
avisa 2. utgave 2016   |   Desember

Buskerud

Frivillige stiller opp i Hemsedal, side 3  |  Møt De MANNfoldige, side 12  |  Nytt ungdomshus i Drammen, side 20

Bill. Mrk.: "ledige ressurser"
Blid gutt, 23 år, i full jobb, frisk, sterk, engasjert, omsorgsfull, arbeidsglad, kunnskapsrik, flerspråkelig, sosial 
og omgjengelig søker meningsfylte oppgaver på fritiden. PS! Kan også lage mat og løpe fort.

-Jeg har ikke kommet til Norge for å sitte på ræva, sier Ismatullah
Side 8 og 9
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Forening Adresse Tlf. Mobiltlf. E-post 
Drammen Røde Kors          

Ana Maria Silva-Harper   Vakttelefon:  959 78 405 anamar-h@online.no 

Ansatt dgl.leder Jon P.  Wium  Tollbugt. 52, 3044 Drammen 32 21 80 58 918 43 250 jon.wium@redcross.no 

Flesberg Røde Kors  Pb. 26, 3621 Lampeland Vakttelefon:    flesbergrodekors@hotmail.com 

Ellen Bjørndalen Villandvn. 44, 3677 Notodden 414 40 600 944 86 319 ellen.bjorndalen@hotmail.com 

Flå Røde Kors          

Kjell Sævre  3539 Flå   906 87 238 kjellsavre@hotmail.com 

Geilo Røde Kors  Pb. 80, 3580 Geilo       

Jan Arne Øen Vestlivn. 44   3580 Geilo   924 65 360 janarne@oenweb.com 

Gol og Hemsedal Røde Kors  Tronderudvegen 1, 3550 Gol     svein@golrk.no 

Fung.leder Svein Hesla     909 70 013 svein.hesla@nenett.no 

Hovet og Hol Røde Kors  Fjellkallvegen 7, 3576 Hol   994 49 801   

Jorun Kleppo Skuledokkvegen 3   3577 Hovet 32 08 98 46 32 09 21 80 joruklep@online.no 

Hurum Røde Kors  Pb. 106, 3476 Sætre       

Anne Hellstrøm Tempelv. 106. 3475 Sætre.   91617187 ahe@altiboxmail.no 

Kongsberg Røde Kors          

Jan Ebbesberg Postboks 906, 3609 Kongsberg   905 51 228 ebbesb@online.no 

Krødsherad Røde Kors          

Tone-Anne Staalen Rundtom 3536 Noresund   951 89 163 ta.rundt@icloud.com 

Lier Røde Kors  Pb. 77, 3421 Lierskogen     leder@lierrodekors.no 

Lars Birger Larson     915 84 423 lars.larson@no.schindler.com 

     

Forening Adresse Tlf. Mobiltlf. E-post 

     

Modum Røde Kors  Pb. 246, 3371 Vikersund 32 78 89 99      

Bjørg Lindvaag Kråkemo Nyhusveien 164, 3370 Vikersund   917 32 099 bj_lind@hotmail.com 

Nedre Eiker Røde Kors  Hagatjernvn. 33, 3050 Mjøndalen       

Britt Falmår  Myrgata 14 B, 3050 Mjøndalen   414 76 087 leder@nerk.no 

Nesbyen Røde Kors  Pb. 90, 3541 Nesbyen       

Tore Bekkelund 3540 Nesbyen   916 66 604  nroede@online.no 

Nore og Uvdal Røde Kors  Pb. 76, 3631 Rødberg       

Brita Brun P.b. 83, 3581 Geilo   481 81 972 britauvdal@outlook.com 

Ringerike og Hole Røde Kors  Soknedalsv. 25, 3517 Hønefoss 
 

32 12 07 44   post@ringerike.redcross.no 

Tor-Gunnar Lakselvhaug Bratlie Haldenveien 127, 3515 Hønefoss   922 32 852 leder@ringerike.redcross.no 

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

Røyken Røde Kors  Pb. 200, 3471 Slemmestad 31 29 79 43   roykenrodekors@hotmail.com 

info

Geir Waaler distriktsleder Buskerud røde korsleder
Frivillighet er et grunnleggende og bærende prinsipp i Røde Kors. 
Alle de frivillige som bidrar i våre aktiviteter er organisasjonens 
«gullbeholdning». Uten deres innsats ville det ikke vært en Røde 
Kors-avis. 

FRIVILLIGHET. Smak litt på ordet. FRI til selv å velge arena 
og omfang av sitt engasjement. VILLIG til å gjøre en ikke pålagt 
innsats for fellesskapet. Og en brennende HET entusiasme for et 
formål man har tro på. Ingen må undres over at dette er krefter i 
mennesket som samfunnet både må sette pris på og ta på alvor. En 
måling utført av SSB indikerer at summen av alt frivillig arbeid 
utført i Norge i 2013 utgjorde nærmere 140 000 årsverk, anslått til 
en verdi på nesten 77 milliarder kroner. Imponerende.

Hva kan det være som utløser et slikt formidabelt engasjement. 
Forskere har stilt spørsmålet: Hva er dine motiver for å delta i 
frivillig arbeid? Nesten 75 % av de som ble spurt, svarte at det 
er det sosiale fellesskapet som motiverer. 60 % fokuserte på 
gleden ved å hjelpe andre. Like mange var opptatt av at dette 
er interessant og lærerikt. Så er det altså, i tillegg til å være med 
på å gjøre en forskjell, også en positivt ladet «egeninteresse» i 
det å delta i frivillig arbeid. Så flott! Når det i tillegg hevdes at 
deltakelse i frivillig arbeid gir økt livskvalitet og bedre helse, 
er vel svaret på spørsmålet i overskriften åpenbart. Frivillighet 
som et viktig middel for å kunne drive humanitære aktiviteter og 
dermed bidra til verdifulle resultater. Men også frivillighet som 
et mål i seg sjøl. Verdien for meg som frivillig i å få delta i et 
fellesskap hvor vi er viktigere enn jeg. Gleden og stoltheten over 
å få lov til å være en liten del av en meningsfull helhet. 
That’s in it for me!

Så er det en realitet at medlemstallene både i Røde Kors og i flere 
andre organisasjoner de seinere årene har gått langsomt nedover. 
Det snakkes og skrives om at det gradvis blir vanskeligere å 
engasjere mennesker i frivillige organisasjoner. Valgkomitéene 
strever, og vi opplever at lokale årsmøter avholdes uten at 
et fulltallig styre kommer på plass. Vi har sett det en stund: 
Organisasjonstilhørigheten svekkes. Samtidig er det fantastisk 
å registrere at viljen til å stille opp som frivillig for en god sak 
fortsatt er sterk. Og vi har hørt det noen ganger: «La meg slippe å 
sitte i noe styre, men jeg stiller veldig gjerne opp som leksehjelper 
eller besøksvenn eller flyktningguide hver torsdag ettermiddag fra 
klokka seks til klokka halv ni. Det er den tiden jeg har, og jeg vil 
se at jeg i den tiden bidrar til en forskjell for et medmenneske.» 

Denne moderne tilnærmingen til frivillighet må vi i Røde Kors 
forholde oss til og ta på alvor. Røde Kors’ primære oppgave er 
ikke å drive en organisasjon. Røde Kors’ primære oppgave er å 
drive behovsrettede humanitære aktiviteter der folk bor, og legge 
til rette slik at det skal være både meningsfylt, enkelt og fint å 
være frivillig. 

Også i denne utgaven av Røde Kors-avisa presenteres et knippe 
av de flotte humanitære initiativene som er tatt av frivillige 
i Buskerud. Mitt håp er at å lese om disse skal gi deg både 
inspirasjon og motivasjon til å ta kontakt med din lokale Røde 
Kors-foreningen og tilby litt av din tid. Røde Kors trenger deg, 
og jeg er overbevist om at du raskt vil oppdage at «something 
is in it for me». Den beste medisin for et menneske er et annet 
menneske. Lykke til.

ANSVARLIG UtGIVeR:   
Buskerud Røde Kors

PoSt- oG beSøkSAdReSSe:   
Tollbugt. 52, 3044 Drammen

koNtoRtId:
Man-fre 0900 - 1500
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teLefAX: 32 21 80 51
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e-PoSt: dk.buskerud@redcross.no
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What’s in it for me?

Våre lokalforeningsledere

Pssst! 
Visste du dette?
•	 Drammen røde kors fyller 100 år i 2017. De har opprettet en egen jubileumsside, som vil fylles med spennende historikk og annet stoff 

etter hvert. Nettside: www.drammenrodekors100aar.no
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Ål Røde Kors  Oppsjøvegen 1, 3570 Ål       

Trond Maudahl Hagovegen 5, 3570 Ål   957 94 967 tmaudahl@broadpark.no 
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Det er så mange som stiller opp
Idèen om en egen BARK-gruppe i Hemsedal var ikke ny, men det skal gjøres noen vurderinger i forkant, frivillige må 
bli med på laget og ungene må inviteres. En onsdag i september braket det løs, og gjett om det kom unger. 
32 stykker møtte opp, og nå er det fullt trøkk!

-Vi hadde snakket om BARK lenge. 
Mannen min er hjelpekorpser og han ville 
dra det i gang selv. Da sa jeg stopp, for 
han er jo nesten aldri hjemme, forteller 
Hege Janett Myro. -Nei vel, da får du ta 
det sjøl da, sa mannen min. Og sånn blei 
det. Plutselig var vi i gang, jeg ble leder 
for gruppa og jeg snakket med naboer og 
bekjente, samt foreldrene til mine barns 
venner. Ei dame tok til og med kontakt 
helt på eget initiativ og sa at hun gjerne 
ville være med, og nå er vi ni frivillige i 
Barnas Røde Kors her i Hemsedal, kvitrer 
en superfornøyd leder.

De startet med å sjekke om det var andre 
lignende aktiviteter i bygda. Bortsett 
fra en liten 4H-gruppe og den kristne 
S-klubben, var det ikke tilsvarende tilbud. 
De forsøkte å tilpasse tid og sted så det 
ikke skulle kollidere med andre aktiviteter 
og så delte de ut informasjon til alle 
elevene og foreldrene på barneskolen. 

Nå inviterer de ungene til BARK-kveld 
annenhver onsdag på oddetallsuker. Basen 
er på Røde Kors-hytta "Elvero", men de er 
mye ute. -Det blir nesten litt trangt for oss 
inne på hytta, men vi bytter på å være ute, 
og det er fint å ha et sted å varme seg og 
lage kakao, forteller Hege Janett.

-Vi har vært kjempeheldige som har fått 

med så mange frivillige og unger. Selv 
er vi frivillige foreldre til over en tredel 
av gruppa, men det er fint å ha en hobby 
sammen med ungene våre. Andre foreldre 
har krysset av på et skjema og sagt at 
de kan bidra ved behov. I tillegg stiller 
flere Røde Kors-frivillige fra våre øvrige 
aktiviteter opp, og hittil har det gått som 
en lek, sier Hege Janett.

Planene er mange, og de er i ferd med 

å lage en spennende terminliste. Her er 
det alt fra uteaktiviteter, kino på snøvegg 
og aking med barna på asylmottaket til 
bygge- og pusleaktiviteter, førstehjelp og 
kakaokos innendørs. 

-Signaler fra lokalmiljøet er at det er 
fint med en aktivitet hvor ungene ikke 
behøver å prestere hele tiden. Hos oss 
blir de ikke målt på hvor raske de er, 
hvor flinke de er på ski eller hvordan de 

mestrer et instrument. Idretten står sterkt 
her i bygda – og det er flott. Likevel tror 
jeg det er viktig at ungene også kan ha en 
uformell arena hvor de bare kan lære litt 
om førstehjelp og friluftsliv, lære å ta vare 
på hverandre og være sammen, sier den 
entusiastiske jenta fra Hemsedal – som 
kanskje ikke er like mye hjemme selv 
lenger heller…  

Av: Jorunn Høgeli

Mange voksne stiller opp for BArk både i Gol og Hemsedal. Her er gjengen på høstmarkedet. Fra høyre: Hege Janett Myro, 
Ole Dag Møllerplass, kari Anita Brenna, ida Cecilie Svensson og Jan roger Wølneberg, sammen med glade unger. (Foto: Ove Engene)

Her er gjengen som utgjør Barnas røde kors i Hemsedal. Gladere unger skal man lete lenge etter. (Foto: Ove Engene)
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Stort engasjement lokalt
I Buskerud har årets aksjon skapt stort 
engasjement, både hos befolkningen 
og i Røde Kors sine lokalforeninger. 18 
lokalforeninger har hatt aksjonsrelater-
te arrangementer, fra stands på lokale 
markedsdager til konserter og auksjoner. 
Flere kommuner har også hatt nærings- 
livsstafetter og ringedugnader. Her har 
også lokalt Røde Kors vært viktige 
bidragsytere. 

tall fra vårt fylke
Buskerud som fylke samlet inn totalt 
litt over 10 millioner kroner, noe som 
utgjorde et gjennomsnitt på kroner 36,47 
per innbygger. Det er stor oppgang fra i 
fjor, hvor vi samlet inn rundt 8 millioner 

kroner. Buskerud hadde også mye større 
bøssedekning i år sammenlignet med i fjor. 
Nesten alle roder i hele fylket ble dekket. 
Av Buskerudbyene var det i Kongsberg 
det ble samlet inn mest per innbygger. 
I fjor var det Flå kommune som samlet 
inn mest penger basert på innbyggertall. 
I år var det Nes som gikk seirende ut 
med kroner 86,69 per innbygger! Rollag 
kommune kom på andreplass med kroner 
68,88 per innbygger. Det var også Nes 
som sto for de høyeste enkeltstående 
giverbeløpet, med Nes barneskole som ga 
hele 103 564 kroner! Svalbard kommune 
samlet inn mest penger i Norge, med hele 
441 kroner i gjennomsnitt per innbygger.

Tusen takk til alle dere som satt av tid og 

ga penger til årets TV-aksjon. Sammen 
skal vi nå hjelpe over to millioner 
mennesker!

Gikk du årets viktigste søndagstur?
Den 23. oktober var omkring 4 000 bøssebærere på søndagstur i Buskerud for å samle 
inn penger til Røde Kors og årets TV-aksjon. I skrivende stund har det kommet inn mer 
enn 220 millioner kroner på landsbasis – noe vi er utrolig takknemlige for.  

Av: inga Bjelland Nyvoll/Jorunn Høgeli

fakta 
Det er fortsatt mulighet til å 
støtte aksjonen:

Vipps til 2133

SMS “TVA” til 2133 (250 kroner)

Følg med på tallene via:

www.giverstafett.no

Cecilie Formo Eriksen fra Modum har vært røde kors-frivillig i mange år. Hun har også sørget for rekruttering til organisasjonen, og sønnen Andreas stilte opp som bøssebærer. (Foto: privat).

rØFF-gruppene kan mer enn førstehjelp og 
friluftsliv. De kan også steike vafler. Her er 
det Nora og linnea fra rØFF-gruppa i krøds-                                                                                    
herad som begge bidro til å få penger i 
bøssa den 23. oktober. 
(Foto: Tone-Anne Staalen rundtom).
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Visepresident i røde kors, Hanne Heggdal og leder i Drammen røde kors, 
Ana Maria Silva-Harper gikk med bøsser på konnerud. (Foto: inga B. Nyvoll)

fakta 
Slik hjelper vi

Årets TV-aksjonsmidler skal bidra til å gi livsviktig hjelp til ofre for krig 
og konflikt. Pengene skal gå til Røde Kors sitt arbeid i ni land hvor sivil-
befolkningen har lidd i mange år: Syria, libanon, Sør-Sudan, Afghani-
stan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. røde 
kors sine frivillige ser ødeleggelsene i disse landene på nært hold og 
behovet er stort for medisiner, mat og vann.

i tillegg til disse landene vil 10 % av de innsamlede midlene gå til 
å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Mer spesifikt vil disse 
pengene gå til Røde Kors aktivitetene flyktningguide, oppsporingstje-
neste, helsesenter for papirløse og aktiviteter på asylmottak.

  

Det var mange som stilte opp for røde kors på aksjonsdagen, selv om det var ruskevær. 
Her er det vesle Matias på tre år som gjorde en respektfull innsats som bøssebærer, sam-
men med mamma Merete lien i krødsherad. (Foto: Tone-Anne Staalen rundtom).

Etter solidaritetskonsert med lokale musikkrefter i Nore kyrkje lørdag 22.10. inviterte Nore og 
Uvdal røde kors til kafè på menighetskontoret. inntektene gikk til TV-aksjonen. (Foto: privat).

Elevene ved Nes skole samlet inn et helt fantastisk beløp til TV-aksjonen. (Foto: privat).

Innsamlet per kommune i Buskerud
(Kilde: www.giverstafett.no/Buskerud)
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-Det ringer i telefonen. Jeg kjenner 
igjen nummeret, og jeg har til og med 
lagret det. Hodet begynner allerede å 
jobbe. Skal jeg noe i dag? Trenger jeg 
barnevakt? Vil arbeidsgiver tillate at jeg 
reiser fra jobben? Telefonen besvares og 
en automatisk stemme forteller oss at en 
person er savnet. Politiet ønsker bistand 
til å finne den savnede. En person, kanskje 
et barn, hvor foreldre, søsken, bekjente 
sitter fortvilet og venter på svar. Heldigvis 
har jeg mulighet til å stille med min 
kompetanse, som jeg har fått gjennom 
organisasjonen. Jeg har brukt fritiden min 
på å lære meg faget «søk og redning». 
Jeg har fått opplæring i søksteknikk og 
kanskje jeg i tillegg har kompetanse som 
lagleder og aksjonsleder. Om jeg har 
kompetanse som frivillig aksjonsleder for 
Røde Kors kan jeg være en lederressurs 
for politiet. For ja, Røde Kors utdanner 
frivillig personell til å lede og koordinere 
søk og redningsaksjoner, og jeg har brukt 
flere hundre frivillige timer på å komme 
på det kompetansenivået.

-Vi er mange som møter denne gangen 
og bidrar til at den savnede blir funnet. 

Hvorfor? Fordi medlemmer av Røde 
Kors hjelpekorps har et engasjement, et 
engasjement for å hjelpe. Henry Dunant 
sto på slagmarken i Solferino med to 
tomme hender og brukte det han hadde, 
og de menneskene han kunne. Den spede 
begynnelsen på vår verdensomspennende 
organisasjon. Hvorfor nevnes det her? Jo, 
fordi det samme engasjementet er det som 
er drivkraften i organisasjonen i dag. 

I dag, som den gang, responderer vi 
når andre mennesker har behov for oss. 
Vi  oppdager, hindrer og lindrer nød. I 
dag er vi noe mer organisert og noe mer 
kunnskapsrike og vi utdanner oss til å bli 
spesialister. Spesialister på medmennes- 
kelighet. Vi har skapt oss en livsstil.

-Vår organisasjon omfatter mange 
utfordringer i hverdagen. En av 
utfordringene hjelpekorpsene står 
ovenfor er konkurranse. Da tenker jeg 
ikke på konkurransen fra andre frivillige 
organisasjoner, men konkurranse på bruk 
av fritiden. Mange av våre frivillige har 
jobb, familie og venner. Vår aktivitet skjer 
på fritiden, stort sett, og da konkurrerer vi 

med tiden vi kunne brukt på jobb eller 
våre nære relasjoner. Vi konkurrerer med 
samfunnet og arbeidslivet. Hvorfor skal 
vi måtte konkurrere med arbeidslivet 
når man får vite at noen er savnet? Jo, 
nettopp fordi arbeidsgiver taper penger 
på at noen samfunnsaktører trenger min 
spesialkompetanse, som jeg har fått 
gjennom Røde Kors. Jeg har fått en spe-
sialkompetanse i samfunnet som ingen 
andre enn de frivillige aktørene av red-
ningstjenesten innehar. Organisasjonen 
ser at samfunnet er i forandring, også på 
en slik måte at næringslivet effektiviseres. 
For oss innebærer dette at medlemmer 
som tidligere fikk fri fra arbeidsgiver for 
å bidra på søk og redningsaksjoner ikke 
lenger får de samme mulighetene. 

-Det ringer i telefonen. Jeg kjenner 
igjen nummeret. Denne gangen kan jeg 
ikke reise. Jeg må bli her på kontoret. 
Arbeidsgiver kan dessverre ikke gi slipp 
på meg i dag, og derfor får jeg ikke 
deltatt på dette søk- og redningsopp-                   
draget. Telefonen besvares, og en 
automatisk stemme forteller oss at en ni 
år gammel jente er savnet og at politiet 
ønsker bistand til å finne henne. Denne 
gangen må jeg si nei. Denne gangen har 
jeg ikke mulighet til å stille med min 
kompetanse.

Av: robert Bø
distriktsrådsleder for hjelpekorps i 
Buskerud røde kors

Av: Nedre Eiker kommune

Hjelpekorpset, 
hvem er vi?
Ja, vi er «Røde Korsere». Ja,  vi er frivillige. Men hvem er vi?

robert Bø (Foto: Jorunn Høgeli)

Styrker 
samarbeidet 
om beredskap
Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Røde Kors har 
inngått avtale om beredskapssamarbeid.

Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Røde Kors har over lengre tid hatt et tett og 
godt samarbeid. Røde Kors har blant annet bistått med både kunnskap og mannskap 
når kommunen har satt krisestab på grunn av flom og ekstremvær de siste årene. Med 
avtalen som ble inngått denne uken har partene nå formalisert dette samarbeidet.

Avtalen skal sikre god samhandling og forutsigbarhet for begge parter, noe som er 
viktig for beredskapen og sikkerheten for innbyggere og andre som måtte oppholde seg 
i kommunen dersom det skulle oppstå en krise. Et eksempel på bistand er at Røde Kors 
vil få hovedansvaret hvis kommunen må opprette et senter for evakuerte og pårørende. 
Nedre Eiker Røde Kors har allerede gjennomført øvelser med tanke på å få dette 
ansvaret. De er med andre ord meget godt forberedt til å oppfylle sin del av avtalen.

kommunens beredskapsrådgiver lars Wallumrød (f.v.), rådmann Truls Hvitstein, 
beredskapsansvarlig i Nedre Eiker røde kors rune Skjolden og leder av Nedre Eiker røde 
kors Britt Falmår er glade for at det gode samarbeidet nå er formalisert gjennom en sam- 
arbeidsavtale. (Foto: Nedre Eiker kommune)

Pssst! 
Visste du dette?
•	 røde kors i Hallingdal har behov for nye frivillige på migrasjonsfeltet. les saken i avisa.  Det er mange spennende aktiviteter å velge 

mellom. kanskje det er noe for deg?
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Noen mener at frivilligheten i Norge er på 
vei ned, mens andre mener at den står på 
stedet hvil. Men hva er rett og hva er galt? 
Det kan være vanskelig å måle frivillighet. 
I Buskerud Røde Kors så vet vi èn ting – 
folk registrerer seg fortsatt som frivillige, 
og vi har fått flere nyregistrerte frivillige 
de siste årene. Så langt ha det meldt seg 
rundt 500 frivillige til vårt distrikt i år. 

Hvordan har disse meldt sin interesse? De 
kan ha logget seg inn på Røde Kors sin 
nettside og registrert seg som frivillig. De 
har kanskje kommet i kontakt med Røde 
Korsere som står på stand i nærmiljøet 
eller banket på døra til sitt lokale Røde 

Kors-hus. Kanskje de har løfta opp 
røret og ringt til Norges Røde Kors eller 
lokalforeningen sin. Det er mange veier 
inn til Røde Kors, og døra er åpen - for 
store og små.

Hvorfor har de meldt seg? Det er flere 
grunner til at mennesker ønsker å bli 
frivillige. Det kan handle om gleden ved 
å glede andre – enten det er å besøke et 
menneske som sitter mye alene eller finne 
en bortkommen person på fjellet. Det kan 
være at vi har litt ekstra tid og ønsker å 
bruke den på noe som føles godt. Noen 
ganger har vi opplevd noe i vårt eget liv 
som gjør at det føles riktig å tilby litt av 

oss selv.

I Buskerud har vi mange aktiviteter 
de frivillige kan bli en del av. 
Besøkstjenesten for de som ønsker å 
svinge innom et menneske som har behov 
for ekstra oppmerksomhet i hverdagen. 
Hjelpekorpset for de som ønsker å delta på 
alt fra sanitetsvakter til søk etter personer 
som er savnet. Flyktningguide for de 
som vil bistå et menneske som har behov 
for å bli kjent med nærmiljøet, språk 
og normer i samfunnet vårt.  Buskerud 
har i dag ca. 1800 frivillige som gjør en 
innsats i sitt lokale miljø. Besøksvenner, 
hjelpekorpsere, frivillige som sørger for 

aktiviteter på mottak, flyktningguider, 
veiledere i barne- og ungdomsgrupper, 
visitorer, kursholdere og leksehjelpere er 
noe av det de frivillige har valgt å bli i 
organisasjonen vår. 

Vi i Buskerud Røde Kors er stolte av våre 
frivillige!
Vil du vite litt mer om hva de faktisk gjør? 
Ta kontakt med din lokale Røde Kors- 
forening (se side 2) eller besøk vår 
nettside www.rodekors.no

du kan bli frivillig:
Meld deg via www.rodekors.no eller ta 
kontakt med din lokale forening.
Les mer om vårt arbeid i Buskerud på 
www.rodekors.no/buskerud og trykk på 
ønsket lokalforening å finne kontaktinfor-
masjon til foreningen der du bor, eller du 
kan se oversikten på side to i avisa. Vi tilbyr 
mange flotte og meningsfylte aktiviteter, og 
du kan også bli en av våre kursholdere.

du kan bli medlem og støtte vårt arbeid:
Dette koster kr 300,-/år for en voksen 
enkeltperson, men vi har flere ulike 
medlemskap.
Meld deg inn og les mer om hva du støtter 
og hvilke medlemsfordeler du oppnår på 
www.rodekors.no eller send MEDLEM til 
2272.

du kan bli fastgiver:
Ved å melde deg som fastgiver og bidra 
hver måned, kan du velge mellom 
øremerking til internasjonale formål 
eller til prosjekter for barn i Norge. Les 
mer på www.rodekors.no (eller ring vårt 
medlemskontor på tlf. 05003 og tast 1).

du kan trykke på PANto-knappen:
Neste gang du panter flasker, kan du støtte 
vårt arbeid og samtidig være med i vårt 
spennende lotteri. Du støtter lokale og 
sentrale Røde Kors-aktiviteter.

du kan gi din GRASRotANdeL til 
din lokale Røde kors-forening:
Har du ikke valgt mottaker av din 
grasrotandel når du tipper? Eller ønsker 
du å bytte mottaker? Du kan velge å støtte 

din lokale Røde Kors-forening.

du kan bidra når Røde kors samler 
inn penger ved store katastrofer:
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon 
og står klare til å hjelpe når behovene 
melder seg nasjonalt og internasjonalt. 
Vi sørger for at innsamlede midler går 
til å hjelpe ofrene der det trengs mest 
og samhandler tett med øvrige nasjon-
alforeninger. I år hadde vi TV-aksjonen 
til låns og man kan fortsatt gi penger til 
aksjonen via VIPPS til 2133 eller sms 
"TVA" til 2133 (kr 250,-).

du kan følge oss i digitale medier:
Hold deg oppdatert på det som 
skjer i Buskerud via våre nettsider 
www.rodekors.no/buskerud, via vår 

Facebookside ”Buskerud Røde Kors” 
eller via Instagram  @buskerudrk. 

Lik sidene våre og del sakene på din 
egen side, så når vi mange flere. Mange 
lokalforeninger har også egne nett- og 
Facebooksider. I tillegg utgir vi Røde 
Kors-avisa for Buskerud to ganger i året 
(juni og desember) og vi sender ut et 
elektronisk nyhetsbrev til alle våre aktive 
frivillige hver uke. Er du medlem, får du 
også tilsendt det nasjonale Røde Kors 
Magasinet noen ganger i året.
 
Vi håper du vil bli med på laget vårt!

Av: Anikken Emilie Hjelde

Hvorfor stå alene når 
vi kan stå sammen?
Dette var tanker som fikk Rannveig til å sette i gang et samarbeid 
mellom ungdomsgruppene i distriktet vårt.

Hver måned møtes de for å gjennomføre 
ulike aktiviteter. Den ivrige 
ungdomsgjengen er en del av Røde Kors 
sitt tilbud som kalles RØFF (Røde Kors 
friluftsliv- og førstehjelp). Rannveig 
Haugen fra Nedre Eiker er fungerende 
fagleder for RØFF i Buskerud Røde 
Kors. Med sitt brennende engasjement 
for aktiviteten har hun satt i gang et 
samarbeid på tvers, hvor et av målene er 
å få RØFF-gruppene i distriktet til å bli 
kjent med hverandre. 

Hurum, Kongsberg og Nedre Eiker 
sine RØFF-grupper har samarbeidet 
siden august 2016, og hver måned 
gjennomfører de ulike aktiviteter som 
vannredning, bæring av båre, fisking og 
kanotur. Rannveig, som også er leder 

for RØFF-gruppa i Nedre Eiker, kan 
fortelle om en ivrig ungdomsgjeng som 
syns opplegget er spennende. -De gleder 
seg veldig når de skal møte de andre 
RØFF-gruppene fra distriktet. Det gjør 
noe med engasjementet og motivasjonen 
deres, forteller hun stolt. 

RØFF, som passer for ungdom mellom 13 
og 17 år, drives av medlemmene selv og 
de bestemmer hva slags aktivitetsplan de 
ønsker. Det er selvsagt voksne veiledere 
som hjelper til. 

-Vi passer på at opplegget som 
ungdommene selv har bestemt fungerer 
greit, og noen ganger kan det være godt 
med trygge voksne tilstede dersom det er 
behov for en liten prat. Det er så herlig 

å få god kontakt med de unge, og ikke 
minst se hvor motiverte de er når de først 
bestemmer seg. Og av og til er det litt 

kjærlighet i lufta også, humrer Rannveig.  

fakta 
I Buskerud finnes RØFF her:
• Hurum røde kors
• Nedre Eiker røde kors
• kongsberg røde kors
• krødsherad røde kors
• Øvre Eiker røde kors
• Sigdal røde kors

Får å vite mer om 
aktiviteten kan du besøke 
nettsiden til røde kors: 
www.rodekors.no

Bildetekst: i midten ser vi fagleder for rØFF 
i Buskerud røde kors, rannveig Haugen, 
sammen med f.v. Hans Petter Westersund 
fra kongsberg røde kors og Håkon Båsen 
Skoglund fra Nedre Eiker røde kors.
(Foto: Jorunn Høgeli)

Bli en røde kors-venn
Røde Kors` lokale hjelpearbeid finansieres i all hovedsak takket være bidrag fra privatpersoner og bedrifter. Til det meste av utenlandsarbeidet 
får Røde Kors i Norge støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD. Andre viktige inntektskilder er medlemskontingenten og donasjoner 
fra faste givere. Medlemskontingenten brukes utelukkende til innenlandsarbeid, mens de faste giverne kan velge mellom øremerking til 
internasjonale formål eller til prosjekter for barn i Norge. Lokale Røde Kors-foreninger sørger også for finansiering gjennom egne inntektsgivende 
arrangementer, og noen mottar også gaver hvor de blir tilgodesett via testamenter, legater eller minnegaver i forbindelse med begravelser.

Av: Jorunn Høgeli

Av: Anikken Emilie Hjelde

Noen tips til hvordan du kan bidra:

Det er liten tvil om at det er hyggelig å bli kjent med flere RØFF'ere i Buskerud. 
(Foto: Håkon Båsen Skoglund) 

De frivillige De har tid og lyst til å hjelpe andre. De har motivasjon og pågangsmot i vanskelige situasjoner. 
De gjør en innsats for samfunnet vårt. Hvem er de? Jo - de frivillige.
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-Jeg svarer på norsk, ellers ville 
jeg vært en dårlig miljøarbeider
Ismatullah Amarkhail har vært i Norge siden 2009 og han jobber nå i et bofellesskap for bosatte mindreårige flyktninger i 
Ringerike. - Jeg trives veldig godt og jeg opplever at ryggsekken min er full av nyttige erfaringer som jeg kan høste godt 
av. Jeg skjønner hvordan de har det, sier han. Mange prøver seg ofte og stiller spørsmål på morsmålet sitt, men svarene 
får de kun på norsk.

Av: Jorunn Høgeli | Foto: Jorunn Høgeli

Det er en språkmektig 23-åring som 
møter oss i nordre park i Hønefoss. Han 
er atletisk og energisk og han har et hvitt 
smil og en trillende latter. Han behersker 
parsto og dari, som er de offisielle språkene 
hjemme i Afghanistan. I tillegg kan han 
dialektformen farsi, som brukes av det 
iranske folket og han kan både engelsk og 
norsk.

Ismatullahs reise startet omkring 6000 
kilometer fra Hønefoss, nærmere bestemt 
i Afghanistan for sju år siden, da faren ble 
arrestert og tenåringen Ismatullah ikke 
lenger var trygg hjemme hos familien 
sin. Det var en tung avgjørelse å skulle 
forlate alt og alle han var glad i. Han var 
bare 16 år og valgte å legge framtida si 
i menneskesmuglernes hender. Etter en 

farefull ferd via Iran, Tyrkia og Hellas 
med båt, lastebil, bil og til fots, så kom 
unggutten omsider til Tanum i Oslo i 2009. 

fortell om ditt møte med Norge
-Etter noen dager ble jeg sendt videre 
til Tyriheim i Hole, før jeg endte opp på 
Dokka som første enslige mindreårige 
asylsøker på den vesle plassen. På Dokka 
ble det bofellesskap, før jeg fikk en egen 
liten leilighet og startet på norskkurs, tok 
prøvene og gjennomførte grunnskolens 
7.-10. trinn på kort tid. Da grunnskolen var 
gjennomført, startet jeg på videregående 
for å bli barne- og ungdomsarbeider. Jeg 
jobbet mye som renholder ved siden av 
skolegangen og hadde ikke energi til å 
takke ja til lærlingplass i første omgang. 
Det siste året fikk jeg jobb ved en 

avlastningsbolig i Nordre Land. Jeg har 
fått veldig mange gode venner på Dokka 
og det er et flott sted å bo. 

-Etter mye jobbing var jeg så sliten at jeg 
trengte noen dager fri. Jeg besøkte en venn 
i Oslo, og så ringte jeg en venninne som 
arbeider ved Hvalsmoen transittmottak i 
Hønefoss. På denne måten fikk jeg jobb 
på mottaket for enslige mindreårige 
asylsøkere der i noen måneder, til dette ble 
nedlagt. Deretter ble jeg tilbudt jobb som 
tilkallingsvikar på transittmottaket og jeg 
har også fått en 100 % midlertidig stilling 
ved bofellesskapet for bosatte enslige 
mindreårige flyktninger, som Ringerike 
kommune driver. Jeg vet hva beboerne har 
vært igjennom, jeg har følt det på kroppen 
selv og jeg synes at jeg kommuniserer 

godt med dem og kan gi nyttige råd og 
veiledning, sier Ismatullah.

Norge eller Afghanistan?
-Jeg hadde aldri flytta om jeg ikke hadde 
vært nødt, sier han stille. -Men - det 
nye livet her i Norge er bra – så lenge 
jeg får bidra med noe meningsfylt. Han 
kommer fra fattige kår, hvor det ikke var 
mulighet for skolegang, hvor familien og 
mesteparten av befolkningen ikke kan 
lese og skrive og hvor det er uroligheter 
og utrygge forhold. -Men, vi hadde det 
bra, forteller Ismatullah. -Vi hadde eget 
hus og vi eide litt jord. Jeg har foreldre 
og mange yngre søsken. Mens jeg bodde i 
Afghanistan, arbeidet jeg som gjeter og jeg 
ble veldig god til å løpe, ler han. Og løpe, 
det fortsatte han med. Han meldte seg inn i 
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Av: Jorunn Høgeli 

idrettslaget på Dokka og han har også løpt 
Ringeriksmaraton. -Jeg kommer alltid på 
første eller andreplass, smiler han stolt. 
-Jeg er vant til natur, snø, kulde og fysisk 
aktivitet. Derfor var ikke overgangen til 
Norge så stor, sånn sett. Jeg har også fått 
meg langrennski, men de er annerledes enn 
de vi brukte i Afghanistan. Jeg skal nok 
lære det, men slalåm synes jeg er alt for 
skummelt, ler han.

det snakkes mye om at integrering er 
vanskelig. Hva synes du?
Jeg synes ikke integrering har vært noe 
problem. Jeg er blid og sosial og jeg tenker 
ikke på hvilken bakgrunn folk har. Selv er 
jeg muslim, men jeg prøver å respektere 
alle og jeg har aldri opplevd rasisme. Nå 
føler jeg meg mest norsk. Jeg har ikke 
ønsket å bosette meg i Oslo, for da tror jeg 
lettere man kan havne i et dårlig miljø. Jeg 
er heller ikke tilknyttet et afghansk miljø 
her i Norge.  Jeg har mange gode venner 
fra mange ulike kulturer og jeg tror det å 
være sosial og åpen og respektere alle er 
noe av det viktigste vi kan gjøre for å leve 
godt sammen. 

Hva tenker du om framtida, Ismatullah?
Jeg vil bli her i landet. Jeg har blitt norsk 
statsborger, jeg trives kjempegodt her 
og jeg har så mange venner her. Nå leier 
jeg en leilighet på Eikeli, jeg lager mye 
god mat til vennene mine og meg selv, 
jeg arbeider, jeg har tatt sertifikat og jeg 
ønsker å bidra som aktiv frivillig i Røde 
Kors. Det er viktig for meg å kunne hjelpe 
folk og gjøre nytte for meg. Jeg har også et 

godt humør, jeg lærer fort og jeg får gode 
attester. -Heldig er den som får Ismatullah 
på sin arbeidsplass, skrev min tidligere 
arbeidsgiver – og da ble jeg stolt. Jeg 
drømmer om en framtid med kone og barn, 
men jeg har god tid. 

Har du kontakt med familien din i 
hjemlandet nå?
-Etter en tid i Norge fikk jeg kontakt 
med familien min, som bor på bygda. 
Foreldrene mine har fått telefon, men det 
er veldig ustabile signaler der.  Jeg fikk 
mulighet til å besøke dem i fjor. Det var 
veldig rart, etter så mange år. Jeg kunne 
ikke reise hjem til dem, men måtte 
møte dem et annet sted. Jeg tilbrakte to 
måneder der da, og det var både trist og 

fint på samme tid. Småsøsknene mine 
hadde forandret seg så mye. De har ikke 
anledning til å gå på skole og ingen i min 

familie kan lese og skrive. Men – de har 
det de trenger og de har det ganske bra. Det 
er godt for meg å vite, sier Ismatullah. -Det 
er vanskelig å planlegge en ny tur. Det er 
veldig dyrt og det er ikke trygt å reise til 
Kabul. Derfor vet jeg ikke når jeg vil se 
dem igjen.

Hvordan er dagene dine akkurat nå?
-Jeg var vikar i starten, men nå som jeg har 
kommet meg inn i en midlertidig stilling 

på heltid, så jobber jeg langturnus. Jeg 
har derfor en del fri innimellom og av den 
grunn meldte jeg meg som frivillig i Røde 
Kors, som jeg ble kjent med via jobben på 
Hvalsmoen. Jeg ble kontaktet av Ringerike 
og Hole Røde Kors og nå er jeg registrert 
og har gjennomført alle obligatoriske 
kurs. Jeg skal også gå flere kurs, for det er 
både lærerikt, nyttig og morsomt. Jeg har 
lyst til å bidra i Barnas Røde Kors og på 

leksehjelpen ved Ringerike videregående 
skole. Det er viktig å gjøre noe meningsfylt 
på fritida og jeg har masse ledig tid, sier 
Ismatullah. 

-Jeg har bestått teoriprøven og jeg får 
godkjent den jobben jeg har nå som 
praksis. Om litt kan jeg gå opp til den 
praktiske prøven og bli godkjent barne- og 
ungdomsarbeider. Det gleder jeg meg veldig 
til, smiler den blide humørsprederen. -Jeg 
har heldigvis også mange venner. Jeg bruker 
litt tid på sosiale medier, men jeg liker best 
å treffe venner ansikt til ansikt. Og så har 
jeg blitt så glad i å lage mat. Før kunne jeg 
ingenting, men nå kan jeg gjerne koke til 
100, smiler han ubeskjedent. -Og så kan du 
skrive at jeg ikke har kommet til Norge for 
å sitte på ræva, roper han, mens han klatrer 
høyt opp i et tre i nordre park og slipper seg 
leende ned i en haug av gult høstløv. 

røde kors etablerer 
migrasjonsaktiviteter 
i Hallingdal
Det har kommet mange, både bosatte og midlertidige gjester fra 
mange ulike land til Hallingdal det siste året. Dette fører til at Røde 
Kors må rigge seg litt annerledes enn før, for å kunne bistå de som 
trenger det. Vi har noen frivillige med på laget, men vi trenger enda 
flere. Kanskje dette kan være noe for akkurat DEG? 
Sjekk ut menyen nedenfor.

Aktiviteter på mottak
•	 Gol og Hemsdal Røde Kors ønsker å starte bl.a. innebandy for beboerne på mottaket 

for enslige mindreårige asylsøkere i Hemsedal. Vi trenger flere frivillige for å få til 
dette.
Noe for deg? Ta kontakt med Lotti R. Larsgard på telefon 482 09 212.

flyktningguide
•	 Gol og Hemsedal Røde Kors ønsker å starte aktiviteten flyktningguide i Hemsedal 

på nyåret. Her venter spennende èn til èn-koblinger og mange oppnår livslange 
vennskap.

Leksehjelp/norsktrening
•	 På Hol statlige mottak på Kongshaugen, torsdager kl. 19.

Både Røde Kors-frivillige og flere bygdefolk deltar.

•	 På Hovet skole (språk- og aktivitetskafé)  ca. 1 gang i måneden. 
Både Røde Kors-frivillige og flere bygdefolk deltar.
Noe for deg? Ta kontakt med Lotti R. Larsgard på telefon 482 09 212.

•	 På Gol statlige mottak hver tirsdag kl. 18.00-19.00
Beboerne får hjelp med leksene de har på voksenopplæringen (1.klasse-nivå), og 
får samtidig norsktrening. 
Flest menn deltar, men også noen kvinner. Beboerne er fortrinnsvis syrere, afghanere 
og kurdere. To frivillige fra besøkstjenesten og tre nye frivillige bistår, sammen med 
ansatt migrasjonskoordinator fra Røde Kors. Det deltar ca. 10-15 beboere hver gang.

Noe for deg? Ta kontakt med Solveig V. Lindheim på telefon 920 67 697 eller 
Lotti R.Larsgard på telefon 482 09 212.

Møteplass
•	 Geilo Røde Kors inviterer bosatte flyktninger til "Åpen dør" på Røde Kors-huset. Det 

serveres varm suppe og deltakerne kan selv komme med ønsker om hva kveldene 
skal inneholde. Målet er å treffes ca. èn gang pr. måned.
Noe for deg? Ta kontakt med Diana G. Verpe på telefon 458 31 738 eller
Lotti R. Larsgard på telefon 482 09 212.  

Vaffellag
•	 Ål Røde Kors planlegger å arrangere uformelle møteplasser med vafler og hygge 

på Ål statlige mottak. 
Noe for deg? Ta kontakt med Lotti R. Larsgard på telefon 482 09 212.

 
øvrige integreringsaktiviteter
•	 Røde Kors omsorg i Nes har et samarbeid med Frivilligsentralen, som driver en 

del integreringsaktiviteter for bosatte flyktninger. Mottaket er nedlagt, men Røde 
Kors-frivillige kan bidra via Frivilligsentralen.
Noe for deg? Ta kontakt med Inger Sorteberg på telefon 970 28 873 eller Nesbyen 
Frivilligsentral på telefon 32 07 16 10.

Og dette er bare begynnelsen. Kanskje du kjenner flere som ønsker å engasjere seg, 
og kanskje du har flere gode idèer? 
Vi i Røde kors vil gjerne høre fra deg.

ivrige deltakere på Gol statlige mottak får god leksehjelp fra frivillige i røde kors. 
(Foto: lotti r. larsgard)
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Har du rom for 
en energisk gutt ?

Som fosterforelder kan du gi dem rommet de mangler. En verden med forutsigbare 

rammer slik at de kan få den alminnelige hverdagen de behøver. Et sted der de kan bli 

møtt med forståelse og aksept, selv når ting blir litt mer utfordrende enn vanlig.

Akkurat nå har vi behov for flere fosterforeldre i Buskerud som har ekstra tid, 

tålmodighet og plass i både hjemmet og hjertet til barn fra 8 år og oppover.  

Har du romsligheten de trenger?

Mange barn mangler et rom der de kan 
føle seg trygge og ivaretatt.

Les mer og meld din interesse på fosterhjem.no

Pssst! 
Visste du dette?

•	 Hurum røde kors hjelpekorps hjalp sine røde kors-venner i ringerike og Hole med å avholde sanitetsvakt på Hytteplanmila på røyse i 
oktober. 2600 deltakere var med, sanitetsvakt var påkrevet og røde kors-frivillige stilte opp.

•	 Øvre Eiker røde kors hjelpekorps har mottatt kroner 77 000,- fra Sparebanken øst fordi de trengte en ny beredskapshenger.
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Viktig inntektskilde
I gjennomsnitt satses rundt 11 prosent av panten i lotteriet. I Buskerud har det i hittil i år 
kommet inn over 750 000 kroner til Røde Kors` humanitære arbeid fra Pantelotteriet, mest 
fra Kiwi XL Ligosenteret i Drammen, som har bidratt med over 30 000 kroner til Røde 
Kors hittil i år. 

-Midlene vi får fra Pantelotteriet betyr enormt mye for oss og vi er veldig takknemlige 
for at folk her i fylket velger å støtte oss med panten sin. Pantelotteriet er en svært viktig 
inntektskilde for våre lokalforeninger. Midlene bidrar til at våre lokalforeninger kan hjelpe 
enda flere som trenger det, både gjennom å starte nye aktiviteter og ved å videreutvikle 

og videreføre allerede godt etablerte humanitære aktiviteter i lokal- samfunnet og ikke 
minst opprettholde beredskapen lokalt, sier daglig leder i Buskerud Røde Kors, Mari 
Ann Morken.

39 pantemillionærer
Hittil i år har syv personer blitt millionærer i Pantelotteriet, og totalt har 39 personer 
vunnet toppgevinsten på én million. Også Buskerud har en pantemillionær. Det skjedde 
da Simon trykket på Røde Kors-knappen på Kiwi Åmot Sentrum i 2013.

Av: Jane Grøtting/Norges røde kors

Rekord for Pantelotteriet
Pantelotteriet i butikkene har snart gitt Røde Kors 150 millioner kroner til humanitært arbeid siden oppstart i 2008, 30 millioner av 
dem bare i fjor. Lokalforeningene får 50 % av hele pantosummen.

Vil du bidra humanitært og samtidig være med i en spennende trekning? Trykk på røde kors-knappen. (Foto: røde kors).

kontaktinformasjon til lokale
hjelpekorps i Buskerud
Ved behov for bistand i akutte nødsituasjoner; kontakt 1-1-2 (politi) og/eller 1-1-3 (ambulanse)

1. Service- og informasjonstelefoner:
Norges Røde Kors informasjonssentral 
på Golsfjellet i påsken:................................32 07 65 00  
Buskerud Røde Kors distriktssentral
på Golsfjellet i påsken:................................32 07 63 00 
Røde Kors-telefonen for barn og unge:.......800 33 321
Vegmeldingssentralen:................................175
Politi/redningssentral:.................................112
Ambulanse..................................................113

2. øvre buskerud-området:
Ål Røde Kors hjelpekorps:…………….....88 00 35 70
Vats Røde Kors hjelpekorps:......................977 70 113
Hovet og Hol Røde Kors hjelpekorps:…...958 98 600 
Geilo Røde Kors hjelpekorps:…………....900 25 761
Gol og Hemsedal Røde Kors hjelpekorps:.909 34 907
Nesbyen Røde Kors hjelpekorps:...............992 99 494

Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps:..............950 82 860
Flå Røde Kors hjelpekorps:…………….............970 67 570     

3. Ringeriksområdet:
Sigdal Røde Kors hjelpekorps:…………………32 71 33 70
Krødsherad Røde Kors hjelpekorps:……………952 09 908
Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps:…….483 09 100
Modum Røde Kors hjelpekorps:..........................902 01 655

4. Søndre buskerud-området:
Flesberg Røde Kors hjelpekorps:………..……...414 40 600
Kongsberg Røde Kors hjelpekorps:………….....911 77 551
Øvre Eiker Røde Kors hjelpekorps:.....................991 54 495
Drammen Røde Kors hjelpekorps:.......................900 87 656
Lier Røde Kors hjelpekorps:................................992 18 600
Hurum Røde Kors hjelpekorps:...........................909 12 204
Nedre Eiker Røde Kors hjelpekorps:...................917 77 912

Pssst! 
Visste du dette?

•	 kongsberg røde kors har 
startet både innebandy 
og møteplassen “kongs-
berg-aktiviteten” som 
nye integreringstiltak. På 
møteplassen, som ledes 
av Gunn Hilde Brokke Mede-
rud, kommer 40-60 deltakere, 
som spiller spill, lærer norsk, 
leser nyheter og får nye 
venner.

•	 Barnas røde kors i Sigdal 
inviterte nabo-BArk`erne 
fra Sigdal og Modum til 
Halloween discoparty på 
leikvang fredag 28. okto-
ber. Veldig mange små 
dukket opp til en frydefullt 
skummel kveld.
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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 6. 
januar 2017. Vinneren får en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i juni-avisa 2016 ble: 
Eva Thorsby, Vikersund. Vi gratulerer.

Navn________________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Postnr./sted:_________________________________________________________________

Alder:___________

1. Hvor mye verdsatte SSb frivillig arbeid i Norge til i 2013 ?
a) 100 millioner
b) 77 milliarder
c) 1 milliard

2. omtrent hvor mange nye frivillige har meldt seg til Røde kors i buskerud i 2016?
a) 500
b) 50
c) 100

Hvor mange lokalforeninger har etablert “besøksvenn med hund” i buskerud?
a) 5
b) 12 
c) 300 

4. Hvor mange blodbanker finnes i Buskerud? 
a) 3
b) 5 
c) 4

5. Hva er navnet på den nye ungdomssatsingen til Røde kors i storbyene? 
a) Røde Kors Ungdom
b) Fellesnevneren
c) Fellesverket

6.  Hvor mange barn møtte opp da de startet bARk-gruppe i Hemsedal i høst?
a) 32
b) 10
c) 25 

7.  Hvilken kommune i buskerud samlet inn mest per innbygger under årets 
tV-aksjon?
a) Flå 
b) Nes 
c) Krødsherad 

8.  Hvilke Røde kors-aktiviteter har Ismatullah Amarkhail planer om å bli frivillig i?
a) Aktiviteter på mottak og leksehjelp 
b) Barnas Røde Kors og leksehjelp 
c) Hjelpekorps og flyktningguide 

9.  Hvor ofte er det språk- og aktivitetskafè på Hovet skole?
a) 1 gang i uka
b) 2 ganger i uka
c) 1 gang i måneden 

10. Hvor mange personer har vunnet toppgevinsten på èn million kroner i pante- 
lotteriet til Røde kors siden oppstarten i 2008? 
a)  39 personer
b)  22 personer
c)  9 personer

konkurranse ??

  Spørsmål              1              2               3               4               5                6               7               8               9             10

 Svar (a, b, c)

Av: Jorunn Høgeli

Pssst! 
Visste du dette?
•	 lise Hatledal fra Sylling og kari Jerving fra kjellstad i lier passer 

på at alle frivillige flyktningguider i Lier Røde Kors blir tatt godt 
imot, skolert, koblet mot en flykning og fulgt opp.

•	 Sidsel Winge, som er leder for flyktningguiden i Kongsberg 
Røde Kors har blitt en aktiv kursholder for “Temakurs flerkulturelt                      
arbeid”, som er et kurs for alle migrasjonsfrivillige i røde kors.

De MANNfoldige
Ringerike og Hole Røde Kors har i løpet av året startet en helt 
ny gruppe. Disse har valgt å kalle seg "De MANNfoldige". De 
består av en gruppe menn fra ulike miljøer, med ulik bakgrunn; 
politisk, etnisk eller trosmessig. De er kort sagt mangfoldige – 
eller MANNfoldige – og derav navnet.

Hovedmålet er integrering, mens 
fredsbygging kan være ledestjernen. -For å 
lykkes med slike ønsker og målsettinger må 
en tenke stort, handle smått og smøre seg 
med tålmodighet, sier leder og initiativtaker 
Otto Vaule Olsen. -Vi har likevel ingen fast 
agenda eller noe klart program. Veien og 
aktivitetene skal finnes i de enkeltes ønsker, 
behov og gjennom våre felles muligheter.  

De MANNfoldige har likevel begynt i det 

små, med mer eller mindre interne møter, 
hvor spesielt inviterte har møttes på Røde 
Kors-huset og sett på mål og muligheter. 
De har valgt et lite arbeidsstyre bestående 
av nevnte Vaule Olsen, sammen med Benno 
Lazzaretti og Suhail Zbibi. Disse oppfordrer 
menn til å ta kontakt, komme på møtene 
og delta. -Vi tror det kan ha interesse for 
noen og hver, i tillegg til å oppleve noen 
hyggelige møter og treffe noen koselige 
mennesker, sier en entusiastisk leder.

•         Matmangel i Syria, Røde Kors kommer frem til beleirede områder
•         1 av 3 mangler tilgang til nok mat
•         70% mangler tilgang til rent vann
•         3 av fire lever i fattigdom. Før krigen 10% fattigdom. 
•         Røde Kors deler ut mat til 4 millioner mennesker hver måned
Gi:
Send MAT til 2272: Gi to barn i Syria mat (140 kr)
Kjøp gavekort på gi.rodekors.no (fra medio november)

Julens budskap: 
Hva gir du til den som har alt? Gi noe den til den som har ingenting
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Av: Anikken Emilie Hjelde

Av: inga Bjelland Nyvoll

BloDIG FAkTA
•	 I Buskerud har vi fire blodbanker. Disse ligger i Drammen, Ål, Kongsberg og Hønefoss.

•	 Røde Kors har to blodbusser (Stavanger og Oslo) som fungerer som mobile blodbanker 
med fem tappebenker hver.

•	 De fleste friske mennesker mellom 18 og 65 år og som veier over 50 kilo vil kunne 
bli blodgiver.

•	 Blodtype 0 finnes hos 40% av den norske befolkning, A hos 48%, B hos 8% og AB 
hos 4%.

•	 Norge er blant de dårligst stilte i Europa med hensyn til antall blodgivere i forhold til 
befolkningen.

•	 Noen sykehus må fra tid til annen avlyse planlagte operasjoner på grunn av blodmangel. 

•	 Norges Røde Kors Blodprogram ble dannet på bakgrunn av et brev som Norges Røde 
Kors sendte til Rikstrygdeverket i 1933. Her informerte de om at de opprettet en for-
midlingssentral hvor ildsjeler i Røde Kors tok initiativ og ansvar, og hvor det i første 
omgang ble vervet medisinstudenter. Denne sentralen benyttet sykehusene seg av når 
de trengte blod. Blodbanker slik vi kjenner de i dag ble etablert fra 1948 og utover. 

blodbanker i buskerud:
Drammen sykehus, Vestre Viken HF, tlf. 03525
Hallingdal sjukestugu, Vestre Viken HF, tlf. 03525
Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF, tlf. 03525
Ringerike sykehus, Vestre Viken HF, tlf. 32 11 60 74

For mer informasjon, gå inn på nettsiden til www.Giblod.no

Vurderer du å bli blodgiver? Her er noen nyttige faktaopplysninger.

Bernt G. Apeland begynte i jobben 1. november i år.
Bernt G. Apeland (51) har en svært lang og 
bred bakgrunn fra Røde Kors og har også 
vært generalsekretær i UNICEF Norge, 
siden 2011. Før det var han kommuni-
kasjons- og markedsdirektør i Røde Kors. 
Han har tidligere hatt en rekke oppdrag 
for Røde Kors internasjonalt, blant annet 
i Indonesia etter Tsunamien, i Irak i  
forbindelse med den andre Gulf-krigen og 
ved Røde Kors sin FN-delegasjon i New 
York.  
 
- Med de store humanitære utfordringene 
vi står overfor har jeg fått en av de mest 
spennende og utfordrende jobbene i Norge, 
sier Bernt Apeland. 

- Verden trenger Røde Kors. Mer nå enn 
på lenge. Millioner av mennesker er 

blitt ofre for et økende antall konflikter.  
Farlig flukt er for mange eneste utvei og 
de trenger vår hjelp og støtte, hele veien 
fra Aleppo til Arendal. Konsekvensene 
av klimaendringene rammer her hjemme 
og ikke minst de fattigste i andre deler av 
verden. Forskjellene mellom fattig og rik 
øker og utenforskapet vokser. Stilt overfor 
alle disse utfordringene er innsatsen til 
Røde Kors sine frivillige helt avgjørende. 
Både hjemme og ute.  Derfor er jeg både 
glad og ydmyk for at jeg nå skal få være 
med på å prege utviklingen i Norges 
største og viktigste frivillige humanitære 
organisasjon, sier Apeland. 
 
Apeland overtok etter Åsne Havnelid 
som gikk til jobben som administrerende 
direktør i Norsk tipping.

Besøksvenn med hund har raskt vokst til å bli en populær aktivitet i Buskerud. I løpet 
av de nærmeste årene skal Røde Kors hundeinstruktører utdannes og kurset skal rulles 
ut nasjonalt slik at vi i fremtiden slipper og kjøpe kurs eksternt. Besøksvenn med 
hund-kurset har samme format som tidligere hundekurs brukt i Buskerud. Det går over 
to helger og kommer i tillegg til obligatoriske Røde Kors-kurs for besøksvenner. Fra og 
med 2018 er det kun godkjente instruktører som kan holde besøksvenn med hund-kurs 
i Røde Kors-regi. 

Som besøksvenner kan den frivillige sammen med hunden sin bidra til å gi mennesker 
i alle aldre muligheten til økt sosial kontakt og skape glede i hverdagen. Dyreassistert 
aktivitet har flere dokumenterte positive helseeffekter, som lavere blodtrykk, lavere 
stress og inspirasjon til fysisk aktivitet. Besøkene kan gi en opplevelse av ro og nærhet 
og gi brukerne den gode følelsen av å både gi og motta omsorg. 

Tror du denne aktiviteten kan være noe for deg?
Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors (se oversikt på side 2).

Eget kurs for 
besøksvenn 
med hund
Etter noen år med eksterne hundekurs har Norges Røde Kors 
nå utarbeidet et eget kurs for besøksvenn med hund, samt eget 
instruktørkurs. I Buskerud fortsetter aktiviteten å vokse og det 
kommer stadig henvendelser fra nye interesserte.

• Buskerud røde kors begynte med aktiviteten i 2015 og har nå 
aktiviteten i 12 av våre 20 lokalforeninger.

• Per i dag er det 57 aktive ekvipasjer spredt over hele fylket. 

• Hundeekvipasjene kan gå både på gruppebesøk og en-til-
en. Hvilken gruppe hver ekvipasje besøker bestemmes ut ifra 
den frivilliges ønsker og hva hunden egner seg til. 

• Ekvipasjene våre går til mange forskjellige grupper, deriblant 
demente, utviklingshemmede, barn, flyktninger og ensomme 
voksne. 

Besøkshundene i Buskerud:

fakta 

Turid Buvik, Tor Øyvind Bertheussen, Espen 
Gudim og kathrine Handal har sammen 
utviklet det nye besøkshundkurset. 
(Foto: inga Bjelland Nyvoll )

Ny generalsekretær i røde kors

Bernt G. Apeland 
(Foto: røde kors)



B -Blad
RETURADRESSE:

Tollbugata 115
3041 Drammen

Våre aktive frivillige, støttemedlemmer, fastgivere, bøssebærere, annonsører, sponsorer, øvrige eksterne 
medspillere og samarbeidspartnere, dere som leser og deler våre publiseringer i våre ulike mediekanaler og 
dere som oppsøker våre arrangementer.
 
Dere er positive bidragsytere som gjør det mulig for oss å yte humanitær innsats og spre humanitære budskap 
blant befolkningen i fylket vårt.

Vil du vite mer eller melde deg som frivillig eller støtte oss? 
Ring oss på telefon: 05003 eller se www.rodekors.no
Du finner oss også på Facebook “Buskerud Røde Kors”.

Vi takker for følget og ønsker alle våre lesere en fin desembermåned.

Ungdataundersøkelsen viser at det er behov for flere lavterskelaktiviteter for ungdommer 
i Drammen. Det er spesielt behov for et sted å være og "henge" på fritida.

Styret i Drammen Røde Kors har hatt et ekstraordinært møte og hele lokalforeningen har 
stilt seg bak etableringen av et ungdomssenter. De leier lokale i 2. etasje i Globusgården 
på Strømsø torg og i en oppstartsfase vil det være aktivitet der tre dager pr. uke. 
Lokalene anses som ideelle, både mht. infrastruktur, tilgjengelighet, synlighet og nærhet 
til skolene. En arbeidsgruppe har i høst jobbet med utformingen av interiøret, profilering 
og øvrig planlegging. Det er ansatt èn person i full stilling for å drifte lokalet.
Globusgården ligger i nær tilknytning til Ungdomstorget i Drammen, samt Union Scene 
- som også har en del aktiviteter for målgruppa. Tilbudet skal være åpent for alle unge 
i alderen 13 til ca. 20 år. -Det er viktig for Drammen Røde Kors at dette oppleves som 
et møtested for alle ungdommer i byen – uavhengig av bakgrunn, sier daglig leder i 
foreningen, Jon Peter Wium.

Aktivitetene som flytter sentralt på Strømsø torg omfatter leksehjelp og Røde Kors 

Ungdom. I tillegg skal det etableres en type kafèdrift med og for ungdom. Denne skal 
driftes på frivillig basis. Her kan det blant annet tilbys arbeidstrening for ungdom (lær 
å lage kaffe, lær om kafèdrift osv.). Lokalene er av en størrelse som gjør at det også vil 
være mulig å iverksette flere aktiviteter – på forespørsel fra ungdommen selv. Det er 
også et stort kjøkken i bygget.

I tillegg er målet å starte opp Røde Kors-aktiviteten Gatemegling i løpet av første halvår 
2017. Her er formålet å gi ungdom gode verktøy for å håndtere konflikter. 

-Det er mange fellestrekk mellom Drammen og Oslo, og vi er glade for at Drammen Røde 
Kors har fått denne muligheten. Det gir oss økt synlighet i eget nærmiljø – både i forhold 
til nye frivillige og deltakere i våre aktiviteter, samt byens politikere og forvaltning – 
som vi også må samspille godt med. Dessuten tror vi at vi treffer bra i forhold til et 
udekket sosialt og humanitært behov, sier lokalforeningsleder Ana Maria Silva-Harper. 

Av: Jorunn Høgeli/Jon Peter Wium 

Ny møteplass for ungdom i Drammen;
Velkommen til FELLESVERKET

Etter å ha mottatt private midler fra Johan Johannson fikk noen av de store byforeningene i Røde Kors anledning til å 
starte en ny aktivitet – så også i Drammen. Den nasjonale babyen har fått navnet "Fellesverket".

Det er mange fra røde kors Ungdom og leksehjelp i Drammen røde kors som gleder seg til at Fellesverket etableres i Globusgården (bak). Foran f.v. Marlene Strand Higraff (20), 
Lene Hansen (ansatt tilrettelegger) og Zahra Alhelfi (18). Bak f.v. Rahim Pellegrino (16), Jonas Myhren (18), Rimsha Shabaz (18), Eline Katrud (17) og Jeanett Hallstensen (21),frivillig på 
leksehjelpen. (Foto: Jorunn Høgeli)

Buskerud Røde Kors takker alle som støtter oss og vårt humanitære arbeid;

(Foto: Jorunn Høgeli)


