdning
• salgs- og markEdsrådgivning
• ForrEtningsutvikling

Vi ønsker å bidra til økt vekst for grasrot- og partnerarbeidsplasser
i kongsberg. Vi vil derfor tilby alle som ønsker å etablere ny bedrift
4 timers gratis etableringsbistand, samt en pris på kr 1 500 for arbeidet
med etablering av as (prisen er ekskl. mva. og registreringsavgift hos brønnøysund).
tilbudet varer frem til 1. september.

Du finner oss i Nøsteveien 130 i Lier | www. hst-as.no

Kongsvingervegen 3031, 2166 Oppaker
 www.glommenbil.no

Ditt lokale nettselskap | www.uvdalkraft.no

Solid håndverk 
fra lokale rørleggere

www.hol.kommune.no

Åpningstid Servicetorget: 
09.00-15.00

Telefon: 32 09 21 00

E-post: 
postmottak@hol.kommune.no

Det er vi som kan belysning!

Dyrmyrgata 23, 3611 Kongsberg

E-post: tom.erik@e-k.no
Tlf: 32 72 44 60

www.e-k.no

AS

Besøksadresse:
Skrubbmoen 16, 3619 Skollenborg 

Sigdalsveien 3940,3358 Nedre Eggedal

Telefon: 459 54 444

E-post: post@rscas.no | www.rscas.no 

Følg oss gjerne på Facebook

R Andersen transport AS
Industriveien 11, 3610 Kongsberg

Tlf: 91 62 81 53 | epost: roger@andersentr.no

                                                                                                                   Øvre Torggate 18, 3017 Drammen
Åpningstider:    Man – Ons: kl. 10-17
                            Tors – Fre: kl. 10-18
                            Lør: kl. 9-16
Tlf: 33 99 49 98
Mail: post@hansenandersen.no

Telefon: 31 02 40 00 
Kl: 09:00 - 15:00

Følg oss på Instagram og Facebook!
www.nore-og-uvdal.kommune.noNore og Uvdal

kommune

Tlf. 32 02 90 00 (tenestetorget)
Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00
Epost: postmottak@gol.kommune.no
www.gol.kommune.noGol kommune

 Post@tiindustrier.no | www.tiindustrier.no

www.ringerike.kommune.no

Telefon
32 11 74 00 (sentralbord)

Osloveien 1, 3511 Hønefoss

Moderne rekkehus
med flott utsikt

Les mer på solbråtan.no 

post@ostror.no | Tlf: 977 55 929

___________________________ 

SIGDAL 
___________________________  

 
Sigdal Maskinforretning AS

3350 Prestfoss
Tlf. 32 71 54 30 

___________________________

Aasand Regnskapskontor
3359 Eggedal

Tlf. 32 71 18 50 
___________________________

ØVRE EIKER
______________________________

Hobbelstad og Rønning AS
Tangengata 5, 3300 Hokksund

Tlf: 32 75 30 44 
______________________________

OK Lie AS
Steinsrud, 3330 Skotselv

Tlf: 32 75 98 49 
______________________________

_____________________

ØVRE EIKER
_______________________ 

Ruud Transport DA
3320 Vestfossen
Tlf: 32 75 79 30

Vi utfører alt innen:
Grunnarbeider •  Spregning
Planering • Lasting • Transport 
Levering av grus, pukk og matjord

Drammensveien 76, 3612 Kongsberg
Tlf: 48 19 70 00
E-post: post@t-sollid.no
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3622 Svene | post@svene-pukkverk.no | Tlf: 952 61 710

Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Tlf.: 32 24 27 90
Fax: 32 24 27 98

Org.nr.: 971 078 022 MVA Autorisert regnskapsførerselskap

Alarm - Vakthold - Sikring
Lås og beslag

WWW.KABREVIK.NO

Pb. 2306 Strømsø  •  3003 Drammen
Tlf. 32 83 20 74

Verdens viktigste avis 
er den som skriver om det som skjer 
der DU bor. 
Ring 852 33 248 eller send e-post 
til abonnement@amedia.no

Sundvollen Næringspark 
Åsaveien 93, 3531 KROKKLEIVA
snorre@skar.as
www.skarindustri.no

BUSKERUDS STØRSTE 
HELSEBUTIKK

 Nå under ett tak

MAN-FRE  09-16
TORSDAG  09-17
LØRDAG STENGT

Rosenkrantzgata 11, Drammen. Tlf: 32 80 80 80

BLÅRESEPT 
Urinlekkasje, stomi,

diabetes, kateter, 
ernæring, 

brokkbelter

GRATIS 
hjemkjøring av 
blåreseptvarer

Gratis parkering
Butikken er bemannet 

med sykepleiere

Brystproteser
undertøy, badetøy

ortoser,  sår
støtteprodukter,

Tempur, sko
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Nyhet!
Catering til bedrifter, 
kaker til private, 
matglede til alle! 

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

Vi leverer møtemat. Besøk gjerne vår 
lunsjkafe alle hverdager frem til kl 1400. 
Ta kontakt med oss i Åsveien.
 
For flere opplysninger om Jobbhuset se

 www.jobbhuset.no. 

For matbestilling:

matbestilling@jobbhuset.no 

Telefon 400 28 200

Sundbrei
 Transport AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721
www.sundbreitransport.com

Containerutleie - Kranbiler - Transport

Hallingdal Renovasjon skal først og 
fremst sørge for helhetlig og god 

renovasjon i kommunene Hol, Ål, Gol, 
Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad, og 
sørge for at innbyggere og turister i 

samarbeid med kommunene har fokus 
på miljø og trivsel.

Telefon: 32 08 61 10

www.hallingdalrenovasjon.no

Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss
Telefon: 31 09 30 00 | Mobil: 959 31 318 

Epost: support@barman-hanssen.no | www.barman-hanssen.no

Røggevegen 2

Sentralbord: 
Mandag – fredag: 
08.00 – 15.30

Kontoret:   
Mandag – fredag:
08.00 – 15.30

Tlf: 32 79 20 00Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

BONUS
på ferskpakket fisk 

og fersk frukt og grønt.

Bli KIWI PLUSS-kunde og få

Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

1.650.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ straks

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Våre åpningstider:
Mandag-Lørdag:
 kl 14:00- 23:00

 Søndag: kl.13:00-22:00

Kjøkkenet stenger 30 min 
før stengetid. 

www.mirawarestaurant.no

Stolt lokal leverandør av

Osloveien 67, 3511 Hønefoss / Tlf. 922 63 153

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417
www.asplanviak.no

FREMTIDEN 
ER GRØNN, 
OG DEN GÅR 
PÅ STRØM 

Vi leverer alt av 
midlertidig strøm 
til små og store 

prosjekter.

For deg som kunde er det 
enkelt, bare gi oss beskjed 
om hvilke behov du har så 

gjør vi resten av jobben!



B RETURADRESSE: BELL MEDIA, TOLLBUGATA 115, 3041 DRAMMEN

I over 10 år har vi vært den ledende megleren i fjellregionen.
Vi  er lokalkjente og bosatte der vi jobber derfor kjenner vi markedet og kan 
med vår lange erfaring tilby den mest attraktive, aktive og lokalt tilpassede 
meglertjenesten.

Hallingdal og Valdres’ største eiendomsmegler!

Vår lokalkunnskap
-din eiendomsdrøm

www.fjellmegleren.com

Spar strøm ved å dele kroppsvarme!
(Eller bruk Miljølån til å gjøre boligen din energieffektiv)

Vi har lansert Miljølån for å gjøre det mulig for flere å 
velge energieffektive og miljøvennlige løsninger. Lånet 
gjelder for energibesparende tiltak på hus/hytte

for deg som er, eller vil bli, boliglånskunde hos oss. Lånet 
kan brukes både til nybygg, renovering og enkelttiltak.

Finn ut mer på www.sb1.no/miljolan eller ring 03202

* Miljølån gir deg ned mot 0% eff. rente for tiltak opp mot kr 250’, og økes med 0,5%-poeng per år opp til maks 1,5%.  
Lån mellom 250’ og 1 mill har fast eff. rente på 1,5%. Priseksempel: Eff.rente 0,00 %, 250.000 kr. o/1 år, totalt: 250.000 kr.

Kontorer:
Hemsedal,  Geilo, Gol, Ål, Flå, og Nesbyen.
Beitostølen og Fagernes.


