
2. utgave 2019  |  Desember  |  Årgang: 34

Du finner oss også på: www.rodekors.no/buskerud | facebook.com/buskerudrk/

LE
S 

M
ER

BUSKERUD-
magasinet

Les mer 

om denne 

saken på 

side 12

I år er det 25 år 
siden skredulykken 
ved Einset i Hol. 
Minnefondet bidrar til 
skredsikringstiltak. 

Camp, bål og 
spennende 
uteaktiviteter er er 
toppen for mange 
barn og unge i Gol og 
Hemsedal Røde Kors.

Svømmetrening er viktig, 
men ikke en selvfølge 
for alle. Det har Carol 
Skalstad (bildet) gjort 
noe med. 

SIDE 4SIDE 3 SIDE 10

Knekte språkkoden – og fant lykken! 

Skredsikring Trives best ute Svømmetrening

 At egeninnsatsen er viktig for sluttresultatet, kan Brhana Mobae (37) fra Eritrea skrive under på. 
– Jeg kom hit som flyktning i 2012, og nå har jeg arbeid og familie, jeg er snart ferdig helsefagarbeider 
og på sikt er det store målet å studere videre for å bli sykepleier, sier den flotte Hønefoss-kvinnen på 
klingende norsk. Kollegaene Elise og Ratchanee er imponerte og synes de har det veldig fint på jobb 
sammen med Brhana. 
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Beredskap er å være forberedt i møte med 
kritiske situasjoner. Det handler om 
•	 å tenke igjennom hvilke uønskede 

hendelser som kan oppstå.  
•	 å gjøre seg opp en mening om hva 

som kan gjøres for å forebygge at slike 
hendelser skal skje, for på den måten å 
kunne redusere både sannsynlighet og 
skadevirkninger 

•	 å lage en plan for hvordan situasjonen 
kan håndteres dersom, eller kanskje 
heller når, en eller flere av hendelsene 
oppstår 

•	 å øve på den planlagte håndteringen 

Å være forberedt innebærer altså at man 
må bruke tid på å forberede seg. Det høres 
innlysende ut, men her ligger også nøkkelen 
i all beredskapstenkning.  
 
Det er landets nasjonalforsamling som har 
ansvaret for å ivareta Rikets sikkerhet. Det 
er landets kommuner som har ansvaret 
for beredskapen innenfor sitt geografiske 
område, og å ivareta sikkerheten for sine 
innbyggere. Det betyr at de må bruke tid på 
å analysere hendelser, lage planer og øve.  
 
Og så må du og jeg ta et ansvar for vår 
personlige beredskap. Det vil si at vi må 
forberede oss på at strømmen eller vannet 
kan bli borte for en periode, at mobilnettet 
kan slutte å virke, eller at det kan bli vanske-
lig å få tak i mat og annet som er nødvendig. 
Vi må vurdere risikoen og sårbarheten i våre 
egne hjem. Og vi må, slik Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
anbefaler, være forberedt på at vi må kunne 
klare oss selv i tre dager.  

Tryggheten vår blir jevnlig utfordret. 
Hendelser oppstår som fordrer respons og 
handling i et liv- og helse perspektiv. Noen 
situasjoner kan vi kanskje se komme og 
være forberedt på. Andre kommer som lyn 
fra klar himmel. Det er tydelige forvent-
ninger om at Røde Kors skal kunne fylle en 
rolle i slike situasjoner, og at vi er forberedt 
på å bistå med våre ressurser. Vi opplever 
at storsamfunnet regner med oss og har 
tillit til oss som organisasjon. Vi har de 
samme forventningene til oss sjøl. Derfor 
har Røde Kors hele tiden fokus på hvordan 
vi best kan ivareta rollen som støtteaktør. 
Det er gledelig å kunne fastslå at alle våre 
lokale Røde Kors-foreninger i Buskerud 
har egne beredskapsplaner med oppdaterte 
alarmplaner og ressursoversikter. Det store 
flertallet av foreningene har også en plass 
i de kommunale beredskapsrådene, og 
mange har inngått skriftlige samarbeids- 
avtaler med sine kommuner der de blant 
annet definerer sine innsatsområder. I juni 
undertegnet Buskerud Røde Kors på vegne 
av seks av foreningene en avtale om å bistå 
Drammensregionens Brannvesen IKS ved 
skogbrann og andre større hendelser, og i 
løpet av høsten har vi gjennomført både 
beredskapskurs og beredskapsøvelser flere 
steder i fylket.  

Røde Kors i Buskerud har som ambisjon 
å være en synlig, tydelig og kompetent 
støtteaktør for de lokale myndighetene i 
deres arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Røde Kors er opptatt av å bidra 
til å forebygge uønskede hendelser, og sam-
tidig raskt kunne mobilisere til innsats når 
situasjonen krever det. Som organisasjon 
skal vi med våre frivillige og materielle 
ressurser bistå samfunnet når uønskede 
hendelser oppstår. Derfor arbeider vi hver 
dag med å utvikle vår kompetanse innenfor 
omsorg, søk og redning, Vi mener at det er 
viktige bidrag til å skape trygghet i lokal-
samfunnene.  

Distriktsleder i Buskerud Røde Kors

Føre var og etter snar 

Røde Kors – til stede nær deg:

ANSVARLIG UTGIVER:   
Buskerud Røde Kors

ANSVARLIG REDAKTØR:  
Jorunn Høgeli Kornerud

POST- OG BESØKSADRESSE:   
Tollbugt. 52, 3044 Drammen

KONTORTID: 
Man-fre 0900 - 1500

TELEFON:  
22 05 40 00 

FACEBOOK:  
facebook.com/buskerudrk/

WEBSIDE:   
www.rodekors.no/buskerud

E-POST:  
dk.buskerud@redcross.no

MAGASINETS OPPLAG:   
60 800

TRYKKING:  
Amedia Trykk AS

ANNONSER OG LAYOUT:
Bell Media AS, Tollbugata 115, 
3041 Drammen

Tlf: 480 05 424

LEDER | KONTAKTINFORMASJON Buskerud

Samtaletilbudet Kors på halsen (for barn og unge): 800 33 321
www.korspahalsen.no

Ved behov for bistand i akutte nødsituasjoner;
Brann       110
Politi/redningssentral     112
Ambulanse                                                113

Du finner mer informasjon om din lokalforening her: 
www.rodekors.no/buskerud
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Lokalforeninger og styreledere Mobil E-postLokalforening Mobil E-post

Drammen Røde Kors  drammen@rodekors.no 

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

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

Flesberg Røde Kors  flesbergrodekors@hotmail.com 

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

Flå Røde Kors 
Kjell Sævre 906 87 238 kjellsavre@hotmail.com 

Geilo Røde Kors 
Jan Arne Øen 924 65 360 janarne@oenweb.com 

Gol og Hemsedal Røde Kors 

Per Otto Skredderberget 993 87 000 leder@golrk.no 

Hovet og Hol Røde Kors 994 49 801 

Jorun Kleppo 32 09 21 80 joruklep@online.no 

Hurum Røde Kors 
Marte Ramborg 970 07 199 leder@hurumrodekors.no 

Kongsberg Røde Kors 

Torfinn Kildal 958 85 188 torfinn@ebnett.no 

Krødsherad Røde Kors 

Wivi Braathen 951 84 893 wivibr@online.no 

Lier Røde Kors  

Agnethe Sørum-Ellingsen 95243631 leder@lierrodekors.no 

Modum Røde Kors  

Anne Marit Ingvoldstad 419 29 488 anne.marit@ingvoldstad.no 

Nedre Eiker Røde Kors 

Rune Skjolden 407 45 402 rune.skjolden@hotmail.no 

Nesbyen Røde Kors 

Tore Bekkelund 916 66 604 nroede@online.no 

Nore og Uvdal Røde Kors 

Brita Brun 481 81 972 britauvdal@outlook.com 

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

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

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

Røyken Røde Kors roykenrodekors@hotmail.com 

Ludvig Daae 905 93 272 ludvi-da@online.no 

Sigdal Røde Kors  

Hege Marie Steinnes 994 55 304 lokalforeningen@sigdalrk.no 

Vats Røde Kors   

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

leder@oerk.no Øvre Eiker Røde Kors  

Kent Martin Gundersen (fung.leder) 928 65 810 kengu80@gmail.com 

Ål Røde Kors  

Therese Bergdølmo (fung.leder) 909 86 131 atbyssa_84@hotmail.com
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BARK OG RØFF Buskerud

Natt til 1. september inviterte RØFF og 
BARK-gruppene i Gol og Hemsedal Røde 
Kors til arrangementet “Natt i naturen” 
i anledning friluftslivets uke. De hadde 
med seg lokale barn, unge og voksne – og 
noen av dem var ekstra spente, for de 
hadde aldri sovet ute før. 

GLEDEN VED

UTELIVET

Av: Jorunn H. Kornerud

– Vi hadde en rekke planleggingsmøter 
for å fikse alt det praktiske i forkant, 
forteller leder i RØFF-gruppa, Thomas 
Johannessen. RØFF står for Røde 
Kors friluftsliv og førstehjelp, for de 
som måtte undres. – Etter å ha avklart 
stedet, rigget vi en fin camp ved den 
store tre-lavvoen ved Tisleifjorden. 
Der hadde vi lagt til rette for telting, 
vi hadde med bålpanner og mye godt 
i sekken, og vi tilbød også tauklatring, 
slakkline, kanopadling og førstehjelps-
demonstrasjon med spjelking, stopping 
av blødninger og  hjerte-/lungeredning 
på øvingsdukker.   

Totalt var det ca. 30-35 deltakere med 
på turen, noen hadde invitert med seg 
familie og venner på overnattinga, mens 
andre var innom på dagstur. Mange fikk 

en skikkelig positiv aha-opplevelse da 
de våknet etter en god natts utesøvn 
søndag morgen. De fikk oppleve at det 
å sove ute er både behagelig og spen-
nende, og om morgenen ventet nykokt 
kaffe, stekte pannekaker, egg og bacon 
og varm og velduftende båltoast. – Man 
kan gjerne gjøre det enkelt på tur – men 
men MÅ ikke, ler Thomas.  

– RØFF-ungdommen gjorde en kjempe- 
god jobb med å ta ansvaret for smake-
biten av førstehjelpsopplæringa. De 
hadde forberedt tre poster, stilte i 
RØFF-bekledning og de var veldig 
dyktige, skryter Thomas. 

RØDE KORS FRILUFTSLIV OG 
FØRSTEHJELP (RØFF) 
– Vi er en stabil og fin gjeng med seks 

gutter og fire jenter som er fast med. I 
tillegg har vi noen som dukker opp litt 
mer sporadisk. RØFF er et tilbud for 
alle mellom 13 og 17 år og vi holder 
primært på med førstehjelp og friluftsliv 
– og målet for mange på sikt er å kunne 
bli med i hjelpekorpset. Vi har en rekke 
spennende aktiviteter, og vi jobber også 
mye med holdningsskapende arbeid. Vi 
lærer å greie oss sjøl ute, vi tilegner oss 
stadig nye ferdigheter innen friluftsliv, 
vi er nøye med hvordan vi snakker til 
hverandre og vi bruker ikke mobiltele-
fon når vi har på RØFF-klær og er 
ute blant andre. Ellers har vi ikke like 
strenger krav i forbindelse med telefon-
bruk som i barnas Røde Kors (BARK). 
De vi har med oss er tross alt tenåringer, 
humrer Thomas. 

SPENNENDE AKTIVITETER 
I august ble nye frivillige i RØFF ønsket 
velkommen, og utkast til terminliste 
ble gjennomgått. Ungdommene bidrar  
aktivt med sine gode forslag, og  
resultatet ble en innholdsrik plan for 
høsthalvåret. I månedsskiftet august/
september besto aktivitetene under Fri-
luftlivets uke av “Natt i naturen” den 
første helga, så grilling, kart/kompass, 
quiz og bålhygge på Renslotunet i 
midtuken, og til slutt fisketur den siste 
helga med Gol Jeger og Fiskeforening 
– som også tilbød utlån av fiskestenger. 

I år ble dessverre den faste kano-/lavvo- 
turen til Vassfaret avlyst, men resten 
av terminen ble innholdsrik for det! I 
oktober stilte hjelpekorpset opp og delte 
sine erfaringer om søk og redning og 
pasientundersøkelse, før ungdommen 
fikk testet sin nyvunne kunnskap i en 
GPS-quizløype i skogene rundt klubb-
huset. De hadde også led-kurs i klatre- 
veggen på Gol idrettsarena, prøvde 
pil og bue med Valhall bueskytterlag i 
Hemsedal og fikk besøk av ambulansen 
– hvor de løste ulike oppgaver i forbin-
delse med pasientundersøkelse. 

I desember ble førjulssesongen avslut- 
tet med tur til gapahuken på Skaraåsen, 
der grilling og neste års terminliste sto 
på timeplanen – før de akte ned til “Den 
røde plass”. 

– Vi har ei utrolig fin gruppe nå, sier 
Thomas. – Foreløpig er det en utfor-
dring om gruppa blir større, for vi er kun 
to veiledere og én leder. I Røde Kors 
praktiseres regelen om alltid å være to 
voksne tilstede når man er sammen med 
barn under 18 år, og dette gjelder også 
ifm. transport. Ergo kan vi kun håndtere 
en mindre gruppe med det mannskapet 
og de antall biler vi nå har til rådighet, 
forteller Thomas. – Men får vi flere fri- 
villige, verver vi forhåpentligvis også 
noen ekstra veiledere! 

RØFFerne i Gol og Hemsedal 
Røde Kors har tilegnet seg 

mange ferdigheter. I forbind-
else med “Natt i naturen” bidro 

de med alt fra idéklekking og 
utstyrssjauing til kanokurs og 

førstehjelps-workshop. 
(Foto: Thomas Johannessen) 

Camp er kult. Og har man spenstige aktiviteter og sørger for litt godt i sekken og fyr under bålpanna, så blir det ekstra stas. (Foto: Thomas Johannessen) 
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MINNEFOND | ØVELSE Buskerud

25 år siden skredulykken 
på Einsetnuten 

Nyttig øvelse 

I påsken 1994, nærmere bestemt 30. mars, 
skulle Ole Steinar Rabbestøl Bryøen og Jan 
Robert Overum teste Telemarkskiene sine i 

fjellet bak Røde Kors-hytta på Myrland i Hol. 
To unge gutter på 17 og 19 år kom aldri hjem 

igjen – og det lokale hjelpekorpset deltok i  
letingen etter de to vennene sine, som ble  

funnet omkommet under snøen. 

I november hadde Ringerike og Hole Røde Kors  
hjelpekorps sin årlige høstøvelse. Årets case om- 
handlet to savnede personer som sist var observert 
ved Storelva og deretter brann i en speiderhytte. 
Sistnevnte involverte også resten av lokalforeningen. 

Nåværende leder i Hovet og Hole Røde 
Kors, Jorun S. Kleppo og tidligere 
hjelpekorpsfrivillig fra Hol, Tommy 
Ødegård, var selv med på oppdraget. 
De forteller at de kjente begge guttene 
godt og Tommy hadde vært med å lære 
opp de to til å bli hjelpekorpsere. – Det 
var veldig spesielt å plutselig skulle ut 
og lete etter noen av våre egne som var 
savnet, sier Tommy. Takket være Røde 
Kors, en rekke frivillige bygdefolk 
og hyttefolk, redningshunder og lokal 
redningssentral så ble guttene funnet. 
Mannskapet ble godt ivaretatt av det 
kommunale helseteamet, men opple- 
velsen satte seg for evig fast i minnet. 

I etter kant av ulykken ble det opprettet 
et minnefond. De vedtatte statuttene har 

gitt alle frivillige organisasjoner som  
arbeider innenfor redningstjenesten 
i vinterfjellet, samt alle ledd innen 
Norges Røde Kors anledning til å 
søke midler. Fondets årlige rente- 
avkastning disponeres etterskuddsvis 
til fondets formål. I særtilfeller kan 
styret tildele utover disse grenser, 
men fondets grunnkapital på  
1 000 000 kroner skal stå urørt. Helt 
siden fondet oppnådde grunnbeløpet, 
har rentepengene sørget for at fondet 
har kunnet innvilge søknader for 
nærmere en halv million kroner. Det er 
lokale Røde Kors-foreninger fra hele 
landet, samt flere avdelinger av Norske 
Redningshunder som har søkt og mot-
tatt penger. 

– Røde Kors er en beredskapsorganisa- 
sjon, og når vi får en hendelse som kre-
ver stort mannskap, så stiller også våre 
frivillige i omsorgsaktivitetene og Røde 
Kors Ungdom opp, ikke bare hjelpe- 
korpset, forteller korpsleder Morten 
Andersen. – I år var vi så heldige å få 
bistand fra Hønefoss speidergruppe, 
som stilte som markører. I tillegg hjalp 
Ringerike brann- og redningstjeneste til 

med røykeffekter og politiet i Sør-Øst 
var deltagere i søksledelsen. 

Observatører fra Buskerud Røde Kors 
og Norges Røde Kors var svært impo- 
nerte over innsatsen til deltagerne,  
øvingsledelsen og ikke minst markørene 
– som bidro til en realistisk øvelse med 
mange gode læringspunkter. 

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

De to kameratene Jan Robert Overum og Ole Steinar Rabbestøl 
Bryøen omkom i skredulykken i Hol i 1994. Tekst og foto er gjengitt med 
tillatelse fra mødrene til begge to og Ole Steinars bror. (Foto: privat).

OM FONDET

Fondets målgruppe: 
Målgruppen er alle frivillige organisasjoner som arbeider innenfor 
redningstjenesten i vinterfjellet, samt alle ledd innen Norges Røde 
Kors. 

Fondsstyret kan gi støtte til følgende aktiviteter: 
•	 Forebyggende tiltak og opplysningsvirksomhet for å øke folks 

kunnskaper om ferdsel i vinterfjellet 
•	 Tiltak for å høyne den alminnelige beredskap ved skred- 

ulykker, herunder utdanning av mannskaper 
•	 Tilskudd til lokale inntektsbringende tiltak for å styrke fondets 

kapital 

Videre kan styret påskjønne personer, lag eller foreninger som gjør 
en spesiell innsats for opplysning/forebygging av skredulykker. 

Her fraktes en skadd pasient fram til veitransport. 
(Foto: Ole Edvin Tangen) 

De som sitter i KO (kommando- 
sentralen) har blant annet an- 
svaret for å planlegge søketeiger. 
Her er Thor Blyberg Endrerud i 
gang med dette arbeidet. 
(Foto: Ole Edvin B. Tangen). 
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BESØKSTJENESTEN Buskerud

Lørdag 19. oktober var 67 flotte 
besøksvenner fra 10 forskjellige  
lokalforeninger i Buskerud samlet på 
Kongsberg for å feire besøkstjenesten i 
Norge sitt 70 års-jubileum. Der fikk de 
faglig påfyll via dyktige foredragshol-
dere som snakket om besøkstjenestens 
historie, demens, det å være besøksvenn 
med hund, strikkegruppa på Kongsberg, 
ensomhet og psykologisk aldring. I 
tillegg ble det en trivelig møteplass, 
med erfaringsdeling, nettverksbygging, 
kake og underholdning. 
 
Stadig flere yngre velger å bli med i 
besøkstjenesten, og det er en hyggelig 
trend. I mange tilfeller kan en kobling 
mellom eldre/yngre eller yngre/yngre 
være svært vellykket.  

Besøkstjenesten i Hallingdal hadde 
i tillegg sin årlige samling tidligere 
i høst, da de møttes i kulturkirken på 
Geilo. Her ble det satt fokus på at alle 
må være i mere aktivitet og at dette kan 
tas aktivt inn i besøk. Deltagerne fikk 

ideer på hvordan aktivisere besøksver-
ter ved besøk. De frivillige koste seg 
med småmat og praten gikk livlig rundt 
bordet.  

– Buskerud Røde Kors har i år lagt til rette 
for hele fem aktivitetsrettede temakurs 
for våre besøksvenner i 2019, og totalt 
har nesten 100 deltakere gjennom- 
ført denne opplæringen. De får i tillegg 
også en innføring i Røde Kors og vårt 
arbeid, samtidig som de tilbys et enkelt 
førstehjelpskurs og en liten opplæring 
i hvordan de møter mennesker som 
akkurat har opplevd noe vanskelig. 
Det er viktig for oss at våre frivillige 
er godt rustet og trygge i sin rolle, og 
takket være godt samspill mellom lokal- 
foreningene, distriktskontoret og våre 
dyktige kursholdere, så får vi dette til, 
forteller Jane Grøtting ved distriktskon-
toret. – De frivillige som ønsker å bli 
besøksvenn med hund, gjennomfører 
i tillegg en noe mer omfattende opp-
læring, som også inkluderer hunden. 
Dette tilbudet har blitt et flott tilskudd 

til den tradisjonelle besøkstjenesten. 
 
Besøksvennene Solveig Krusedokken 
fra Nesbyen Røde Kors og Solveig 
Villand Lindheim fra Gol og Hemsedal 
Røde Kors var plukket ut til å delta 
på den offisielle 70-årsmarkeringen i 
regi av Norges Røde Kors på Bogstad 
gård i slutten av oktober. – Dette ble en 
flott fest med middag, taler og under-
holdning, forteller det to Solveig`ene.  
To fra hvert distrikt fra invitert og totalt 
deltok ca. 60 stykker.  

Vi må til slutt få nevne at vår 
evigunge Solveig fra Gol også 
deltok på afternoon tea på Slottet i 
november, med omvisning i kunst- 
stallen og teselskap med tilhørende 
lekre munnfuller i en salong inne på 
Slottet etterpå. – I 2019 har jeg nesten 
bare jubilert, sprudler Solveig, som tid-
ligere i sommer både var i bryllupet til 
barnebarnet sitt og feiret sin 90-årsdag.   

De besøker eldre og ensomme, de besøker beboere på 

institusjoner, de arrangerer lesestunder, trim,  

hyggekvelder og utflukter og de har gjort hverda-

gen lysere for så mange i 70 år. De er besøksvenner i 

Røde Kors – med og uten hund. 

Av: Jorunn H. Kornerud

Å være besøksvenn er en 
sann glede, stråler Solveig 

Villand Lindheim (90) fra Gol. 
Her avbildet med Asbjørn 
Modalen, som får jevnlig 

besøk fra Røde Kors. 
(Foto: Martin Giæver) 

Mange frivillige besøksvenner var samlet til 

70-årsfeiring på Kongsberg i oktober. 

(Foto: Jane Grøtting) 

Vil du BLI besøksvenn i 
Røde Kors? 
•	 Du må være fylt 18 år. 

•	 Meld deg som frivillig på 
www.rodekors.no eller ta 
kontakt med din lokal- 
forening direkte.  

•	 Du inviteres til samtale og 
du får nødvendig opp-
læring, før du kobles mot en 
deltager eller en institusjon. 

Ønsker du å FÅ besøk? 

•	 Ta kontakt med din lokale 
Røde Kors-forening eller 
med vårt sentralbord  
nr. 22 05 40 00 

•	 Du kan også snakke med 
dine pårørende eller din 
kontaktperson i hjemme- 
tjenesten, som kan formidle 
beskjed til den lokale Røde 
Kors-foreningen. 

Glade 70-årsjubilanter 

•	 I Buskerud Røde Kors er 
det nå 395 aktive frivillige 
besøksvenner 

•	 I 2019 er det registrert 140 
nye frivillige 

•	 13 av våre 20 lokal- 
foreninger har besøkstje-
neste og 15 foreninger har 
besøksvenn med hund 

BESØKSTJENESTE
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MIGRASJON Buskerud

Når livet faller i grus, når du må 

flykte fra alt du har kjært og når 

fremtiden ligger som en utrygg og 

skummel tåkedott langt der borte, 

da kan det være fristende å gi opp. 

Det gjorde ikke Brhana, og gjennom 

å gripe den nye sjansen, søke hjelp og 

jobbe målrettet, så har hun i dag fått 

et godt og lykkelig liv i Norge. 

Hardt arbeid ga 
god uttelling 

Av: Jorunn H. Kornerud

Når Brhana forteller sin historie, er det ganske utrolig å 
høre hva hun har fått til på disse sju årene her i landet.

– Jeg måtte flykte fra Eritrea og bodde en periode i flykt- 
ningleir. Deretter ble jeg sendt av sted via Hellas og 
endte altså i Norge. Jeg hadde ikke engang hørt om dette 
lille landet,  men jeg er vant til fire årstider fra hjem-
landet mitt, så jeg fikk i hvert fall ikke sjokk på grunn av 
kulda, smiler Brhana – eller Liya, som er det uformelle 
kallenavnet hennes. Brhana var innom to ulike transitt-
mottak, før hun i 2014 ble bosatt i Ringerike kommune. 

TOK GREP FRA FØRSTE STUND 
– Jeg har alltid visst at man må stole på seg selv og være 
villig til å lære seg nye ting, skal man ha en sjanse. Mens 
jeg bodde på transittmottaket, fikk vi litt lommepenger. 
Jeg husker så godt at jeg fikk utbetalt 240 kroner. Da 
gikk jeg rett i en bokhandel og kjøpte meg en ordbok, 
slik at jeg kunne begynne å lære meg det norske språket, 
forteller Brhana.  

Da hun kom til Ringerike, startet hun på introduksjons- 
kurs. I tillegg begynte hun som privatist på videregående 
skole for å bygge på den utdannelsen hun hadde fra  
Eritrea, slik at hun kan bli godkjent helsefagarbeider her i 
Norge. – Jeg har jobbet med helse i veldig mange år, men 
våre to land har ikke likt utdanningssystem, så derfor 
holder jeg nå på med skolegang også her, sier Brhana.   

RØDE KORS BETYDDE SÅ MYE FOR MEG 
Mens Bhrana bodde på transittmottak i Drammen, 
deltok hun på leksehjelp der i regi av Drammen Røde 
Kors. Derfor var Røde Kors det første hun spurte etter 
da hun kom til Ringerike. Der kom hun i kontakt med 
Parviz Salimi, som jobber med flerkulturelle aktiviteter 
i Ringerike og Hole Røde Kors. – Brhana ble med på 
både leksehjelp og norsktrening hos oss, forteller Parviz 
– og hun deltok også på språkkafé og hadde en flyktning- 
guide. – Hun kom til meg veldig ofte og sa «jeg vil ha en 
jobb». Jeg veiledet henne og fortalte at hun først måtte 
lære seg språket og komme i gang med utdannelsen sin. 
Brhana fikk raskt et stort nettverk gjennom Røde Kors, 
lærte seg norsk og fikk også hjelp til å skrive søknader.  

EN GOD ARBEIDSPLASS 
I 2015 fikk hun jobb som tilkallingsvikar på Hov Om-
sorgsbolig, på avdelingen hvor kona til Parviz, Parasto, 
er avdelingsleder. – Jeg trives veldig godt og har så 
mange fine kollegaer og en god ledelse, sier Brhana. 
– Jeg håper å kunne gå opp til eksamen som helsefag- 
arbeider i 2021. Hun får også ros fra sine kollegaer 
Elise og Ratchanee og latteren sitter løst når de tre skal  
fotograferes. – Vi satser på et stort mangfold i ansatt-
staben og er veldig opptatt av at alle skal integreres, 
forteller enhetsleder Elisabeth Blomqvist Innervik på 
avdelingen for tilrettelagte tjenester. 

PLUKKER OPP SPRÅKET I MANGE KANALER 
Brhana forteller at hun også har lært mye språk via 
radio og TV. Programmet «Klar tale» har vært en stor 
favoritt og på TV er hun veldig glad i å se helse-
programmer som «Hva feiler det deg?» og 
«Helene sjekker inn». – Jeg følger med 
på tekstingen og forsøker å lære både 
uttale og skrivemåte samtidig, sier 
den entusiastiske kvinnen. – Og 
så er det viktig å være sosial, 
ta kontakt med folk og være 
selvstendig. 

ET LYKKELIG 
FAMILIELIV 
I tillegg til å være del-
taker i mange Røde 
Kors-aktiviteter, stude- 
re og få jobb, har den 
blide damen rukket 
enda mer; hun har blitt 
tvillingmamma. Hjemme 
i den nyinnkjøpte rekke-
husleiligheten i Herads- 
bygda venter hennes eri- 
treiske samboer, som hun traff 
etter at hun kom til Norge og  
en liten gutt og ei lita jente på  
2 ½ år. – De går i barnehage og det 
er fantastisk å se dem vokse opp i så fine 

omgivelser, stråler Brhana. – Jeg kunne ikke vært mer 
heldig med det nye livet mitt. Takket være at jeg ble tatt 
så godt imot hos Røde Kors og fikk hjelp og støtte slik at 
jeg kunne lære meg språk og få meg en jobb, så har vi nå 
fått lån via Husbanken og har fått et eget hjem. Det har 
kostet mye innsats, men det er det virkelig verdt. Jeg vil 
ikke være avhengig av hjelp fra NAV, sier Brhana. 

Og vet du hva? I skrivende stund er Brhana ferdig med 
teorien og håper på å få sertifikat før vi går over i 2020. 
– Jeg skal kjøre opp på automat, altså, ler hun. 
– Noe annet kommer IKKE på tale. 

– Jeg trives veldig godt og har så 
mange fine kollegaer og en god 

ledelse, sier Brhana. 

Ringerike og Hole Røde Kors har vært til uvurderlig hjelp for 
meg, og jeg har deltatt i mange av aktivitetene i foreningen 

og fått både nettverk og god kunnskap, 
sier Brhana. (Foto: Jorunn H. Kornerud) 

Brhana har en variert arbeidsdag, med både operative og 
administrative oppgaver, og hun lærer noe nytt hele tiden. 

(Foto: Jorunn H. Kornerud)
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BESØKSTJENESTEN | FRIVILLIGHET Buskerud

MIDLER TIL RØDE KORS 
Stiftelsen Kaare Berg har tildelt Buskerud Røde Kors 
400 000,- per år i inntil tre år, for å utvikle besøks- 
tjenesten. Distriktsstyret har vedtatt en prosjektplan, 
som i første omgang vil fokusere på nye Drammen 
og styrking av aktiviteten i alle bydelene i den nye 
kommunen.   

STORE BEHOV 
I 2015 gjorde Drammen Røde Kors en kartlegging 
av behov for besøkstjenesten på institusjoner i 
Drammen kommune. Kartleggingen kom frem til 
at det manglet rundt 100 frivillige i besøkstjeneste 
for å dekke behovene på institusjonene. I tillegg kom 

behovene hos hjemmeboende. 

I en kartlegging, laget av Buskerud Røde Kors i 2018, 
kom det frem at det vil bli store økninger i behov blant 
de som trenger institusjonsplass eller hjemmetjenester 
frem mot 2040. For Drammen gir framskrivningen en 
økning på 87 %, Nedre Eiker 133 % og Svelvik 134 %.  

– Det sier seg selv at det er vanskelig å tilfreds- 
stille alle behov, når det blir så mange flere men-
nesker som trenger hjelp. Buskerud Røde Kors 
tenker at besøkstjenesten vil få en viktig rolle i 
å dekke behovene som gjelder samvær, sosiale  
arenaer og fysisk aktivitet i den nye stor- 

kommunen. For å klare dette må vi ruste opp besøks- 
tjenesten. Derfor er midlene fra Stiftelsen Kaare Berg 
utrolig viktige for å kunne gi denne tjenesten et nødven-
dig løft, sier Kirsten Risum Pettersen ved distriktskon-
toret til Buskerud Røde Kors. 

Antall eldre og ensomme øker i ny storkommune 
Fra 1. januar 2020 vil Drammen, Svelvik og Nedre Eiker bli til én kommune, som vil ha over  
100 000 innbyggere, fordelt på 11 bydeler. Selv den minste av disse bydelene vil være på størrelse 
med en middels stor kommune.  

HVORDAN KAN DU ENGASJERE DEG? 
Har du fylt 18 år? Bli besøksvenn i Røde Kors. 

Kontakt din nærmeste lokalforening 
eller meld deg via www.rodekors.no 

Randi Sætre Olsen har viet 
mye av sin fritid til Røde Kors i 

mer enn 60 år. 
(Foto: Marte Ramborg) 

Randi flyttet til Sætre da hun giftet seg 11. august 
1956. To måneder senere ble hun vervet til Røde Kors 
og siden har hun stått på for å hjelpe dem som trenger 
det i sitt lokalsamfunn! Hun har vært lokalforenings- 
leder og hatt omtrent alle verv man kan ha i Hurum, 
samt på distriktsnivå. Det er takket være Randi at 

foreningen har et eget hus, og nå ivrer hun spesielt for 
besøkstjenesten. 

Randi er 84 år og sprek som en 60-åring. Vi tror 
det er fordi frivillig innsats holder oss friske. Randi 
ordner opp med det meste, og vil selvsagt ha nye fri- 

villige med seg.

– Ensomhet har blitt 
en folkesykdom og en stor utfordring, men det er også 
noe vi som medmennesker enkelt kan gjøre noe med, 
sier hun!  

Husgruppa til Kongsberg Røde Kors 
består av frivillige og en deltidsansatt 
husbestyrer som koordinerer utleie 
av huset. Gruppen møtes jevnlig for å  
diskutere nødvendig forefallende arbeid 
og er aktive med dugnadsarbeid som 
vedlikehold, rydding, maling, beising 

og koordinering av profesjonelle 
håndverkere når det behøves. Gruppen 
har ansvaret for vedlikehold av byg- 
ningsmassen på Kirketorget og utendørs 
vedlikehold av hyttene Flisebu og 
Sachsen. 

De frammøtte fikk informasjon om 
organiseringen etter politireformen, 
og fikk større klarhet i hva politiet for-
venter av hjelpekorpset som rednings- 
personell. 

Solheim fortalte også om Base Camp, 
som er politiets kartverktøy ved søk 

etter savnet. Han orienterte også litt om 
politiets interne opplæring og strukture-
ring av en redningsaksjon. 

Det var en veldig hyggelig og interes-
sant kveld, hvor også Flå Røde Kors 
hjelpekorps var invitert. 

Randi Sæthre Olsen er en av Hurum Røde Kors’ fantastiske frivillige! 

I oktober hadde Nesbyen Røde Kors hjelpekorps medlemsmøte, med 
besøk av innsatsleder fra politiet, Kjetil Solheim. 

Sprudlende og trofast frivillig i Hurum 

Aktiv og ansvarlig gruppe på Kongsberg 

Lærerik kveld i Nesbyen 

Vil du være med Randi og de andre flotte folkene i besøkstjenesten, ta kontakt med leder@hurumrodekors.no. Velkommen til oss! 

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud
Av: Jorunn H. Kornerud
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Styret består av sju personer, som har en 
ambisjon om å øke både aktivitetsnivået 
og antall frivillige. 

Foreningen gjorde en behovskartlegging 
i fjor høst, og fant bl.a. følgende faktatall; 

•	 Det bor 3 916 innvandrere i Røyken  
kommune. Av disse er 2 630 vestlige 
innvandrere, mens de siste 1 296 ut-

gjør ikke-vestlige innvandrere. 77 % 
av de vestlige innvandrere er regis-
trert med fast inntekt, mens dette kun 
gjelder 60 % av de ikke vestlige.  

•	 Det er ca. 2 400 ungdommer mel-
lom 16 og 24 år i kommunen og om-
kring 5 % av disse har opplevd fattig-
dom, 26 % er plaget av ensomhet og 
8 % har blitt mobbet. Et svært glede-
lig tall er at 92 % oppgir å trives på 
skolen. 

•	 Det er 2 921 personer over 67 år i 
Røyken kommune. Av disse lever 
130 personer med vedvarende lav 
inntekt. Sett i forhold til dagens be-
hov for institusjon- eller hjemme- 
tjenester for personer fra 67 år og  
eldre vil det i 2040 være en økning på 
191 % for dette behovet!! 

Slike kartlegginger med statistikk og fakta- 
tall er viktig for oss når vi skal gjøre en 
Røde Kors-vurdering, forteller frivillig- 
vert Hildegunn Kittang. – Vi må hele tiden 

se på hvilke behov vi bør dekke i forhold 
til vår lokale kapasitet.  

– I dag tilbyr vi aktiviteten flyktning- 
guide og besøkstjeneste, sier Kittang. 

– Det er seks aktive frivillige som møter 
flyktninger én til én og  også noen som 
deltar på noe vi kaller “møtepunkt”. Det 
er fint å ha noen å støtte seg til når man er 
ny i et land, og for våre frivillig er det en 
svært meningsfull oppgave. 

– Besøkstjenesten vår har hatt en stor  
oppblomstring i 2019. Vi har nå 14 aktive 
besøksvenner og tre som går på besøk med 
hund. Alle har gjennomført sin opplæring. 
Noen deltar med besøk på Bråset bo- og 
omsorgssenter, mens andre går på hjemme- 
besøk. I tillegg har en av våre frivillige 
vært med når kommunens demensteam 
nå kjører et kurs i sju uker for hjemme- 
boende demente og deres pårørende. Dette 
er nyttig, givende og lærerikt og vi har 
veldig god kontakt med hjemmetjenesten 
her i kommunen, forteller Kittang. 

Styret har også utarbeidet en beredskaps-
plan og har nylig signert en samarbeids- 
avtale med Røyken kommune.  

– Det er moro at vi opplever en ny giv i 
foreningen og at stadig flere vil være med 
på laget vårt, sier Kittang. Du så kanskje 
de frivillige på Røykenmila i septem-
ber? De hadde rigget en fin stand, hvor 
de informerte om sine aktiviteter og det å 
være frivillig. I tillegg kunne besøkende 
forsøke seg på hjerte-/lungeredning  – en 
kunnskap det alltid kan være lurt å ha. 

For oss i Røde Kors betyr dette at 
Buskerud Røde Kors, Akershus Røde 
Kors og Østfold Røde Kors beholder 
sine navn, sine lokalforeninger og sine 
valgte distriktsstyrer, som før. Altså ingen 
endring på dette og det er ingenting som 
skal hete Viken Røde Kors.

Hvert av de tre fylkene har hittil hatt hvert 

sitt Røde Kors distriktskontor.  Disse er 
nå i en omstillingsprosess og skal samor-
ganiseres til ett felles distriktskontor 
for Viken, dog med tre kontorlokaler 
som tidligere (Drammen, Lillestrøm og 
Sarpsborg).  Den nye strukturen skal 
være på plass 1.1.2020. Distriktskontoret 
i Viken får én felles daglig leder, Mari 
Ann Morken (nåværende daglig leder i 

Buskerud Røde Kors).  

Hensikten med en felles organisering 
av de ansatte ved distriktskontorene er å 
utvikle organisasjonen for å kunne levere 
humanitær aktivitet etter våre målset-
ninger. Arbeidet er en del av omstillingen 
for hele Røde Kors, som skal gi gevinster 
knyttet til ressursbruk og samhandling. 

RØDE KORS I VIKEN | RØYKEN RØDE KORS Buskerud

RØDE KORS I VIKEN 

Fra 1.1.2020 blir det nye storfylket Viken en realitet. 
Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen og får ca. 
1,2 millioner innbyggere, inkludert Jevnaker, Lunner 
og Svelvik. Hva blir konsekvensene for Røde Kors? 

Røyken kommune har drøyt 22 500 
innbyggere. I 2020 slås kommunen sammen 
med Hurum og Asker. Røde Kors-foreningen i 
Røyken består, og de har 30 aktive frivillige 
og 395 støttemedlemmer.  

KONTAKTINFO
Kontorene vil fortsatt nås via 

sentralbordet til Røde Kors;  
22 05 40 00, og ansatte  

har samme mobiltelefon- 
nummer som tidligere  
(se www.rodekors.no) 

NOE FOR DEG?

– Vi vil gjerne ha med oss enda 
flere,	både	frivillige	og	støtte-
medlemmer, sier Kittang. Om 
noen har spørsmål i forbindelse 
med arbeidet vårt, må de 
gjerne ta kontakt direkte med 
meg via e-post;  
hildegunn.kittang@gmail.com 
eller telefon; 954 44 612. 

Dette blir Viken fylke.
(Foto: Buskerud 

Fylkeskommune)

Liten forening med 
positiv oppsving 

Hildegunn Kittang er frivilligvert i Røyken 
Røde Kors, og har hatt gleden av å  
ønske mange nye frivillige velkommen 
inn i foreningen det siste året. 
(Foto: Arne Kittang) 

Det var stor 
aktivitet rundt 

standen til 
Røyken Røde 

Kors på Røyken- 
mila i høst.

(Foto: Kirsten 
Risum Pettersen)

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud
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Rundt 150 små og store har også i år 
kost seg på leir for Barnas Røde Kors i 
Buskerud. Her møtes vi for teltliv, aktivi-
teter, leik og moro. Enten man er her for 
første gang eller man har vært med flere 
ganger er det gøy å bli kjent med andre 
barn og voksne som er med i Bark rundt 
omkring. Ikke alltid like lett å sovne i telt 

og sovepose – mygg, regnvær og mange 
ukjente lyder man hører gjennom telt- 
duken. Men når morgenen kommer er 
humøret tipp topp og frokost ute i det fri 
smaker fortreffelig.  

Lørdagens ringløype hadde avdelingene 
ansvar for. Målet var å ha noen første- 
hjelpsaktiviteter og bli kjent-leker. Ungen 
fikk blant annet prøve skredsøker, hilse 
på Røde Kors besøkshunder, prøve spjel- 
king i skogen, rebus, bokstavlek, hull 
i hatten, zip zap boing, supermusa og 
kubb. 

Ungene hadde før leiren valgt hvilke 
aktiviteter de ønsket å delta på søndag. 
Det var tilbud om fisking, drømme-
fanger/uro, toving, snekring, veving,  
batikk og makramé. Det ble utrolig 
mange kreative resultater! 

Mandag var leirens utfluktsdag. Vi reiste 
til klatreparken Høyt og Lavt på Ål. 
Her koste vi oss stort både inne og ute.  
Dagen ble avsluttet med buffet på Thon 
Hotel på Ål. 

Dagene på Skinnesmoen går veldig 
raskt og tirsdag var det igjen tid for å  
pakke ned leiren og si adjø til mange 
gamle og nye venner.  

Ferie i Danmark 
I år ble turene lagt til Slettestrand og Tan-
nishus på nordvest-kysten av Danmark. 
Avstanden til Hirtshals er kort, og begge 
steder har nydelige sandstrender. Deltak-
erne ble fraktet med buss, før alle fikk opp- 
leve en spennende båttur med Fjord-
line. Etter en ny kort båttur, ble alle inn-
kvartert i egne leiligheter.  

Dagene på ferie for alle-turene er fylt 
med mange aktiviteter og litt fritid. I 
Danmark ble det arrangert bli kjent-
løyper i området rundt feriestedet. Vi 
laget flott drager av bursdagsduker og 
disse ble testet ut både på stranda og 
på båten hjem. Vind er jo som kjent  
ingen mangelvare i Danmark! Stranda ble  

benyttet både til sandslottkonkurranse og 
bading. På Slettestrand inviterte bofelles- 
skapet Delfinen til pannekake-aften og 
landskamp i fotball. Dyr er jo alltid popu-
lært, så tur med hest og vogn sto også på 
programmet. Selv om været var litt varie- 
rende, la ikke dette noen demper på inn-
satsen. Bading var det også muligheter 
for innendørs i bassenget. 

På alle tre oppholdene ble det arrangert 
utflukter. Deltakerne fikk gode opplevel- 
ser i Fårup sommerland, Norsøen Ocean-
arium i Hirtshals og i Aalborg Zoo.  

Dagene går så alt for fort når man har det 
gøy og mange hadde ikke lyst til å reise 
hjem igjen. Vi har fått mange hyggelige 
tilbakemeldinger på turene og her er noen 
sitater fra familiene. Vi synes disse sier 

mye om hva en slik ferie betyr:  

– Betydde veldig mye fordi det har skapt 
nye minner med barna og jeg har fått 
brukt tid med dem. 

– Dette betydde veldig mye for oss, siden 
det er aller første gang vi har dratt på  
ferie sammen. 

– De har kost seg masse med bading, 
både i basseng og havet. 

– De har ikke lyst til å dra hjem, fordi de 
har kost seg masse her. 

– Må si at Fårup sommarland var det ul-
timate for mine. 

– Turen til Fårup var artig for både store 
og små, men også all hyggen man har fått 
med alle hele uken har vært helt magisk. 

– Beste ferieminne: Turen på stranden da 
det begynte å fosse ned med vann mens 
vi holdt på med sandslottbygging. Alle 
måtte løpe tilbake i pøsregn, kliss våte. 

Det ER deilig å være 
norsk i Danmark! 

SOMMERLEIR Buskerud

Å skape gode minner… 
Av: Marit B. Svendsen/Jorunn H. Kornerud

FERIE FOR ALLE-OPPHOLD 2019:
•	 Buskerud Røde Kors har gjennomført tre Ferie for alle-opphold, alle 

tre oppholdene i Danmark (Slettestrand og Tannishus) 

•	 69 barn har fått en ferieopplevelse sammen med familien sin 

•	 30 familier fra Flå, Hemsedal, Hole, Krødsherad, Lier, Modum, 
Nedre-Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Røyken, Sigdal, Øvre 
Eiker og Ål deltok på årets opphold 

•	 Totalt søkte 204 familier om å få en ferie 

BARK-LEIR 2019: 
•	 Skinnesmoen i Krødsherad 

21.-25. juni 

•	 17. gang vi arrangerer leir 

•	 BARK i Kongsberg, Drammen, 
Modum, Hole, Ringerike, 
Sigdal, Krødsherad, Gol og 
Hemsedal Røde Kors deltok 

•	 106 barn og 61 voksne 
påmeldt 

Det er et stort ansvar, men de storkoser seg som Røde Kors-frivillige på 
Ferie for alle-oppholdene; f.v. Lars Erik, Tor Gunnar, Naila, Elin og Hans 

Petter – og en bussjåfør – som er som de skal være; i godt humør.
(Foto: Buskerud Røde Kors )

Det	skjer	mye	spennende	
på	sommerleir,	og	når	m

an	får	fisk,	er	

det ekstra gøy. (Foto: Marit B. Svendsen) 

Gøy på 

sommer-

leir!

Leir på 
Skinnesmoen
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SVØMMEKURS Buskerud

Vi tar det ofte som en selvfølge her i 
Norge at alle kan sykle, stupe kråke 
eller svømme. Men så er det nå en gang 
slik at ikke alle har hatt anledning til å 
lære seg dette – verken etnisk norske 
eller innvandrere. Frivillige i Kongs-
berg Røde Kors kjente til denne utfor-
dringen, kartla behovet og fikk midler 
via Extrastiftelsen. To frivillige meldte 
seg raskt til å bistå; Carol Skalstad og 
Cathy Forbes. I tillegg har de fått god 
hjelp fra et par andre voksne, samt noen 
elever ved Kongsberg videregående 
skole som går på IB-linja (International 
Baccalaureate). 

– Jeg er aktiv svømmer og, sammen 
med Bergkamaratene (BK) Masters 
gruppe, har jeg deltatt i NM en rekke 
ganger, forteller Carol. – Jeg har også 
jobbet med svømmeopplæring både i 
skolen og i BK.  Jeg kommer selv opp- 
rinnelig fra England, men har bodd her 
i Kongsberg siden 1980. Min kollega, 
Cathy, kommer fra Kanada og vi er 
stolte av at vi har greid å få så mange 
til å tørre og bevege seg ut i vannet  
– og til og med lære å svømme og  
flyte på ryggen, stråler hun. Den slan-
ke, sterke og smidige damen roper inn 

i garderoben og forsøker å samle dag-
ens flokk, slik at den siste av totalt åtte 
kursdager kan begynne. 

For det er nemlig ikke alle som har 
forsøkt å bade i et basseng eller 
utendørs før de kom hit til landet, og 
bare det å møte dette nye elementet kan 
være ganske skremmende. 

Plutselig kommer en av kvinnene 
svømmende, med hodet under vannet. 
– Kjempebra, roper Carol. – Du greide 
det! Og det smilende fjeset som dukker 
opp, viser at mestringsfølelsen er langt 
over på plussiden. En annen deltaker 
synes foreløpig det er tryggest å bruke 
noen flytebelter, men hun holder seg i 
kanten og prøver seg på stadig dypere 
vann. 

– Vi har rekruttert deltakerne våre via 
Norsksenteret, Integreringsseksjonen 
og Facebook, og dette er det andre 
kurset vi gjennomfører, forteller Carol. 
– Vi har satt en nedre aldersgrense på 
16 år, men oppover kan man bli med 
så lenge man vil. Vi har nå 17 delta- 
kere fra mange forskjellige land, og vi 
har satt en deltakeravgift på kr 100,-/

person, slik at oppmøtet skal være litt 
mer forpliktende.  

Etter en lattermild fotoseanse, er det 

mange som begynner å bli utålmodige 
etter å komme i gang, og Carol takker 
for praten og hopper elegant ut i vannet. 

Kunsten å holde

 seg flytende 

Det er mye man trenger å lære når man flytter 

til et nytt land. Språket er kanskje noe av det 

aller viktigste. Mange innvandrere i Kongsberg er 

ivrige og lærevillige, og nå har mange av dem 

funnet ut at det er en ting til som er lurt å kunne 

for bokstavelig talt å holde hodet over vannet i det 

nye landet; nemlig å svømme. Det er da Carol  

dukker opp som en reddende engel. 

Det kan være skummelt å stole 
på seg selv, legge seg bakover 
og kun ha selve ansiktet over 
vannflaten.	Med	god	opplæring	
og	trening	så	lykkes	de	fleste.	
(Foto: Jorunn H. Kornerud) 

Her er noen av de som deltok på høstens svømmekurs for kvinner, sammen med fri- 

villig Kirsti Grønvold (bak til høyre) og svømmeinstruktør Carol Skalstad (foran til 

høyre.) (Foto: Jorunn H. Kornerud)

Av: Jorunn H. Kornerud

Nå	har	også	flere	menn	etterspurt	kurs.	–	Vi	har	veldig	lyst,	men	det	
er	utfordrende	å	få	bassengtid	åtte	uker	i	strekk.	I	tillegg	må	vi	finne	
noen mannlige hjelpeinstruktører, men skulle vi få mulighet, kan det 

godt hende vi også kan tilby et lignende kurs for mennene på litt 
sikt, sier Carol. – Vi må også holde oss til nybegynnerkurs, for dette 

bassenget er ikke dypt nok til å gjennomføre videre opplæring.  
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BARK I GOL OG HEMSEDAL | ETTERSAMTALE Buskerud

Det kan dreie seg om store hendelser, 
hvor mange ulike hjelpemannskaper 
er involverte, og det kan handle om de 
nære møtene én til én, hvor en frivil-
lig opplever noe som føles vanske-
lig å skulle håndtere alene. Vår Røde 
Kors-frivillige møter ofte mennesker i 
sårbare livssituasjoner, og det trenger 
ikke å omhandle sykdom, skade eller 
krevende leteaksjoner for at det skal 
kunne oppleves tøft også for den  
frivillige.  

– I motsetninger til debriefing, hvor 
formålet er å snakke om hendelsfor- 
løpet, vil en ettersamtale i Røde Kors 
gå ut på å snakke om det den frivillige 
selv føler rundt hendelsen. Man sanser 
ulike ting i form av lyder, lukter og 
stemninger og har egne opplevelser 
rundt hva som har vært tøffest knyttet 
til hendelsen. Det er viktig å delta i en 
strukturert samtale om dette, så man 
kan få kunnskap om og ferdigheter i å 
takle egne reaksjoner. Samtaleleder vil 

ikke gi råd, men få den frivillige til å 
fortelle om sine tanker og følelser og 
reflektere rundt sine egne reaksjoner, 
forteller leder i krise- og omsorgs- 
gruppen i Buskerud Røde Kors, 
Anne-Kristin Solberg. – Dette er våre 
ledere i hjelpekorpsene veldig bevisste 
på, men det er ikke mindre viktig innen 
våre ulike omsorgsaktiviteter. Det er et 
lederansvar å underrette nye frivillige 
om at muligheten finnes, men den fri- 
villige må også ta kontakt når behovet 
oppstår. I våre én til én-aktiviteter er 
det kun den frivillige selv som kjenner 
på om en situasjon blir for krevende 
å håndtere alene. Da er det viktig at 
nærmeste samtaleleder kontaktes raskt. 

Det er en rekke frivillige som har fått 
opplæring i å være samtaleledere i våre 
lokalforeninger i Buskerud, og i tillegg 
har vi en krise-/omsorgsgruppe på dis-
triktsnivå, som er ekstra skolerte. Disse 
lærer opp de lokale samtalelederne, gir 
dem faglig påfyll og kan stille opp med 

sin kompetanse dersom en situasjon 
krever det. I tillegg har Røde Kors en 
avtale med Soscon, som kan stille med 
profesjonell hjelp i spesielle tilfeller. 
De bisto Røde Kors etter hendelsene på 
Utøya i 2012. 

I oktober ble det gjennomført et semi-
nar i Modum, hvor sju av de frivillige 
samtalelederne deltok. Der ble det 
repetert en del av teoristoffet i samtale- 
lederkurset og det ble også tid til erfa-
ringsdeling og drøftinger rundt ulike 
dilemmaer. Gruppen planlegger en 
helgesamling på nyåret. 

I Gol og Hemsedal Røde Kors er det to aktive BARK-grupper, 
hvor barn i grunnskolealder er med. 

De har mye forskjellig på halvårsplanen sin, og blant annet 
lærer de å spikke med kniv når de er ute på tur. – Det er kjekt 
å lære og ta hensyn til andre og være forsiktig - og ikke minst 
er det nyttig å kunne bruke kniv, sier leder i Gol-gruppa, 
Kari Anita Brenna. Ungene i Barnas Røde Kors i Gol og Hemsedal Røde Kors er mye ut. Her er det ball-

spill og leik, mens Nila øver seg på å spikke. (Foto: Kari Anita Brenna) 

Med knivskarp 
konsentrasjon

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Den viktige ettersamtalen 
Frivillige Røde Kors-mannskaper er der for 
å hjelpe andre – men de må også selv ha noen 
å snakke med når de akkurat har opplevd en 
krevende situasjon. Derfor har vi ulike tilbud 
innen ettersamtale. 

Kontakt Anne-Kristin Solberg, 
e-post: solberg.annekristin@
gmail.com,  tlf. 476 33 280. 

Anne-Kristin Sol-
berg fra Geilo er 

leder av krise- og 
omsorgsgruppa 
i Buskerud Røde 

Kors. (Foto: Jorunn 
H. Kornerud) 

Flere av de skolerte sam-
talelederne i Røde Kors i 

Buskerud deltok på seminaret 
om ettersamtale i oktober. 
(Foto: Jorunn H. Kornerud) 

NOE FOR DEG?
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VANNREDNING | SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE Buskerud

Priser til Buskerud-ungdommer 

Lokalt byggevarefirma reddet redningsbåt 

Vi ble temmelig fortvilet, forteller fagled-
er for vann i Ringerike og Hole Røde Kors 
hjelpekorps, Thor Blyberg Endrerud. 

– Heldigvis hadde ikke tyvene ødelagt 
noe, og utstyret de tok ble skrudd løs. Like- 

vel er det bare trist når noen velger å gjøre 
noe sånt, sier han. 

Et initiativ fra bedriftsleder Arve Lad i 
Byggtorget Ringbygg AS i Hole førte til 
at hans firma donerte  

10 000 kroner – som dekker egenandelen 
til forsikringsselskapet. Lad oppfordrer 
andre bedrifter til å støtte opp, og privat- 
personer har også startet en spleis via 
Facebook.  

– Dette er strålende nyheter for oss, sa 
en takknemlig vannredningsleder, da han 
fikk servert det glade budskapet. Den  
lokale Røde Kors-foreningen lover at 
midler som kommer inn uavkortet vil bli 
benyttet til å bedre beredskapen på vannet. 

På konferansen ble flere saker behandlet, 
blant annet Røde Kors Ungdom mot 
2020, ny handlingsplan for landsrådet for 
2020, ny politisk plattform, en innsendt 
sak fra Rogaland Røde Kors Ungdom og 
en klimaresolusjon.  

Fra Buskerud deltok en delegat og to obser- 
vatører fra Ringerike og Hole Røde Kors 
Ungdom; Aileen Hellesø Spale, Kristine 

Nilsen og Betina Stoykova.  

Vi kan med stolthet melde at denne  
restartede ungdomsgruppa vant Henry- 
prisen for “Årets nykommer”, som er 
Landsråd Røde Kors Ungdom sin egen 
“Oscar”. Juryens kommentar var føl- 
gende;  “Årets nykommer går til et lokal- 
lag som har inspirert flere til å finne veien 
inn i organisasjonen og få føle på gleden 

av det frivillige felleskapet og å spille en 
viktig rolle i andres liv.”  

Det er også gøy å nevne at prisen for 
“Årets lokallag” gikk til Asker Røde 
Kors Ungdom, hvor Buskerud Røde Kors 
er representert med flere ungdommer fra 
Røyken og Hurum. Leder i lokallaget er 
Stella Ramborg (18) fra Hurum og lokal- 
laget har hatt arrangement med Helsesista, 

kompistreff, byttekvelder, sommerleir for 
barn og engasjement for ungdom og psy-
kisk helse. Innsatsen til Asker Røde Kors 
ungdom blir lagt merke til, og nå ønsker 
de at flere skal bli med. 

Vi gratulerer 
prisvinnerne! 

I høst var det noen som syntes idéen om å robbe redningsbåten til Ringerike og Hole Røde Kors var 
god. De forsynte seg med en kartplotter, en FM-radio og en GPS. Dette var utstyr som kan være av 
avgjørende betydning på et søks- eller redningsoppdrag. 

Sentral ungdomskonferanse (SUK), som er 
Røde Kors Ungdom sitt øverste beslutnings- 

tagende organ, ble i år gjennomført på 
Sundvollen Hotel i Buskerud 25.-27. oktober 

med 76 deltakere, hvorav 49 var delegater. 15 
distrikter var representert. 
Noen ble hedret litt ekstra. 

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

(Foto: Ringerike og Hole Røde Kors)

Byggtorget med Arve Lad i spissen, donert i høst en pengegave 
pålydende 10 000 kroner til Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps. 
(Foto: Pål Tr. Mannsverk, Ringerikes Blad) Tusen 

takk for 

støtte!

Tre blide jenter mottok prisen 
for årets nykommer på Sentral 
Ungdomskonferanse (SUK) i Hole i 
oktober. – Dette inspirerer, sier leder 
Aileen Hellesø Spale (i midten). 
(Foto: Yosef Ihdego) 
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KONKURRANSE Buskerud

Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? 
Svarene på nedenstående spørsmål finner du i 
dette magasinet.

Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til 
Buskerud Røde Kors, Tollbugata 52, 3044 Dram-
men innen onsdag 8. januar 2020. Vinneren får 
en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i juni-magasinet 
2019 ble: Harald Helmersmo fra Drammen. 
Premien er sendt. Vi gratulerer.

1. Hva heter politiets kartverktøy ved søk 
etter savnet?

a) Find the way
b) Lost and found
c) Base Camp

2. Hvilke Røde Kors-aktiviteter tilbys i Røyken
Røde Kors i dag?

a) Flyktningguide og hjelpekorps

b) Flyktningguide og besøkstjeneste

c) Flyktningguide og Barnas Røde Kors

3. Hvor mange ferie for alle-opphold har Buskerud
Røde Kors arrangert i år?

a) Fire
b) To
c) Tre

4. Hvem er målgruppen til RØFF?
a) Ungdommer mellom 13 og 17 år
b) Ungdommer mellom 10 og 18 år
c) Friluftsinteresserte barn og unge

5. Hvilken ungdomsgruppe vant prisen «årets
nykommer» på sentral ungdomskonferanse
2019?

a) Asker Røde Kors ungdom
b) Drammen Røde Kors ungdom
c) Ringerike og Hole Røde Kors ungdom

6. Brhana Mobae tar nå utdannelse i Norge, og
er snart ferdig

a) tannlege
b) sykepleier
c) helsefagarbeider

7. Hvor hadde besøkstjenesten i Hallingdal 
sin årlige samling?
a) På Geilo
b) På Kongsberg
c) I Ål

8. Besøkstjenesten skal rustes opp og 
Buskerud Røde Kors har fått midler fra 
Stiftelsen Kaare Berg. Hvilken kommune 
skal i første omgang prioriteres?
a) Øvre Eiker
b) Nye Drammen
c) Røyken

9. Hvilken aktivitet har Kongsberg Røde Kors, 
ved hjelp av midler fra Extrastiftelsen, 
gjennomført åtte ganger i høst?

a) Kongsberg-aktiviteten
b) Teorikurs
c) Svømmekurs

10. Personlig beredskap er ditt og mitt 
ansvar. Hvor mange dager anbefaler 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap at vi skal kunne klare oss selv?

a)  Ti dager
b)  To dager
c)  Tre dager

 
 

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

KONKURRANSE

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

Svar (a,b,c): 

Navn________________________________________ 
        
____________________________________________ 

Adresse:_____________________________________

____________________________________________

Postnr./-sted:_________________________________

____________________________________________

Alder:_______

Av: Jorunn H. Kornerud

Tusen 

takk for 

støtte!

Vi ønsker 

alle lesere 

fine desemberdager 

og et 

godt nytt år!


