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LOGRENDE BESØK I 
FENGSELET
Rottweileren Mexes og Lene 
Engh Olimb bidrar til et nytt, 
annerledes og godt tilbud til de 
innsatte i Ringerike fengsel. Et 
møte med hunden muliggjør 
en nærhet som man ikke har 
i fengselet ellers og det kan 
bringe fram gamle minner og 
historier.  
Foto: Jane Grøtting
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I Buskerud Røde Kors har vi i overkant 
av 110 lokale aktiviteter og tilbud. Det 
sier litt om hvilke frivilligkrefter som 
er i sving. 

Denne våren har vært preget av 
krigen i Ukraina, og mine tanker 
går ut til alle som er rammet. I Røde 
Kors mobiliserer vi frivilligheten for 
å gjøre en innsats. På akuttmottak 
bistår frivillige med praktisk hjelp og 
tilbyr humanitære aktiviteter til flykt-
ningene – slik at ankomsten til Norge 
skal oppleves så verdig som mulig. 
Etter hvert som flyktninger bosettes i 
kommuner tilbys aktiviteter som blant 
annet flyktningguide, norsktrening og 
tilbud for barn og unge. Vi registrerer 
et stort engasjement i befolkningen og 

vi ser at mange melder seg for å være 
med å hjelpe til. 
I forbindelse med Røde Kors sin inns-
amlingsaksjon for de som er rammet 
av krigen i Ukraina, har vi sett en 
enorm givervilje. Midlene går til 
akutt helsehjelp, mat, vann, varme og 
til beskyttelse for de som er rammet. 
Jeg er takknemlig og imponert over at 
Røde Kors i så stor grad makter å være 
der for medmennesker i nød. 
 

I denne utgaven av avisen vil du få et 
innblikk i aktivitetene og tilbudene 
vi har i Røde Kors – og få en sjanse 
til å bli kjent med våre frivillige og 
deres innsats i organisasjonen. Du 
kan blant annet lese om at “Ferie for 
alle” feirer 20 år i 2022, bli kjent med 
mengdekjøring-tilbudet i Kongsberg 
Røde Kors og møte frivillige i distrik-
tet som svarer på hvorfor nettopp de 
er frivillige. 

Kanskje du blir nysgjerrig på noe av 
det vi gjør i Røde Kors, eller ønsker 
å være med? Da vil jeg oppfordre 
deg til å ta kontakt med Røde Kors i 
ditt nærområde eller melde deg som 
frivillig via Røde Kors nettsider. Vi 
har alltid et behov for flere hender som 
tar et tak for de som trenger oss. 

Jeg avslutte med å takke deg som 
gjør en innsats for andre. Enten som 
frivillig, som tillitsvalgt eller som 
ansatt i Røde Kors. Dere utgjør en 
forskjell. 

Samme takk går også til deg som 
gjør en slik innsats utenfor Røde 
Kors – som slektning, som nabo eller 
gjennom en annen humanitær organi-
sasjon. Sammen er vi sterkere enn vi 
er hver for oss!

Johan Audestad
Distriktsleder 
Buskerud Røde Kors

KJÆRE LESER 
AV «TIL STEDE»

Buskerud

I år er det frivillighetens år, 
og vi feirer Norges viktigste 
lagarbeid! Frivilligheten er 
ryggraden i Røde Kors, og 
grunnen til at vi kan være til 
stede. Jeg er derfor veldig 
glad for å kunne bruke denne 
utgaven av avisen til å synligg-
jøre frivilligheten i Røde Kors, 
øke kjennskapen til vårt arbeid 
og til å kanskje få med enda 
flere. Jeg ønsker spesielt å 
benytte anledningen til å løfte 
frem våre frivillige og deres 
uvurderlige innsats. For mange 
Røde Kors-ere er det ønsket om 
å hjelpe andre som er grunnen 
til at de velger å være til stede 
med tid, omtanke og engasje-
ment – dag og natt, uke etter 
uke. 

Jeg er takknemlig og 
imponert over at Røde 
Kors i så stor grad 
makter å være der for 
medmennesker i nød. 
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 

Buskerud

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

OSLO Skedsmo

Rælingen
Aurskog - Høland

Fet

Nittedal
Nannestad - Gjerdrum

Nes

Ullensaker

Sørum

Lørenskog

Enebakk

Oppegård

Drøbak - Frogn

Vestby - Ås

Ski

Nesodden

Bærum

Asker

Eidsvoll - HurdalFlå

Nesbyen

Krødsherad
Ringerike Hole

Sigdal

Gol - Hemsedal
Vats

Hovet Hol

Geilo

Ål

Nore Uvdal

Flesberg

Modum

Nedre Eiker

Øvre Eiker Drammen

Kongsberg

Lier

Røyken

Hurum

Svelvik

Moss
Våler Skiptvet

Marker

Rakkestad

Sarpsborg

Rygge - Råde

Gressvik

Fredrikstad

Hvaler

Halden

Mysen - omegn
Askim

Spydeberg

 

Hjelpekorps 

Røde Kors Ungdom
-

Treffpunkt 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Besøkstjeneste 

Besøksvenn m
ed hund 

Flyktningguide 

Fellesverket 

Flerkulturelle aktiviteter 

Gatem
egling 

Leksehjelp 

Nattevandring 

Norsktrening 

Om
sorg barn/unge (OBU) 

Røde Kors kafe/treffpunkt 

RØFF (førstehjelp og friluft) 

Visitortjenesten 

Vitnestøtte 

Andre oppvekstaktiviteter 

Krise/om
sorgsgruppe 

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                    

I tillegg har Buskerud Røde Kors aktiviteter som BARK-leir, Ferie for alle og opplæring. Les mer på vår nettside: rodekors.no/Buskerud 

I år markerer vi jubilantene 
blant våre lokalforeninger: 

 

Lier Røde Kors – 100 år
100-årsjubilanten ble stiftet 22.03.1922

Røyken Røde Kors – 20 år

Gratulerer med velfortjent honnør 
til alle medlemmer og frivillige.  
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I et tett samarbeid med Norges 
Røde Kors fikk vi muligheten til å 
legge til rette for dette prominente 
besøket. Vi er i frivillighetens år og 
fokus på frivillighet og den viktige 
innsatsen som gjøres av de frivillige 
der ute er viktig. Stortingspresident-
en hadde besøkt flere organisasjoner 
og snakket med frivillige og nå var 
det vår tur. Alle tre lokalforeningene 
i Drammen var også representert 
med sine styreledere denne etter-
middagen og fra distriktet møtte dis-
triktsleder Johan Audestad og daglig 
leder Mari Ann Morken. Lokalet var 
pyntet med blomster og brosjyrene 
til besøkstjenesten lå strategisk fre-
mme. Alle var klare for at storting-
spresidenten skulle komme. 

Stortingspresidenten ankom presis 
og president Sveinsvoll ønsket han 
hjertelig velkommen og besøket 
kunne begynne. Styrelederne for-
talte om gode viktige aktiviteter i 
alle tre lokalforeningene og stort-
ingspresidenten lyttet og hadde 
gode spørsmål underveis. 
Besøksparet satt spent på gangen 
og ventet. Hva kom han til å spørre 
om? Hvor lett vil praten egentlig gå? 
Klarer vi å sette ord på hvor viktig 
denne aktiviteten er? 

Damene hadde mange spørsmål som 
surret rundt i hodene deres mens de 
ventet på at stortingspresidenten 
og presidenten skulle snakke med 
dem. Men deres lille bekymring var 
unødvendig. Praten gikk lett mel-
lom de fire og samtalen ble veldig 

god. Besøksvenn Ann Christin og 
besøksvert Malgorzata brukte tiden 
godt og fortalte om hvordan de 
møttes, og hva besøkene har gjort for 
Malgorzata. Hun var ny i Norge og 
følte seg ensom. Etter hvert tok hun 
kontakt med Røde Kors i håp om å få 
en besøksvenn. Hun ble koblet til Ann 
Christin i 2019 og deres bekjentskap 
har vokst til ett varmt vennskap. De 
har blitt gode venninner. 

Dette var musikk i stortingspresi-
dentens ører. Det er fort gjort å bli 
starstruck når man møter disse to 
herrene, men besøksparet tok dette 
på strak arm. De så på dette som 
en veldig god måte å framsnakke 
besøkstjenesten, og ikke mist sette 
fokus på at det er stort behov for nye 
frivillige i tiden fremover. Det er 

mange som venter på en besøksvenn 
og tallet er nok større enn de som 
er avdekket sier besøksvenn Ann 
Christin. Hun ønsker som storting-
spresidenten å sette fokus på en-
somhet og psykisk helse hos unge 
i tillegg. Dette møtet var derfor en 
flott mulighet til å sette fokus på ak-
kurat dette temaet. Det å få besøk 
fra stortingspresidenten, presidenten 
i Norges Røde Kors, kommunika- 
sjonsavdelingen til Norges Røde 
Kors og NRK Buskerud denne dagen 
var stort for besøksparet. 
– Dette var gøy og ikke så skum-
melt som vi trodde på forhånd sier 
de to i kor. Det er veldig flott at 
stortingspresidenten tok seg tid i sin 
hektiske hverdag og besøkte oss og 
hørte vår historie sier besøksvenn 
Ann Christin.

Onsdag 1. februar ble en merkedag for spesielt ett besøkspar i besøkstjenesten i Drammen 
Røde Kors. Besøksvenn Ann Christin Pedersen og Malgorzata Klosowicz skulle møte storting-
spresident Masud Gharahkhani og presidenten i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll. 

AV: JANE GRØTTING

STORFINT BESØK I DRAMMEN 

STORFINT BESØK
Masud Gharahkhani (f.v.),

Malgorzata Klosowicz, Ann Christin Pedersen 
og Thor Inge Sveinsvoll under besøket. 

Foto: Sol Sigurjonsdottir/ Røde Kors
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BESØKSTJENESTEN Buskerud

•	 Besøksvenn er et tilbud for mennesker i alle aldre som 
ønsker mer kontakt med andre mennesker. 

•	 En besøksvenn kan komme på et hjemmebesøk, gå en 
tur	eller	være	en	god	samtalepartner	over	en	kaffekopp	
på kafé. 

•	 Besøksvennen er fast og kan komme på besøk en gang 

i	uka.	Ensomheten	kjenner	ingen	alder,	og	det	finnes	
mange ensomme blant både eldre og yngre. 

•	 Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen 
lettere	for	flere	av	dem.

•	 Kunne du tenke deg å bli besøksvenn? Ta kontakt med 
din lokalforening.

VIL DU BLI FRIVILLIG?

Hun gikk visitorkurset i april 
for ett år siden. To måned-
er senere skulle de inn bak 
murene for første gang. Aller 
først skulle de to møte ledels-
en og fortelle om Ringerike 
og Hole Røde Kors sin første 
godkjente besøksvenn med 
hund i fengsel. 
– Lene og jeg leverte fra oss 
bilnøkler og mobiltelefoner i 
«slusa» og døren ble låst bak 
oss. Vi var inne i ett fengsel 
for første gang. Jeg skal ikke 
legge skjul på at det kriblet 
litt i magen, sier Jane Grøt-
ting, som er rådgiver på dis-
triktskontoret for Røde Kors i 
Viken. 

Hva ventet oss egentlig der 
inne? 
– Vi ble ønsket velkommen av 
fungerende fengselsdirektør 
Stine Berger og vi glemte fort at 
vi var bak lås og slå. Møtet gikk 
veldig bra og de ønsket å legge 
til rette for besøk av Lene og 
Mexes. Samarbeidsavtale med 
inngått og besøkene kunne 
begynne. Målet er å gjøre en 
forskjell for innsatte som øn-
sket besøk av hund  på avdeling 
A, fortsetter  Grøtting.  
Nå ett lite år senere var hun 
tilbake for å høre hvordan 
besøkene går. Fengselsin-

spektør Nicolai Løvseth er 
meget fornøyd.  
– For fengselet er det ingen 
tvil om at Lene og Mexes har 
vært et nytt, annerledes og 
bra tilbud til innsatte som 
sitter på avdeling A, sier Løv-
seth. 
Flere av de som har møtt Mex-
es sitter utelukket fordi de av 
en eller annen grunn ikke fun-
gerer i fellesskap med andre 
innsatte. Et møte med Mex-
es er derfor en anledning til 
samtale om noe som ikke har 
med soning og fengsel å gjøre. 
Det muliggjør en nærhet som 
man ikke har i fengselet ellers 
og det kan bringe fram gamle 
minner og historier. 

Givende å være med på dette
–  Vi har hatt møter der det 
har vært nok å stå ved siden av 
Mexes å prate mens andre har 
klappet ham. Noen har dre-
vet med enkle lydighetsøvel-
ser mens andre har sunget for 
Mexes. Alle har hatt sin form 
for utbytte av møtene og det 
er verdifullt å se hvordan de 
viser en ny side av seg selv i 
møtet med hunden, forteller 
Løvseth.
Når Grøtting møter de to slår 
det henne hvor ivrig og 
fornøyd eieren er. 

–  Det å være i fengselet er 
vanvittig givende. Jeg var 
veldig spent i starten, men det 
er desidert noe av det kuleste 
jeg har gjort her i livet. Det er 
moro å se hvor liten del av vår 
vanlige hverdag kan gjøre så 
mye for dem der inne. Jeg har 
mange fine samtaler med flere 
av de jeg møter, sier Lene.
Hun føler virkelig på at de 
har utgjort en forskjell på sine 
besøk.

– Besøksvenn med hund i 
fengsel er en ny aktivitet i Rin-
gerike fengsel. Det har vært 
flott å følge ekvipasjen denne 
perioden og høre hvilken stor 
forskjell de gjør for de inn-
satte, men også hvor givende 
det er for Lene og hvor gøy 
det er for Mexes med disse 
jevnlige besøkene innenfor 
murene på Ringerike fengsel, 
avslutter Grøtting.  

Logrende besøk i Ringerike fengsel 
En varm junidag i 2021 står en spent frivillig på parkeringen til Ringerike fengsel. Lene Engh Olimb ble 
året før godkjent besøksvenn med hund sammen med rottweileren Mexes. Den spente damen fikk fort 
interessen for visitortjenesten og ønsket å bli visitor i tillegg og da selvsagt sammen med hunden.  

Fengselsinspektør Nicolai Løvseth og Lene Engh Olimb sammen med hunden Mexes. 
Foto: Jane Grøtting/ Røde Kors
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FRIVILLIGHET Buskerud

Frivillige bisto de 
evakuerte døgnet rundt 
Både Drammen Røde Kors, Nedre Eiker Røde Kors, Kongsberg Røde Kors, Røyken 
Røde Kors, Svelvik Røde Kors og Asker Røde Kors bidro etter at over 300 personer 

ble evakuert som følge brannen i en boligblokk i Drammen onsdag 9. mars. 

AV: RØDE KORS | FOTO: DRAMMEN RØDE KORS HJELPEKORPS

Røde Kors var sentrale i håndterin-
gen av de evakuerte i etterkant. Før 
alarmen gikk for frivillige i Dram-
men Røde Kors møtte 10 stykker 
opp på Røde Kors-huset på eget 
initiativ. De bisto Drammen kom-
mune med ivaretakelse av menne-
skene som ikke lenger har et sted å 
komme hjem.  

Kvelden mandag 14. mars ble op-
pdraget til Røde Kors avsluttet. I 
løpet av fem dager var flere titalls 
frivillige vært i aktivitet døgnet 
rundt for å sikre at de evakuerte har 
hatt noen rundt seg og noen å prate. 
Totalt ble det 700 tjenestetimer. 

– Det har vært fire skift i døgnet 
og totalt 30 mannskaper fordelt på 
disse skiftene, sier Thomas Evjen, 
leder i Drammen Røde Kors Hjel-
pekorps.

– Re-traumatiserende
– Vår hovedoppgave har vært 
psykososial førstehjelp. Vi har også 
hjulpet til med praktiske ting, som 
å hente nødvendige medisiner på 
apoteket, fortsetter lederen. 
I boligblokka bor det mange som 
har flyktet fra hjemlandet. For flere 
har brannen blitt en påminnelse om 
traumene. 
– Mange av de som er evakuert fra 

brannen har opplevd krig. De tas rett 
tilbake. Brannen spredte seg fort og 
de ble evakuert på andre siden av 
gaten for blokka. Da fikk de se bran-
nen i flere timer og det var re-trau-
matiserende for mange, sier han. 
Korpslederen forteller at mange har 
opplevd at brannalarm har gått som 
følge av blant annet matlaging. Det 
beboerne har fortalt Røde Kors er at 
de også denne gangen trodde det var 
falsk alarm. Da det ble klart at det 
ikke var falsk alarm denne gangen 
tok flere affære i blokka.  
– Hver eneste dør ble slått opp for å 
sjekke om noen var hjemme. Noen 
var nok kjempeoverrasket, og det 

gir jo et ekstra sjokk, forteller Evjen. 

Glad for å kunne hjelpe til
Hendelsen opplevdes også drama-
tisk for de frivillige, men samtidig 
er det en positiv opplevelse å kunne 
bidra. 
– Det er en alvorlig situasjon. Det 
vi gjør nå er veldig seriøst, nyttig 
og viktig. Vi er utrolig heldige som 
får bruke vår fritid på å hjelpe noen 
som har sin verste dag, sier Evjen. 
Beboerne i blokka ble midlertidig 
fordelt på tre ulike hoteller i Dram-
men, Kongsberg og Asker. Søndag 
13. mars var alle internert på ett ho-
tell i Drammen.

FRIVILLIGE

De frivillige sto på døgnet rundt. 

KLESUTDELING                      

I samarbeid med andre frivillige 
organisasjoner arrangerte Røde 

Kors klesutdeling. 
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INTERNASJONALT SAMARBEID Buskerud

Moldova + 
Buskerud Røde Kors = Sant
Litt sør øst i Europa, og omtrent dobbelt så stort som Buskerud fylke, er dette sannsynligvis 
et land de færreste hadde hørt om inntil for noen få uker side. Det har sin naturlige årsak. I 

ruinene av Sovjet fikk Moldova sin uavhengighet i 1991, men smertefritt gikk det ikke. 

AV:  JON PETER WIUM 

Den pro russiske utbryterrepublikk 
«Transnistria», anses fortsatt som en 
del av Moldova av verdenssamfun-
net, men russiske fredsbevarende 
styrker har i mange tiår passet på 
Transnistrias grenser. I dag bor det 
cirka 3 millioner i Moldova. 

Vi vet at Moldova er et av de aller 
fattigste landene i Europa. Uten en 
kystlinje, er de også blant de land 
i verden der færrest turister velger 
å bruke sine feriedager. Og skal du 
ført ta en flytur til Moldova, må 
du bytte fly i Polen. Flyturen vid-

ere bringer deg over Romania eller 
Ukraina før du går inn for landing i 
hovedstaden Chi?in?u

I skrivende stund er luftrommet 
over Moldova stengt, så da måtte 
du velge jernbane eller landevei 
det siste stykke. I Røde Kors har de 
alle fleste distrikt i Norge et inter-
nasjonalt samarbeid med andre dis-
trikt i Europa – kjent under navnet  
«twinning». 
I Buskerud har vi de siste fem årene 
jobbet med Moldova. Det gjør vi i et 
godt samarbeid med Vestfold Røde 

Kors og nasjonalkontoret til Norges 
Røde Kors.
 
Et twinningssamarbeid har flere 
mål, men først og fremst skal vi lære 
av hverandre. Hvordan har de bistått 
offentlige myndigheter i en pande-
mibekjempelse der landet har stått 
langt bak i vaksinekøen, og der en 
covid-test kostet det samme som en 
månedslønn? 
Når en god del av den arbeidsføre 
befolkning i Moldova jobber andre 
steder i Europa, hvordan håndterer 
de en stor mengde unge frivillige?

Dernest er det viktig at vi ikke glem-
mer at vi er en del av verdens største 
frivillige humanitær organisasjon. 
I vår travle hverdag her på hjem-
mebane, er det viktig å minne oss 
selv på at vi har mange Røde Kors 
søsken som jobber etter de samme 
prinsipper, der de som oss, har et øn-
ske om å bidra i sitt eget nærmiljø. 
Gjennom kunnskapsutveksling og 
litt økonomisk bistand fra alle loka-
lforeningen i Buskerud, er vi med på 
tilrettelegg for at vi alle står litt be-
dre rustet til å løse morgensdagens 
utfordringer - hjemme eller ute. 

FRIVILLIGE

Akkurat nå, er det å bistå hundretusenvis av 
flyktninger som må forlate et Ukraina i krig.
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Mengdekjøring med 
Kongsberg Røde Kors
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. Som eneste lokalforening i Viken tilbyr Kongsberg Røde Kors mengdekjøring for sine 
innbyggere. Mengdekjøring ble startet opp i 2016, og resultatet av seks år med aktivitet er 24 
nye førerkort og mange fornøyde deltakere.

FRIVILLIGHET Buskerud

AV: MARI JYSTAD | FOTO: POVL ØSTERGAARD

MONA ER EN AV MANGE SOM HAR 
BENYTTET SEG AV DETTE TILBUDET.  

Povl Østergaard tok over som 
aktivitetsleder for ett og et halvt 
år siden. Han har lagt ned mange 
hundre timer sammen med elev-
ene. 

– Det å være frivillig gir meg 
motivasjon og positivitet gjennom 
å kunne bidra til at deltakerne kan 
frigjøre seg og lettere komme i 
arbeid. Jeg blir også motivert av å 
treffe mennesker fra andre land. Vi 
tilbringer mange timer sammen. På 
den tiden blir man godt kjent, og 
man får øvd på muntlig norsk og 
snakke om det norske samfunnet. 
Dette bidrar også til integrering, 
sier Østergaard. 

Han kjører med flere elever samti-
dig, blant annet Ifrah Mohammed 
Hassan. Hun forteller at det betyr 
mye for henne og familien at hun 
har fått førerkort. 

– Jeg har tre barn som skal kjøres 
til skole, barnehage og andre aktiv-
iteter. Jeg skal bli helsearbeider og 
trenger da førerkort. Et førerkort 
hjelper ikke bare meg og min 
familie, jeg hjelper også andre med 
innkjøp og handle mat for eksem-
pel når de er syke. Det har betydd 
mye for meg å få mengdekjøring 
hos Kongsberg Røde Kors, det 
har gjort at det har gått raskere 
å få førerkort av økonomiske 
grunner. Dere må fortsette med 
mengdekjøring! Jeg er imponert 
over hjelpen jeg har fått. Sensor sa 
at jeg hadde kjørt bedre enn mange 
som har hatt førerkort i 20 år, 
avslutter Hassan.  

Har hatt dette tilbudet i mange 
år
Mona og Zahra har også hatt 
mengdekjøring med Røde Kors. 

– Det betyr mye at jeg kan kjøre 
selvstendig og at jeg kan gjennom-
føre alle planene mine uten å måtte 
be andre om hjelp, forteller Zahra. 
Mona sier seg enig. 

– Det har også blitt enklere med 
mengdekjøring med tanke på 
økonomi. Det å få mengdetrening 
har betydd veldig mye for meg, det 
blir mange flere mengdekjørings-
timer som gjør meg sikrere, bedre 
intrigert, bedre i norsk og bedre 
kjent i området. 

I Kongsberg har vi drevet med 
mengdekjøring i samarbeid med 
trafikkskolene i mange år. Vi er pr. 
i dag fem aktive mengdekjørere. 
De enkelte jobber ganske selvsten-
dig og vi avholder to fellesmøter 
i året. 

Det er viktig for oss at vi har et 
godt samarbeid med de ulike 

trafikkskolene. Vi inviterte derfor 
på et samarbeidsmøte som ble et 
givende møte for felles forståelse 
for at kandidatene kunne nå det 
felles målet, å få førerkort.

IFRAH MOHAMMED HASSAN VISER STOLT 
FREM DET MIDLERTIDIGE FØRERBEVISET. 

•	 Det er tilbud der elevene får mulighet til å øve på det 
de trenger for å bli trygge sjåfører. De kjører med fri-  
villige cirka en gang per uke så det er behov for det. 

•	 Hvilke krav stilles til deltakerne? 

•	 Ha begynt kjøreskole, bestått teorien, ikke ha noen 
å kjøre med i nærmiljøet og disponere bil. Man må 
melde interesse til vårt kontor for å bli satt på ven-
teliste. 

HVA ER MENGDEKJØRING? 
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Som erfaren psykososial første-
hjelper var korpslederen i Flå en 
av flere som bisto pårørende som 
ønsket å besøke Utøya der deres 
kjære ble revet bort i terrorangrepet 
i 2011.
I 46 år har Kjell Sævre vært med 
på krevende leteaksjoner, rykket ut 
ved alvorlige brann- og trafikku-
lykker, spjelket, plastret og trøstet 
bortkomne og forulykkede.
– Men oppdraget på Utøya har vært 
det verste, sier han.
I flere dager debriefet Kjell Sævre 
160 Røde Kors-mannskaper som 
hadde bistått overlevende og 
pårørende.
– Vi var rundt 10-12 hallinger som 
ble kontaktet av fylket for å bistå, 
forteller han.

Begynte med et kurs
Starten gikk i 1975 i den lille byg-
da Flå i Hallingdal i Viken fylke 
da lensmannen tok initiativet til et 
førstehjelpskurs.
– På kurset var det 25 deltakere 
og det ble bestemt at vi skulle 

starte opp et Røde Kors hjelpeko-
rps i bygda. Jeg ble valgt til leder, 
sannsynligvis fordi jeg hadde lære-
rutdannelse og var sanitetsoffiser i 
Heimevernet, forteller Sævre som 
da var 26 år.
Ledervervet har han hatt i 46 år, 
men på neste årsmøtet gir han 
stafettpinnen videre.
– Det er på tide at noen andre over-
tar nå, sier han.  
I løpet av årene har Kjell Sævre 
holdt mange førstehjelpskurs i flere 
fylker og laget også et eget konsept 
på kurs innen psykisk førstehjelp 
han har holdt både for Røde Kors, 
Forsvaret og Brannvesenet.
– Jeg så at folk trengte kurs og op-
plæring, og har drevet med dette på 
frivillig basis, forteller han.  
– Mine førstehjelpskunnskaper kan 
nok ha reddet en del liv opp igjen-
nom årene, medgir han og forteller 
at han også har vært frivillig i bran-
nvesenet i en årrekke.

Vanskelig å rekruttere nye frivillige
Korpslederen er litt bekymret for at 

det er blitt vanskeligere å rekruttere 
unge krefter til Røde Kors.
 – Det stilles stadig høyere krav, 
blant annet kreves det 100 timers 
kurs for å bli med i hjelpekorpset. 
Det er også mer press på utstyr og 
ressurser, forteller Sævre og rams-
er opp at de i lokallaget i Flå har 
fem scootere, en redningsbåt, en 
6-hjuler og rundt 20 som er aktive 
i hjelpekorpset. På disse 46 årene 
ser han at en del av bøygen med å 
bli frivillig er at kravene stadig blir 
mer og mer avanserte.
– Det mest nyttige i et lite hjelpe-
korps som Flå er å ha én dyktig 
scooterkjører og én som kan første-
hjelp. Det er sjelden det er behov 
for avansert førstehjelp. De pro-
fesjonelle kommer som regel raskt 
til stedet, som for eksempel Norsk 
Luftambulanse.
Sævre setter det litt på spissen:
– Det vi i det frivillige apparatet 
bidrar med er plaster og omsorg til 
andre overtar.
En påske var hjelpekorpset ute på 
flere leteoppdrag i området rundt 

Norefjell. Det er et populært turom-
råde og mange har i årenes løp gått 
seg bort i dette fjellområde.
– Det er motiverende når leteaks-
joner ender bra, forteller han.

Fokus på omsorg
Den erfarne korpslederen tror at 
Røde Kors i fremtiden kommer til 
å fokusere mer på omsorg.

– Her i Flå ser vi et økende behov 
for omsorgstjenester. I forbindelse 
med pandemien fikk vi i høst i op-
pdrag av kommunen å ringe rundt 
til alle eldre som var alene. Det ble 
over 100 telefonsamtaler som ble 
veldig godt mottatt av de vi ringte 
til, sier han og forteller at i kjølvan-
net av dette er de nå i gang med å 
stable på bena en egen omsorgstje-
neste i regi av Røde Kors, i tillegg 
til en ny BARK-gruppe.

Ukene går stort sett med til Røde 
Kors. Blant annet henter han pant-
en som folk legger igjen i Røde 
Kors-containere. 

UTØYA:
Frivillige fra Røde Kors bisto overlevende og på-

rørende etter terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011. 
Foto: Ståle Wig/ Røde Kors

Ildsjelen Kjell 
glemmer aldri Utøya
– Det er en opplevelse som har brent seg inn og som jeg aldri      
kommer til å glemme, forteller Kjell Sævre.

AV: MARIANNE WELLÉN

KJELL SÆVRE HAR VÆRT KORPSLEDER 
I FLÅ RØDE KORS HJELPEKORPS I 46 ÅR. 
FOTO: PRIVAT

KJELL SÆVRE
• Alder: 71 år
• Yrke: Pensjonert lærer
• Sivilstatus: Gift, 
          to sønner
• Bosted: Flå i Hallingdal
• Aktuell: Korpsleder i    
  Flå Røde Kors Hjelpe-
  korps i 46 år



10       Til stede 

Startet Skeiv Ungdomskafé 
– midt i pandemien 

Et tilbud som har vært svært ettertraktet i Drammen er en møteplass for skeive. 
I desember 2020 startet Fellesverket i Drammen Røde Kors opp nettopp dette 

tilbudet. Dette er i samarbeid med Fri Oslo og Viken og Skeiv Ungdom Oslo og Viken.

AV: GLENN THOMAS NILSEN   

FELLESVERKET Buskerud

–  Vi har en egen frivilliggruppe som 
består av en leder, nestleder, sekretær 
og «ordinære» frivillige, sier koordi-
nator Emily Brown i Drammen Røde 
Kors og legger til at de får besøk av 
ungdommer fra både Larvik, Geilo 
og Lørenskog. 
Det er aktivitet to ganger i måned-
en, hver 1. søndag og hver 3. fred-
ag. Først startet de med aktivitet en 
gang i måneden, men etter hvert så 
man at det var nødvendig å utvide 
tilbudet på grunn av etterspørselen. 
I 2022 ble det utvidet til to ganger i 
måneden. 

Her er det ulike aktiviteter som 
bingokvelder, temakvelder, film-
kvelder også videre.  
– Vi har PRIDE-fest og Hallow-
een fest, på begge disse kom det 
40 ungdommer i 2021. I 2022 
skal vi få besøk av Restart Fritid 
fra Skeiv         Ungdom, som 
holder workshop om seksuell 
orientering, seksuell identitet og 
kjønnsuttrykk. Det er flere som 
uttrykker at de er veldig tak-
knemlige for tilbudet, fortsetter 
Brown.
Tilbudet, som er for unge mellom 

13 og 25 år, er ikke bare et tilbud 
for homofile, men et åpent tilbud for 
alle uansett legning. Felles for alle 

er en varm og inkluderende atmos-
fære der alle respekterer hverandre 
for den man er. 

•	 For at Fellesverket skal kunne tilby gode aktiviteter 
for ungdom er vi avhengig av engasjerte frivillige. 
De frivilliges oppgaver er å drive med holdnings-           
skapende miljøarbeid, samt sikre at sentrene er et 
trygt og inkluderende sted for alle besøkende. Fell-
esverket er et gratis aktivitetstilbud. Hos oss kan ung-
dom få hjelp med skolearbeid og hjemme-      lekser, 
henge med ungdom og voksne, spille musikk, spill og 
mye mer. Vi serverer varm      middag hver kveld. 

VIL DU BLI FRIVILLIG?

FELLESVERKET
Tilbudet har allerede blitt          

godt mottatt i Drammen. 

Foto: Røde Kors
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Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som sliter økonomisk. Mange barn 
faller utenfor og får ikke de samme mulighetene som sine jevnaldrende. 

FERIE FOR ALLE Buskerud

Her får de mulighet til å skape min-
ner for livet, og opplevelser de kan 
ta med seg tilbake til skolehverdagen 
etter endt ferie. Her får de mulighet 
til å mestre nye aktiviteter og knytte 
vennskapsbånd. Og de får mulighet 
til å ha mamma og pappas fulle op-
pmerksomhet i et pusterom borte 
fra hverdagens bekymringer. Vi kla-
trer, bader, står alpint, går fjellturer, 
padler kano, leker, griller og spiser 
god mat. I fjor fikk over 1000 per-
soner ferieminner for livet med Ferie 
for alle Østlandet – og det helt gratis! 

«Kunne skrevet en bok om hvor 
bra dette har vært»
Ferie for alle fylte 20 år i fjor og har 
bare blitt mer etterspurt med tiden. 
At hele familien får reise samlet på 
tur er svært viktig. Røde Kors er-
farer at en ferie kan være «så mye 
mer» enn en ferie. Tilbudet styrker 
familiebånd, gir nettverk, mestring-
sopplevelser og ikke minst nytt på-
fyll i en ellers vanskelig hverdag. 
Dette kommer frem i samtaler og i 
evalueringer etter endt opphold.  
«Både liten og stor har hatt me-

stringsfølelse og fått bedre selvtillit. 
Kunne skrevet en bok om hvor bra 
dette har vært» sitat mamma.
«Jeg elsker å være her. Det var su-
pert og veldig gøy» sitat jente 9.
«Vi har fått nye venner. De frivillige 
var fantastiske og viste stor inter-
esse for barna slik at de ville være 
her lengre» sitat pappa.
«Vi opplevde glede og moro som vi 
aldri har hatt før. Alt var bra: god 
mat, masse forskjellige aktiviteter 
og snille mennesker som hjalp oss. 
Det var første gang vi deltok med 
Ferie for Alle og det var spesielt. 
Vi har ikke ord for å beskrive hvor 
takknemlige vi er. Vi glemmer aldri 
denne ferien» sitat mamma.

Behov for flere frivillige
Ferie for alle ledes og tilrettelegges 
av Røde Kors-frivillige. Hos oss har 
vi frivillige fra 18-78 år med alle 
mulige bakgrunner. 
Anh Thi Martinsen (30) har vært 
frivillig i aktiviteten siden høsten 
2020. 
– Å melde meg som frivillig på FFA 
har vært en av de beste avgjørelsene 

jeg har tatt i hele mitt liv. Jeg har møtt 
utrolig mange mennesker som har in-
spirert meg på mange aspekter i livet. 
Solveig Berre (77) er også frivillig 
i Ferie for alle. Det har hun vært i 
en årrekke. 
– Det å bidra til at familier kan få 
gode ferieopplevelser er en positiv 
aktivitet for meg. Det å høre og se 
barn og voksne i gledesfylte aktivi-
teter gir meg stor glede. At personer 
flytter egne grenser er dypt berøren-
de, sier Solveig når hun blir spurt 
hvorfor hun fortsatt er frivillig. 
Selv om ferie for alle Østlandet i fjor 
kunne gi over 1000 personer feriem-

inner, var det mer enn det dobbelte 
som søkte. Dessverre klarer vi ikke 
å innvilge alle plasser. For å øke vår 
kapasitet, men også skape kvalitet i 
tilbudet trenger vi flere frivillige. En 
ferietur varer fra søndag til fredag og 
foregår på ulike steder på Østlandet i 
alle skoleferiene. 
Har du en uke til overs i løpet av 
året du kunne tenke deg å fylle 
med noe meningsfullt? Er du glad 
i å være i aktivitet? Er du sporty 
og løsningsorientert? Er du glad i å 
bli kjent med nye folk? Har du et 
hjerte for at barn i Norge skal ha 
like muligheter? Da trenger vi deg! 

Minner for livet med Ferie for alle

AV: KARIANNE S. DINESSEN   FOTO: RØDE KORS

•	 Ta kontakt på ferieforalleostlandet@redcross.no

•	 Hvordan søke om ferietur? 

•	 Du kan ikke søke til Ferie for Alle som privatperson, 
men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skole-
helsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten 
eller	andre	offentlige	instanser.	De	vil	hjelpe	deg	vid-
ere og sende inn selve søknaden på vegne av deg og 
familien. Les mer om tilbudet på rodekors.no

BLI FRIVILLIG I RØDE KORS  
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5 på gata fra Buskerud Røde Kors 

Hver uke legger våre frivillige ned utallige timer med innsats for å hjelpe og glede 
andre. De er selve ryggraden i vårt arbeid, og i forbindelse med frivillighetens år i 

2022, ønsker vi i Røde Kors å feire og løfte dem frem. Vi har derfor spurt en gruppe 
frivillige om noen av deres tanker og opplevelser rundt egen frivillighet. 

Navn: Barbora Kalosova 
Frivillig i: Fellesverket Drammen

Hva er grunnen til at du ble friv-
illig i Røde Kors? 
– Siden jeg kom til Norge, og spesi-
elt etter at jeg flyttet til Drammen, 
ønsket jeg å treffe nye folk, å finne 
nye venner. Men det har vært gan-
ske vanskelig – på grunn av for ek-
sempel språk, men etter hvert mest 
på grunn av koronapandemien. Det 
var jo ekstremt vanskelig å treffe 
andre enn min samboer, hans fami-
lie og folk på jobb. Derfor bestemte 
jeg meg at å være frivillig, det kan 
hjelpe meg å være litt mer sosial, 
men også å føle meg nyttig. I begy-
nnelsen var jeg usikker på hva jeg 
ville gjøre som frivillig, så spurte 

jeg Røde Kors i Drammen og de 
foreslå Fellesverket - og det var en 
perfekt match! 

Hva er det beste med å være 
frivillig? 
– Det er ikke bare én ting – men først 
og fremst er det den muligheten å 
gjøre noe som jeg liker, selv om jeg 
allerede har en annen jobb. Jeg stud-
erte pedagogikk, jeg var vant til å 
jobbe med barn og ungdommer, og 
det kan jeg gjøre igjen. Men jeg må 
ikke glemme at å være frivillig har 
hjulpet meg masse – jeg har truffet 
veldig hyggelige folk og har forbe-
dret språket mitt!   

Beskriv den mest minneverdige 
opplevelsen fra ditt frivillige       
engasjement 
– Det beste minnet er en vanlig et-
termiddag, jeg serverte mat og jeg 
hadde tid, så jeg bakte en kake. Un-
gene på Fellesverket lekte, snakket 
og gjorde tingene sine. Men så for-
talte jeg dem at kaken er klar, og 
plutselig satt hver og en av dem ved 
et bord og spiste fredelig kakestyk-
ket sitt. Det var super søtt! Det min-
net meg om at det egentlig bare er 
de veldig enkle tingene vi trenger å 
gjøre for å få noen andre til å føle 
seg bra og trygge. 

AV: IDA TAULE OG GLENN THOMAS NILSEN

 

 

Navn: Berit Overn Mathisen  
Frivillig i: Lier Røde Kors 
besøksvenn med hund 

Hva er grunnen til at du ble friv-
illig i Røde Kors? 
– Vi har en veldig hyggelig og fin 
hund, Prins, som jeg ville at menne-
sker som er i livssituasjoner hvor de 
er avskåret fra å ha daglig kontakt 
med dyr skulle få gleden av å møte. 

Hva er det beste med å være
frivillig? 
– Vi får alltid en varm velkomst 
der vi kommer, og det å se glade 
ansikter og gjensynsglede når Prins 
kommer er motiverende. Jeg får til-
bakemelding om at dagen blir bedre 
når vi har vært på besøk, det gir god 
motivasjon til å fortsette. 

Beskriv den mest minneverdige 
opplevelsen fra ditt frivillige       
engasjement 
– Det oppstår gylne øyeblikk når 
Prins plukker seg ut en beboer med 
lite språk, legger seg ved føttene til 
vedkommende og slikker en hånd. 
Beboeren smiler opp og gjør sitt yt-
terste for å finne ord for gleden over 
kontakten med Prins. Det er gylne 
øyeblikk. 

 

 

Hva er grunnen til at du ble friv-
illig i Røde Kors? 
– Opprinnelige grunnen til å bli med 
i Røde Kors Hjelpekorps var å lære 
mer om førstehjelp. For en del år 
siden var jeg vitne til en dame som 
falt om bevisstløs og jeg følte meg 
helt handlingslammet. Visste ikke 
hva jeg skulle gjøre. Noen kom til 
etter hvert, men det ble ikke utført 
ABC for å si det sånn.  Der og da 
bestemte jeg meg; jeg skal lære meg 
førstehjelp så jeg vet hva jeg skal 

gjøre i en tilsvarende situasjon! Det 
gikk ett par år, og så var jeg i gang!  

Hva er det beste med å være  
frivillig? 
– Det beste er folkene man blir kjent 
med, samtidig som man føler at man 
bruker fritiden til noe nyttig og får 
mulighet til å hjelpe andre.   

Beskriv den mest minneverdige 
opplevelsen fra ditt frivillige en-
gasjement 

– Det er ikke en opplevelse som 
jeg tenker på som det mest minne-
verdige. Det har vært mange gode     
opplevelser. Alt fra å ha vært på aks-
jon hvor det blir gjort positivt funn, 
regionskurs med lange, slitsomme 
og lærerike dager til morsomme 
sanitetsvakter hvor man har fått 
brukt litt av kunnskapen man har 
opparbeidet. De gode opplevelsene 
blir til når det har vært godt samar-
beid og vi alle har følt at vi har fått 
til noe sammen!  

 

 

 

 

 

 

Navn: Tone Kaspersen  
Frivillig i aktivitet: Hurum Røde 
Kors Hjelpekorps
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Navn: Christian Buen 
Frivillig i: Ringerike og Hole 
Røde Kors Hjelpekorps og BARK

Hva er grunnen til at du ble frivil-
lig i Røde Kors? 
– Jeg fant ut at idrett eller andre        
organiserte aktiviteter ikke var noe 
for meg på ett punkt. Og begynte da 
i Røde Kors, for å ha en aktivitet som 
gjør meg like godt, som hva den gjør 
for samfunnet. En aktivitet/ hobby 
med mening. Som også gir meg den 
gode følelsen av å bidra. 

Hva er det beste med å være      
frivillig? 
– Dette er ikke like lett å svare på, 
for det er så mye. Men det å ha 
muligheter. Muligheter for kurs, 
samlinger og god skolering. Møte 
andre, sosialisering og erfaringsut-
veksling. Men likeså det å se den 

respekten man får når man er ute 
tidlig og seint i leting etter en savnet, 
henting av en skade, eller på en sani-
tetsvakt. Eller det å se gleden og me-
stringen til barna i BARK. 

Beskriv den mest minneverdige 
opplevelsen fra ditt frivillige         
engasjement 
– Det er flere her også, men jeg vil 
trekke frem to. I Buskerud Røde 
Kors har vi hvert år sommerleir for 
BARK. En av dagene har vi utflukt, 
hvor vi drar ut av leirområdet for å 
finne på noe. Men leiren i 2018    be-
stemte vi oss for å gjøre noe nytt. Vi 
sendte alle barna ut på en gåtur med 
rebusløype. Vi i komitéen var igjen 
på området. Når alle barna var på 

trygg avstand og ikke kunne se hva 
som foregikk, kom det masse utstyr 
til oss. Vi lagde ett eget lite hoppe 
loppe land. Masse hoppe-slott, gyro-
ball og andre aktiviteter. Den gleden, 
fornøyelsen og jubelropene fra de 
dypeste lunger når barna så hva som 
var på plassen. Det er et av mange 
minner som sitter godt! 
Men også det å stå som Aksjon-
sleder på en aksjon, se den ene 
rødkledde etter den andre komme 
inn til KO. Vite at dem kanskje har 
dratt fra jobb, samboer, kone, barn 
eller andre planlagte ting for og 
bidra med å lete etter en savnet. Det 
er like hjertevarmende og minnev-
erdig hver gang, og rørende. Jeg er 
stolt av å være en Røde Korser! 

Navn: Ronny Fossen
Frivillig i: Aktivitetsleder for 
RØFF på Kongsberg

Hva er grunnen til at du ble friv-
illig i Røde Kors? 
– Jeg er glad i å være ute i naturen. 
Gjennom å være frivillig får jeg 
kombinert friluftsinteressen med 
å bidra til at ungdommene får en 

meningsfull fritid. Det er også 
meningsfullt for meg å lære bort 
hvordan man skal oppføre seg i 
naturen. Det er givende å se at un-
gdommene tar til seg læring og me-
strer friluftslivet.  

Hva er det beste med å være     
frivillig? 
– Vi har forskjellig aktiviteter hver 
mandag, for eksempel opplæring i 
behandling av bruddskader, sykkel-
turer, brettspill, hytteturer med mer. 
Vi skal også til Gaustatoppen i mai. 
Vi er tre faste frivillige som er med 
hver uke noe som bidrar til at det 
sosialt å være med i RØFF.  

Beskriv den mest minneverdige 
opplevelsen fra ditt frivillige       
engasjement 
– Vi har reist på mange turer rundt om-
kring. Vi er ganske kreative – i fjor ble 
RØFF-campen avlyst, men vi kastet 
oss rundt og arrangerte vår egen tur 
til Voss. Vi var innom Bjørneparken, 
Aurland og var på flere fine fjellturer 
sammen. Vi er også hyppig på ulike 
overnattingsturer i nærmiljøet, og da 
spesielt på Sachsen som er en hytte 
som lokalforeningen disponerer.     
RØFF på Kongsberg trenger flere 
frivillige og er nå på utkikk etter 
flere voksne veiledere for å kunne 
øke kapasiteten. Det er en fordel 
med erfaring med friluftsliv, men 
det er ikke noe krav. 

 

Røde Kors har alltid behov for flere frivillige. 
Dersom du kunne tenke deg å delta, eller høre 
mer om en av de omtalte aktivitetene, 
ta kontakt med din lokale Røde Kors forening. 

her kan du scanne qr-kode og komme rett inn på frivillighet
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HOL
___________________________

Frydenlund VVS
3580 Geilo

Tlf. 32 09 47 58 
___________________________

Reintons Trevarefabrikk AS
3576 Hol

Tlf. 32 08 82 15
___________________________

Geiloblikk AS
Nye Havsdalsvegen 61, 3580 Geilo

Tlf: 99 43 45 08
___________________________

MODUM
___________________________

Ole Jonny Tandberg
Bråtavn. 2, 3360 Geithus

Tlf. 915 11 937
___________________________

Bergan Smie og verksted AS
Strandgata 24, 3340 Åmot

Tlf: 32 78 41 09

Røde Kors-leder Johan Audestad gleder 
seg over de økte midlene fra Pantelot-
teriet, og takker alle som bidrar med 
tomflaskene sine. (Foto: Røde Kors)

Midlene fra Pantelotteriet til Busk-
erud Røde Kors i fjor endte på hele 
3 702 694 kroner, som utgjorde en 
økning på hele 23 prosent fra 2020.

– Dette er svært gode nyheter 
for det humanitære arbeidet i 
Buskerud. Midlene går tilbake til 
lokalmiljøet i form av økt bered-
skap, omsorgstjenester og en rekke 
tilbud til unge og eldre, sier Johan 
Audestad, distriktsleder i Busker-
ud Røde Kors.

Stort behov
Buskerud Røde Kors har et stort 
antall lokale aktiviteter og tilbud. 
Selv om det i hovedsak er frivil-
lige som står bak, er det utgifter 
forbundet med gjennomføring av 
aktivitetene.
 – Hjelpekorpsene har behov for 
utstyr, vedlikehold og kursing, 
og det koster å drifte lokaler for 
å gjennomføre ulike aktiviteter. 
Derfor er vi svært takknemlige 
for at så mange trykker på Røde 
Kors-knappen. Alle disse små og 
store bidragene utgjør en svært 

viktig inntektskilde for oss og gjør 
at vi kan sette i gang tiltak som 
ikke ville være mulige uten disse 
pantepengene, sier Audestad.

Flest pantepenger fra Kiwi XL 
Ligosenteret
Den butikken i Buskerud som bi-
dro med flest midler til Røde Kors 
gjennom Pantelotteriet er Kiwi 
XL Ligosenteret. Her har kundene 
bidratt med hele 213 255 kroner. 
Nummer to var Rema 1000 Eikli, 
hvor det kom inn 140 251 kroner 
i 2021. Etter det fulgte Kiwi XL 
Strømsø Senter, som bidro med 
133 518 kroner.

Halvparten av alle midlene Røde 
Kors mottar går til lokalforeningen 
der den aktuelle pantemaskin-
en står plassert. Resten brukes 
primært til nasjonale og lokale 
aktiviteter og beredskap.
Den lokalforeningen i Busker-
ud som mottok flest midler fra 
Pantelotteriet var Drammen Røde 
Kors med 906 543 kr – noe som 
utgjorde en økning på hele 14 
prosent. På andreplass kom Ring-
erike og Hole Røde Kors, som for 
2021 mottok 419 096 kr – altså 
en økning på 20 prosent. Deretter 
fulgte Kongsberg Røde Kors, som 
mottok 373 591 kr – dvs en økning 
på 20 prosent.

Vant to milliongevinster
Røde Kors nasjonalt mottok 110 
millioner kroner fra Pantelotter-
iets deltakere i 2021, som var en 
økning på 26 prosent. I fjor ble for 
første gang alle Coop-butikkene 
med i Pantelotteriet, som bidro 
til ytterligere viktige midler til 
frivilligheten.
I løpet av 2021 ble 13 personer 
pantemillionærer i Norge. Blant 

Av: Pantelotteriet  

Foto: Katrine Lunke/ Pantelotteriet

Rekordhøye inntekter fra Pantelotteriet til 
det lokale humanitære arbeidet
Buskerud Røde Kors mottok i 2021 rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet. – Midlene vi mottar 
fra folk gjennom Pantelotteriet er essensielle. De gjør det mulig for oss å hjelpe flere her i Buskerud, sier 
lederen for Buskerud Røde Kors.

vinnerne var to Oslo-borgere som 
ble pantemillionærer på samme dag 
og en vinner på Coop Extra i Sta-
vanger vant tilfeldigvis to million-
gevinster i samme pantesesjon. 
Røde Kors mottar også alle 
uavhentede gevinster, som i 2021 
utgjorde nær 3 millioner kr.

– Vi ønsker å gratulere alle de som 
vinner. Når vi ser hvor mye godt 
vi får gjort med det overskuddet vi 
har på panteaksjonen, så er det en 
ekstra glede å kunne glede de hel-
dige vinnerne, sier Johan Audestad 
som er distriktsleder i Buskerud 
Røde Kors.

DRAMMEN
___________________________

DC Renhold AS
Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen

Tlf. 470 28 726 
___________________________

Norsk Rørsenter AS
Scheitlies gate 14, 3045 Drammen

Tlf. 32 80 79 30
___________________________

Gyllstrøm & Johansen AS
Muusøya 1, 3023 Drammen

Tlf. 908 21 756 
___________________________

FLESBERG
___________________________

Brødrene Vatnebryn ANS
Ligrenda 112, 3620 Flesberg

Tlf: 32 76 01 85 
___________________________

Jan Åge Sandbæk AS
3623 Lampeland
Tlf: 99 26 02 61
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Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417
www.asplanviak.no

Besøk vår hjemmeside.
www.xpnd.no

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

3550 Gol
Tlf. 916 36 673

3622 Svene | post@svene-pukkverk.no | Tlf: 952 61 710

 

 

 

 

 

 

  

Vebjørns vei 5, 3414 Lierstranda 
Telefon: 9070 2555, E-post: post@me-ro.no 

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

Nye biler  Brukte biler 
 Mekanisk verksted 

 Skadeverksted  Ruteskift 
 Dekkhotell

Lørdagsåpent 10-14

Osloveien 4, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 17 05 00

Din lokale og lojale 
transportør i Buskerud, 
Hurum og Drammen.      

Tlf. 924 95 395    

Vi støtter Røde Kors 
beredskapen 2022

A og J 
Transport AS

Storgaten 64, 3060 Svelvik

www.renotec.no

Se www.jobbhuset.no

www.privatencafe.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
www.facebook.com/hansenogandersen/

IT-løsninger 
for din bedrift

www.dcnesbyen.no
Tlf: 32 07 18 00 

Mail: fi rmapost@dcnesbyen.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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Pb. 2306 Strømsø  •  3003 Drammen
Tlf. 32 83 20 74

Hostvetveien 370,  3618 Skollenborg. 
Tlf: 32 86 78 00 | E-post: firmapost@stiltre.no | www.stiltre.no

Hemsedal 
Service Team AS
Mob: 957 97 046

www.hstas.no

Sundbrei
 Transport AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721
www.sundbreitransport.com

Containerutleie - Kranbiler - Transport

ringlift.no
post@ringlift.no

Tlf: 32 11 19 00

Follummoveien 64, 3516 Hønefoss

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

Stua-Fjeld Blomster

Besøk oss på Facebook!

Man-ons: 
Torsdag:
Fredag: 
Lørdag: 

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

Hallingdal Renovasjon sørger 
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
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 PB 677 STRØMSØ 3003 
DRAMMEN

www.b-es.no

Jensen Varme & Sanitær AS
Tordenskioldsgate 55, 3044 Drammen

Mob: 93457524  Tel: 32 20 63 20
www.jensenvarme.no

Leverandør av brann- og brannslokkesystemer

Professor Smiths alle´ 52B
3048 Drammen

www.jamo-tek.no

DIN ELEKTRIKER I DRAMMEN
Vi utfører elektroarbeider som 

installasjoner og rehabilitering av private 
boliger, næringsbygg og anlegg.

Vi har utviklet stor kompetanse 
på elbil ladeanlegg, og har en 
rekke borettslag på kundelisten.

Ta kontakt for prisoverslag
tlf: 32 21 84 00

Lang erfaring •  Serviceinnstilte • Løsningsorienterte stab • Holder høyt faglig nivå

Medlem av: Dr.Narveruds vei 24, 3024 Drammen
ellen@wilh-kolstad.no • www.wilhkolstad.no

Bedriften ble etablert i 1920 av Wilhelm Kolstad, 
og til neste år feirer vi 100 års jubileum!

Vi tilbyr gode løsninger for alle typer oppdrag,
fra små til store - kontakt oss i dag!

ELEKTROENTREPRENØR

Dr. Narveruds vei 24, 3024 Drammen
Tlf: 32 21 84 00

www.wilhkolstad.no

Cellulosen 9, 3048 Drammen
E-post: post@murercopaniet.no

Tlf: 91 555 444

Skaholtv. 2, 3484 Holmsbu
www.maxbo.no 

Flå Kommune
Flå - Først i Hallingdal

www.flaa.kommune.no
Støtter Røde Kors

Svøo, 3560 Hemsedal
Tlf: 32 06 02 93 | www.spekeloftet.no

SPEKELOFTET AS

Elektro & Automasjons 
Teknikk AS

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

okonomiassistanse.no

Olaf Bergers vei 23, 3022 Drammen
Tlf 32 82 08 82

www.buskerud-brannservice.no

elektro, rør og ventilasjon
elektro, rør og ventilasjon

Sophie Amalies vei 91, 
3031 Drammen
Tlf: 906 99 987

Tlf:(+47) 32 06 01 36
info@moencamping.com

Falkeveien 19, 
3475 Sætre

Tlf: 97098482

Oddvar Røisland AS

  913 28 325

Knatvoldveien 8, 3483 Kana 
oddvar@snekkernroisland.no

www.snekkernroisland.no

Forskaling Støping Muring Snekring 
Nybygg Hus Tilbygg Hytter  

Snekker n

www.ost-betongsaging.no

Bråtan 48, 3022 Drammen
Tlf: 900 24 598 • lynn.as

Ravnsborg 
Gartneri og Hagesenter

3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 33 73

Gol Blomster AS
Tlf: 32 07 42 73

www.interflora.no

3550 Gol - Tlf: 32 07 58 60

www.hallingblikk.no

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

brannstiger, diffusjonsåpen duk

POST@ESPENTRANSPORT.NO
TLF: 913 52 865

FACEBOOK: ESPEN TRANSPORT AS
www.espentransport.no

Mjelde Sveis og 
Montasje as 
Granittåsen 72, 

3480 Filtvet 
Telefon 90 60 42 54

bthbjerk@online.no
www.bjerknesanleggsgartner.no

Anleggsgartner
Bjørn-T. Bjerknes

Mob. 918 67 504

Tlf: 418 67 000 • post@vikenls.no
www.vikenls.no

90 55 61 30

90 55 61 30

drammenlaserklinikk.no

Mølleveien 4, 3490 Klokkarstua 
Tlf 32798125

post@klokkarstuaauto.no
www.klokkarstauauto.no            

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

Eiklesvegen 86, 3550 GOL
www.mnarum.no

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

OVERFLATEBEHANDLING AV STÅL
Tlf.: 32 81 37 00 • www.bt-as.no

post@andreassenelektro.no

Andreassen
Elektro as

Tlf: 32 84 74 80  

.. et JR selskap

24t

Sørelivegen 27, 3550 Gol

Tlf: 918 17 422

Du finner oss på Facebook! 

Lienvegen 155B, 3580 Geilo
+47 405 56 993 

post@geiloark.no
www.geiloark.no

SOMMERSTAD 
ANLEGGSSERVICE AS

Røedsjordet 8 B, 
3480 Filtvet

                       
                      

    www.bokhandleren.net

Mye mer 
enn en 
bokhandel! Husebyveien 6, 

3480 Filtvet
Telefon 32 79 64 31

 

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 - 

Følg oss på facebook

TØMRER 
Arne Nålby

Øren Haveby 24, 3023 Drammen
Tlf: 99276596 • jnaalby@frisurf.no

www.krregnskap.no

Konnerud Rør AS

Bernåsbakken 36, 3032 Drammen
Tlf 32 88 90 90

Mob 40 40 30 83
www.konnerudror.no

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

G O L

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

www.vestel.no

www.lastebilsenteret.no

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

F L E S B E R G F L Å

Austsidevegen 72, 3539 Flå

Tlf. 32053810  
www.hallingkonsult.no

www.turufjell.no

H E M S E D A LG O L

Holsfjordvegen 99, 3576 Hol 
Tlf: 919 09 212 
www.røta.no

H O L

www.skigeilo.no

H U R U M

Mail: post@endeli.no 
Tlf: 40427400/95788675
Nettside: www.endeli.no

UVÆR er et moderne hyttekonsept, utviklet av Øen Hyttebygg i samarbeid med arkitektfirmaet GeiloArk. Konseptet baserer seg på arkitekttegnede, fleksible
hyttemodeller. Dette innebærer at man på forhånd har tenkt ut løsninger for hvordan én og samme modell kan bygges i ulike størrelser, med det samme enhetlige
uttrykket. Alt fra en mindre hytte, med flere utvidelsesledd opp til en større hytte. Dette gjør det blant annet mulig å bygge en mindre hytte, for så å kunne utvide den
dersom man får behov for mer plass. På denne måten kan alle familier ha den samme muligheten til å bygge en designhytte.

Er du på utkikk etter en fleksible, kortreiste og miljøvennlige hytte eller hus? Ta kontakt på telefon 32 09 16 16 eller på instagram - oenhyttebygg

Kyrkjevegen 6
3580 Geilo

Tlf. 32090045

M A S K I N

3580 Geilo
Tlf. 91139605

www.lauvrud.no
ustekveikja.no
Tlf. 32 08 70 00

Mathias Remme AS
Geilo Kyrkjevegen 2, 

3580 Geilo

geilosport.no

Fossgardvegen 7
3580 Geilo

Tlf. 913 63 636
www.mestergeilo.no

Geilo Autosenter AS
Lienvegen 41, 3580 Geilo

Tlf. 400 56 161

Nedre Lienvegen 14, 3580 Geilo
Tlf. 400 04 997

www.haalandlift.no www.kjellrygg.no oenturist.no

Ronnys Maskin AS
Bygdevegen 180

3588 Dagali
Tlf: 482 61 973

GEILO AUTO AS
Lienvegen 90, 3580 Geilo 

Tlf: 32 09 00 01 
www.geiloauto.no

109Bygg AS
Lienvegen, 3580 Geilo 
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Bilia Personbil as
Asbjørnsens gate 21, 3515 Hønefoss

www.bilia.no

mob.: 90606680 

Wear Entrepren r A/S
Graving - Transport - R rlegging

E-mail: mo-wear@online.no 

Tlf: 45 15 70 70
post@kbtangen.no
www.kbtangen.no

Nordmovn. 48, 3534 Sokna
Tlf. 32 14 45 00

 

  

Moelven Soknabruket AS 

 

  

Moelven Soknabruket AS 

Skiptvet Bilservice AS
Storveien 15

Tlf: 69 80 93 93
Mob: 488 66 823

Åpningstider:
07 - 16 (tors. 18)
Lørdag: stengt

Skiptvet Bilservice AS
- ditt lokale bilverksted!

• Eu-kontroll
• Reparasjon og service 
• El- og hybridbil 
• Aircondition service

Vi kan hjelpe deg med:

Ta service hos oss!
Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

Vi reparerer
alle 

bilmerker!

• Dekk
• Glass 
• Oppretting
• Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Person og Varebilservice
Tlf: 31 28 38 40

Mekonomen Asker

- Din regnskapsfører innenfor landbruk (primærnæringene) 
og annen forretningsdrift som AS, SA, Stiftelser, sameier m.m
- Regnskapsføring, lønnskjøringer og faktureringstjenester
- Bistand utarbeidelse årsoppgjør og ligning
- Rådgiving skatt, mva og lønn

-Vi er autorisert regnskapsførerselskap

Hønefoss
Tyrimyrv. 19, 3515 Hønefoss

Tlf. 46 93 70 00

Din Reisepartner
www.svidal.no 

post@svidal.no

Tlf 932 17 770 / 480 70 888

Vi har busser for alle 
ønskelige formål

Vi kjører dit du ønsker

Vi har sjåfører som 
snakker godt norsk 

Vi har konkurranse-
dyktige priser

Du vil bli fornøyd ved 
å velge transport-tjenester 

fra oss!

Vi samarbeider med

Johans Turbusser

www.svidal.no • Tlf. 932 17 770

Anleggsgartner
Marius Gatevold AS

Jakslandåsen 279, 3440 Røyken

Tlf. 957 25 265

www.anleggsgartner-gatevold.no

BADEMILJØ - NORDHEIM VVS AS
Sundrevegen 176, 3570 ÅL

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

Birkebeinerveien 8, 3517 Hønefoss
Telefon:  32 13 02 02

www.hoyt-lavt.no

Barneverntjenesten i 
Ringerike Kommune

Pb. 123, 3502 Hønefoss
Tlf. 32 11 74 00

(Barnevernvakt)utenfor kontortid:
Tlf: 911 14 600

Tel: +47 32 71 18 50
www.aasand.no

FABRIKKGATA 11 D
3321 VESTFOSSEN Kleivi Næringspark 4

3570 Ål

Kindsveien 1, 3533 Tyristrand

Tlf: 321 40 470
bokforing-tyristrand.no/

Vad, 3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 03 91

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

www.aal.kommune.no

Hadelandsveien 841,
3520 Jevnaker

Tlf. 32 11 44 80

Næringsrikt økologisk mel med mye smak!
Finn din favoritt på sigdalmolle.no, 

i vår Møllebutikk eller på REKO-ringen 
i Kongsberg, Drammen og Sandvika.

3570 Ål
Tlf. 32 08 60 50

www.aalhytta.no

 BILUTSTYR    
 HØNEFOSS AS
DELER • REKVISITA • VERKTØY

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

Kleivi Næringspark 1B
3570 Ål

Tlf: 32 86 63 63 
www.normec.com

AT
03

31
8AUTORISERT

PÅBYGGERVERKSTED

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

Tlf.: 979 91 999 - Prestfoss

Krokpåbygg - Kranpåbygg
Dumperbiler

M O D U M

M O D U M

N E D R E  E I K E R

 3400 Lier
 Tlf. 32 87 06 26

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

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Heggenveien 9, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 72 74 

www.bottolfs-verksted.no

solheimcontainerhandel

Geithus Næringspark
Gravfossveien 1, 3360 Geithus

Tlf: 91 19 54 35

Heggenveien 530, 3360 Geithus
Tlf. 32 78 95 00 

klinger-westad.com

Holteveien 297
3330 Skotselv

Tlf. 915 20 157

Anonym
giver

Midtfylket Entreprenør AS

Tlf. 404 00 205
Tlf. 32 78 36 06

steg.no

Mjøndalen Industriområde
Tlf. 32 23 10 40

www.bb-lakkogmek.no

www.buskerud-spesialinnredning.no

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

Gamle Riksvei 69, 
3057 Solbergelva
Tlf: 32 98 79 00

www.facebook.com/Bergscafe/

www.Kraftia.no

Industriveien 40 3340, Åmot
Tlf: 32789595

E-post: post@ja-rosenlund.no
www.ja-rosenlund.no

Vikersund
Vikersundgata 6, 3370 Vikerund

Tlf. 32 78 17 80
www.spar.no

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

L I E R

3055 Krokstadelva | Tlf. 32 23 10 80
Følg oss på Facebook!  

Norevegen 1633, 3629 Nore
Tlf: 99 26 79 20

Øvre Bergsvei 47, 3370 Vikersund

 979 60 613 / 901 44 594
post@ebaservice.no 

Vi bygger på tillit !

N O R E  O G  U V D A L

M O D U M

R I N G E R I K E

N E S

S I G D A L

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

L I E R

L I E R

www.beijerelectronics.com
Teglverksveien 1, 3400 Lier

www.stiftelsencrux.no
CRUX Bergfløtt behandlingssenter

www.alento.no

Wam TraktorService
Ringeriksv. 342, 3408 Tranby

Tlf. 32 85 14 86
Mob. 90 72 80 19

www.wamtraktorservice.no
Kommune, park, golf

Landbruksmaskiner, Toro

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

Lierstranda 93
Åpningstider

7-23 (7-23)

Dølasletta 4, Tranby                  
Tlf. 32 85 98 50

www.no.endress.com/no

SYLLING
Omsorg gjennom 4 generasjoner

www.villaskaar.no

Jørn Storberget AS
Snekker / Tømrer

Rypeveien 24
3420 Lierskogen
Tlf: 915 31 140

Gustav Lyngaas 
Grustak AS

Hansebråtan 7, 3409 Tranby

Tlf: 32 85 04 77

K R Ø D S H E R A DK O N G S B E R G

KONGSBERG BANDASJE EFTF AS

Kirkegata 9A, 3616 Kongsberg

Telefonnummer: 32 73 63 75

Følg oss på Facebook!
www.krodsherad.kommune.no

Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Støtter Røde Kors

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

www.devion.no
firmapost@devion.no

din IT-Partner

K O N G S B E R G

Kirkegårdsv. 45, 3616 Konsberg
Tlf. 32 28 98 00

www.kongsberg-electronics.no

M O D U M

Ø V R E  E I K E R
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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

 
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!

Energi

Telekom

Veilys

Byggestrøm

www.laje.no

Stolt lokal leverandør av

Osloveien 67, 3511 Hønefoss / Tlf. 922 63 153

Sentralbord: 
Mandag – fredag: 
08.00 – 15.30

Kontoret:   
Mandag – fredag:
08.00 – 15.30

Tlf: 32 79 20 00Øvre Skoledalen 12
3482 Tofte

Lykkjavegen 1773
3560 Hemsedal

Stefan 958 39 951
Alex: 979 70 703

www.snekker-hemsedal.no

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

Bruk tiden på det du 
tjener penger på 
- ikke regnskap!
Exacta sørger for at din bedrift 
får enkle og kostnadseffektive 
regnskapsrutiner og - ikke minst
 - et optimalt økonomisystem. 
Vi bruker anerkjente og skyba-
serte systemer som Tripletex, 
Poweroffice og 24SevenOffice. 

Ønsker du en uforpliktende prat? 
Ta kontakt med Arnfinn Revelsby 
på tlf. 924 91 924.

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

Haygrove hagetunnel      

 

 

Hagetunnelen leveres i 3 og 4 m bredde  
og lengden bestemmer du selv!  

Last ned priser og brosjyre på hagetunnel.no 
Kom gjerne og se våre demotunneler i Sylling. 

Myhrene AS         Turid A. Myhrene 
Kirkerudveien 4     Mob. 95 81 44 04 
3410 Sylling            turid@myhrene.no 

Alarm - Vakthold - Sikring
Lås og beslag

KROKEN 15, 3560 Hemsedal

pollaft@gmail.com

Vi er på Facebook!

Tlf: 950 96 034

FRA IDÉ TIL 
VIRKLIGHET

Flyplassveien 22
3514 Hønefoss

Tlf. 32 16 18 20
mail@tronrud.no

www.tronrud.no/no

Solid håndverk 
fra lokale rørleggere

Tel: +47 3207 8000 

Kongsberg Bilutleie Hertz
Sportsveien 13, 3615 Kongsberg | Tlf: 32 28 93 10
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Du finner oss i Nøsteveien 130 i Lier | www. hst-as.no

 Post@tiindustrier.no | www.tiindustrier.no

Vego Gård utenfor Kongsberg 
har over 10 års erfaring 
med avlastning for barn og 
unge voksne med og uten 
utfordringer. Vår familiefilosofi 
er grunnlaget for et tilbud 

med sosialisering, opplevelser og mestring i trygge omgivelser. 
Vego Gård har åpent hele året og erfarne miljøarbeidere ønsker 
brukerne velkommen i en stor handikaptilrettelagt bolig med    
eget spa-anlegg.

Vennligst kontakt

Søndre Vego Gård AS V/FirozA Vego
Tel 41241911 | www.vego.no

    Vego Gård 
 sosialisEring
             Grønn Omsorg
             Opplevelser
 

Vego Gård utenfor Kongsberg har over 10 års 
erfaring med avlastning for barn og unge voksne

med og uten utfordringer. Vår familiefilosofi er 
grunnlaget for et tilbudet med sosialisering, 
opplevelser og mestring i trygge omgivelser. 

Vego Gård har åpent hele året og erfarne miljø-
arbeidere ønsker brukerne velkommen i en stor 
handikaptilrettelagt bolig med eget spa-anlegg. 

Vennligst kontakt

Søndre Vego Gård AS
V/ Firoza Vego

Tel 41241911
www.vego.no

Font www og andre tekster: ApexSansMedim

Elektro

Elektro

Elektro

Elektro

www.pt-el.no

Gråterudveien 5, 3036 Drammen 

Telefon:  995 76 937

www.knive.no

Votndalen, 3570 Ål  -  Tlf: 970 78 501
www.hallingsag.no  -  firmapost@hallingsag.no

-DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST

Laft og slepplaft
Takåser og Firkantboks
Støyvegg, rekkverk og gjerde

Spesialdimensjoner
Panel og villmarkspanel
Utvendig kledning  og villmarkskledning

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

Albjerk Bil
albjerk.no

Ruud Sertifisering AS
Garntangen 20, 3530 Røyse



BVT AS

www.saltdalshytta.no

Vi bygger din drømmebolig

KJØP, UTLEIE OG SALG  
AV BOLIGER

4000 2922

411 00 416

nordbohus.no

buskerudboligutvikling.no

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1

3516 Hønefoss
Tlf. 32 17 13 40

www.bosringerike.no

Tangengata 12, 
3300 Hokksund

Sentralbord: 
32 75 50 80

www.askelektro.no
...ditt førstevalg!

G A R T N E R I  A S

...ditt førstevalg!

G A R T N E R I  A S

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

www.hokksund-camping.no

Volstaveien 316, Vestfossen
Tlf: 32 25 05 40

post@smorgravsag.no
xl-bygg.no

Hemsedal 
Begravelsesbyrå DA

 3560 Hemsedal

Tlf. 97 41 41 00

NILS GULSVIK
TRANSPORT
3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 01 06

Mob: 90 18 65 37

Øya 
Camping

3560 Hemsedal

Tlf. 32 07 33 05
T Fjeld

Biltransport AS
Tuverudstien 18, 

3400 Lier
Tlf: 913 67 126

Teglverkveien 83,  3057 Solbergelva
Tlf: 32 82 65 00
www.kmbas.no

Slettåkerveien 4, 3515 Hønefoss 
Tlf. 48 00 10 00

www.oddvarthoen.no

Lierstranda 52, 3400 Lier
Tlf. 32 84 81 70

www.lierblikk.no

Geithusveien 69, 3370 Vikersund 
E-post: post@buskerudolje.no

Tlf:  32 78 77 99
www.buskerudolje.no

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

www.hetor.no

Kortnes Gartneri
Baneveien
3400 Lier

Støtter Røde Kors

Østre Strandvei 70, 3482 TOFTE
Tlf: 32 79 40 93 

post@hegnatransport.no

Hegna
Transport AS

www.parlock.no

parlock@parlock.no

Hemsedal
SkiRestauranter AS

 3560 Hemsedal
Telefon: 32 05 59 70

Husøynvegen 9, 3550 Gol
Tlf. 32 07 52 10

www.turhusmaskin.no

Tlf: 32 83 99 60
www.lizzis.no

Hagelsteen VVS

Åsaveien 87, 3531 Krokkleiva
Tlf: 32 15 90 07 
post@hagelsteen.no

www.hagelsteen.no

Sætre Bilservice AS

Nordre Sætrevei 10
3475 Sætre

Tlf: 32 79 21 60

HURUM
___________________________

Hurum Elektro AS
Østre strandveien 12, 3482 Tofte

Tlf. 32 79 89 10 
___________________________

Hurum Mølle
Kirkebygdveien 29, 3490 Klokkarstua

Tlf. 32 79 80 06 
___________________________

Holtnes Gård
Holtnesv. 23, 3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 33 06
___________________________

Hurum dekk & bilglass AS
Åsveien 4, 3475 Sætre

Tlf.  32 79 19 99

KONGSBERG
___________________________

Kongsberg Ferdigbetong AS
3617 Kongsberg
Tlf. 32 72 22 00

___________________________

Kongsberg Bilberging AS
Industriveien 1, 3610 Kongsberg

Tlf. 32 73 04 10
___________________________ 

SIGDAL 
___________________________

Sigdal Maskinforretning AS
3350 Prestfoss
Tlf. 32 71 54 30

RETURADRESSE: Bell Media, Tollbugata 115, 3041 Drammen


