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…men fremtiden er ofte usikker – og ikke alle har de samme forutsetningene for å få gode dager.
Røde Kors er tilstede der folk bor, og i år er vi så heldige å ha fått låne TV-aksjonen.
Kanskje du vil hjelpe oss med å utgjøre en positiv forskjell for Bara´a (bildet) og de andre som trenger det?

Les mer side 4
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info

Geir Waaler Distriktsleder Buskerud Røde Korsleder
Det er mer enn 155 år siden idéen om «retten til å ta humanitære 
initiativ» ble født på en slagmark ved den lille landsbyen Solferino 
i Nord-Italia. I møte med krigens grusomhet og umenneskelige 
nød og lidelse, tok den sveitsiske forretningsmannen Henry 
Dunant et humanitært initiativ.  Med hjelp fra frivillige kvinner 
og menn klarte han å organisere et hjelpearbeid under mottoet: 
TUTTI  FRATELLI  -  vi er alle brødre. Dette ble starten på Røde 
Kors. Denne grunnleggende ideen om at vi mennesker, uavhengig 
av alle våre forskjelligheter, har et ansvar for hverandre, har vært 
bærende for Røde Kors-bevegelsen i alle år siden. Og fortsatt er den 
drivkraften i organisasjonens engasjement både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Selv om både behovene og områdene for 
humanitær innsats endrer seg, så er idéen om retten til humanitært 
initiativ selve grunnmuren. Jens Meinich, en av bautaene i norsk 
Røde Kors-historie formulerte det slik: «Den beste medisin for et 
menneske er et annet menneske». I det ligger både en oppfordring 
og en utfordring til oss alle. 
 
I 2016 er Norges Røde Kors tildelt NRK’s TV-aksjon.  Eller sagt 
på en mere presis måte: Vi har fått låne årets TV-aksjon. Hvert 
eneste år siden 1974 har en søndag i oktober blitt viet til denne 
særnorske dugnaden. Den årlige TV-aksjonen engasjerer den 
norske befolkningen på en måte som ingen andre klarer. Mange 
gode formål har i løpet av disse årene mottatt store beløp som 
har gjort dem i stand til å utføre en betydelig humanitær innsats. 
Det er med respekt og ydmykhet Røde Kors skal forvalte dette 
tradisjonsrike konseptet 23. oktober i år.  
 
TV-aksjonen 2016 skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til 
noen av de mest sårbare i verden; uskyldige mennesker rammet 

av krig og konflikt. Målet er å sørge for at livsviktig hjelp når helt 
fram til mer enn to millioner mennesker som sårt trenger den. Krig 
og konflikt forårsaker store lidelser. Ikke bare på grunn av fysiske 
skader og tapt liv. Men også på grunn av alle ringvirkninger dette 
innebærer for en lokalbefolkning. Hver dag befinner millioner av 
sivile mennesker seg i krigsområder. Barn, gravide, eldre, syke, 
mødre og fedre lever i akutt frykt. Hva vil dagen i dag bringe 
av sult, tørste, skader, psykiske lidelser og smerte? Og hva med 
den gnagende usikkerheten knyttet til morgendagen og dagene 
deretter?  
 
Søndag 23. oktober mobiliserer Røde Kors hele det norske folk til 
en dugnadsinnsats for de som uskyldig rammes. Barn og voksne 
som lever med lidelser vi har vanskelig for å fatte selv om vi 
daglig minnes om det. Vi må gjøre alt vi kan for å bidra til et håp 
om en bedre framtid.  
 
Forutsetningen for å lykkes med TV-aksjonen er at vi evner å gi 
hele folket mulighet til å støtte på en enkel måte. I hver kommune 
er lokale innsamlingskomitéer nå i full gang med forberedelsene.  
I tillegg til profilering og planlegging av arrangementer, er 
mobilisering av bøssebærere sentralt. Det er vårt mål at alle 
husstander i Buskerud skal få besøk i løpet av denne ettermiddagen 
i oktober. Da trenger vi mer enn 5 000 bøssebærere. Røde Kors 
har et stort nettverk av frivillige, men vi trenger flere velvillige 
hjelpere. Oppfordringen er derfor å ta kontakt med din lokale 
Røde Kors-forening og tilby deg å hjelpe oss å hjelpe. 

 
Tutti fratelli. 
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Tutti fratelli 

Etter årsmøtet 9. april består vårt nye styre av disse personene: 

Leder: Geir Waaler, Krødsherad 

Nestleder: Ambjørg Flaata, Modum 

Medlem: Jan Arne Øen, Geilo 

Medlem: Øivind Granlund, Øvre Eiker 

Varamedlem: Agnethe S. Ellingsen, Lier 

Leder i Buskerud Røde Kors hjelpekorps: Robert Bø, Røyken 

Leder i Buskerud Røde Kors omsorg: Hans Petter Tolpinrud, Ringerike 

Leder i Buskerud Røde Kors ungdom: Kent Skoglund, Lier

Distriktsstyret i Buskerud 
Røde Kors 2016/2017

Ambjørg Flaata, Modum (opprinnelig fra Ål), valgte å engasjere seg i en humanitær orga- 
nisasjon, og ble valgt inn som nestleder i styret i Buskerud Røde Kors i april. Ambjørg er nytil-
satt personalsjef i Modum kommune og var tidligere banksjef HR, kompetanse og utvikling i 
Modum Sparebank. Vi ser fram til å samarbeide med Ambjørg. (Foto: Jorunn Høgeli) 

Pssst!  

Visste du dette?
•	 Mange aktive frivillige har logget seg på og startet å bruke intranettet "Nye Korsveien", men flere er velkomne! Frivillige med verv 

og aktivitets-/gruppeledere har fått informasjon om pålogging, men alle øvrige frivillige kan kontakte Datahjelp for å få passord 
og brukernavn.
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Hvordan kan DU engasjere deg? 
•	 Du kan bli frivillig i en av våre aktiviteter  

	◦ Les mer på www.rodekors.no og meld deg som frivillig via skjemaet der 
	◦ Du kan ta kontakt med ditt lokale Røde Kors 

 
•	 Du kan bli frivillig kursholder 

	◦ Ta kontakt med Jorunn Høgeli ved distriktskontoret på telefon 32 21 80 53 eller 
via e-post: jorunn.hogeli@redcross.no

	◦ Du kan ta kontakt med ditt lokale Røde Kors 

•	 Du kan bli støttemedlem 
	◦ Les mer på www.rodekors.no, se priser på ulike typer medlemskap og meld deg 

inn via skjemaet der 
	◦ Du kan sende sms MEDLEM til 2272 
	◦ Du kan ringe vårt medlemskontor via telefon 05003 tastevalg 1 
	◦ Du kan ta kontakt med ditt lokale Røde Kors   

 
•	 Du kan bli fastgiver og støtte et av våre humanitære prosjekter 

	◦ Les mer på www.rodekors.no og meld deg via skjemaet der 
	◦ Du kan ringe vårt medlemskontor via telefon 05003 tastevalg 1  

Lokale ledere i Røde Kors i Buskerud

•	 Det er mange som besøker 
Røde Kors-kafèen i Lier. 
Den arrangeres én gang i 
måneden og store og små 
fra mange nasjoner deltar. 
–Kafédriften går utmerket, 
om vi regner i vaffelforbruk 
og ikke omsetning, forteller 
lokalforeningsleder Lars B. 
Larson smilende. Ringerike 
og Hole Røde Kors kan 
melde om lignende gode 
tilstander i vaffellaget sitt. 

 

•	 24.-28. juni reiser mange 
barn fra hele Buskerud til 
sommerens store Barnas 
Røde Kors (BARK)-leir på 
Skinnesmoen i Krødsherad. 
Der møtes de til noen 
herlige dager med leik, 
påfyll av kunnskap, friluftsliv 
og moro. Det skal også 
arrangeres en dagstur til 
Bjørneparken i Flå. 

 

•	 Landsleiren til Røde Kors 
Ungdom starter 29. juni 
og varer til 3. juli. I år 
møtes ungdommene på 
Gulsrud i Modum og du 
kan lese mer om det spen-
nende programmet på  
www.rodekorsungdom.no  

 

•	 I år arrangerer Buskerud 
Røde Kors Ferie for 
alle-opphold for utvalgte 
familier i fylket. Utvelgelsen 
skjer i tett samarbeid med 
det offentlige hjelpeappa-
ratet. Det er to opphold på 
Røde Kors-senteret Merket i 
år, og disse foregår i juli og 
oktober. Det er 45 deltakere 
på hvert opphold, i tillegg til 
mange Røde Kors-frivillige.

•	 Du kan starte din egen 
elektroniske innsamling 
for Røde Kors. Du kan selv 
velge et av de oppgitte 
formålene nasjonalt eller 
internasjonalt. 

Les mer på:
www.minaksjon.rodekors.no

Pssst!  

Visste du dette?

Drammen Røde Kors 
Ana Maria Silva-Harper 
Ansatt dagl.leder; Jon Petter Wium 
Flesberg Røde Kors  
Ellen Bjørndalen 
Flå Røde Kors  
Kjell Sævre 
Geilo Røde Kors  
Jan Arne Øen 
Gol og Hemsedal Røde Kors  
Fung.leder Svein Hesla 
Hovet og Hol Røde Kors  
Jorun Kleppo 
Hurum Røde Kors  
Anne Helstrøm 
Kongsberg Røde Kors  
Jan Ebbesberg 
Krødsherad Røde Kors  
Tone-Anne Staalen Rundtom 
Lier Røde Kors  
Lars Birger Larson 
Modum Røde Kors  
Bjørg Lindvaag Kråkemo 
Nedre Eiker Røde Kors  
Britt Falmår  
Nesbyen Røde Kors  
Tore Bekkelund 
Nore og Uvdal Røde Kors  
Brita Brun 
Ringerike og Hole Røde Kors  
Tor-Gunnar Lakselvhaug Bratlie 
Ansatt dagl.leder; Staale Trevland 
Røyken Røde Kors  
Grete Bø 
Sigdal Røde Kors  
Gerd Anita Jokerud Solheim 

Vats Røde Kors   
Embrik Skarsgard 
Øvre Eiker Røde Kors  
Hilde Fjukstad 
Ål Røde Kors  
Trond Maudahl 

  
959 78 405 
918 43 250 
  
944 86 319 
  
906 87 238 
  
924 65 360 
  
909 70 013 

994 49 801 
  
916 17 187 
  
905 51 228 
  
951 89 163 
  
915 84 423 
  
917 32 099 
  
414 76 087 
  
916 66 604 
  
481 81 972 
  
922 32 852 
471 61 474 
  
472 65 166  
  
986 55 523  
  
911 22 601 
  
458 42 724 
  
957 94 967 

  
anamar-h@online.no 
jon.wium@redcross.no 
flesbergrodekors@hotmail.com 
ellen.bjorndalen@hotmail.com 
  
kjellsavre@hotmail.com 
  
janarne@oenweb.com 
svein@golrk.no 
svein.hesla@nenett.no 
  
joruklep@online.no 
  
ahe@altiboxmail.no 
  
ebbesb@online.no 
  
tone.anne.rundtom@modum.kommune.no 
leder@lierrodekors.no 
lars.larson@no.schindler.com 
  
bj_lind@hotmail.com 
  
leder@nerk.no 
  
 nroede@online.no 
  
britauvdal@outlook.com 
post@ringerike.redcross.no 
leder@ringerike.redcross.no 
staale.trevland@redcross.no 

roykenrodekors@hotmail.com 
  
g-anits@online.no 

  
b-miljo@online.no 
  
hilde.fjukstad@ovre-eiker.kommune.no 
  
tmaudahl@broadpark.no 

Vi trenger deg som ikke 
kan besøke Anna
Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!

OGSÅ
Send sms
MEDLEM
TIL 2272

eller se
rodekors.no

Agnethe i Lier Røde Kors
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Bara’a rekker hånden høyt opp i været, 
så høyt hun kan for å få lærerens 
oppmerksomhet i det trange klasserommet.  

– Velg meg, roper hun, men læreren velger 
en annen denne gangen.  

Bara’a elsker å gå på skolen, og hun elsker 
å lære nye ting. Selv om hun bare er ti år 
gammel vet hun akkurat hva hun vil bli 
når hun blir stor: Hun skal reise tilbake til 
hjemlandet sitt, Syria, for å bli lærer og 
lege. Det må bare bli fred der først.  

– Det var ikke mer mat igjen i Syria. De 
bombet oss fra fly. Vi ble veldig redde, 
derfor kom vi hit, forteller Bara’a.  

Intenst savn
Navnet hennes er arabisk og betyr uskyld, 
men hun har allerede opplevd mer enn 
de fleste. For fire år siden flyktet hun 
og familien fra borgerkrigen i Syria til 
en flyktningleir i nabolandet Libanon. 
Libanon er et land på størrelse med 
Rogaland fylke, men huser i dag 1,5 
millioner flyktninger fra Syria. Over 
25 prosent av befolkningen er dermed 
flyktninger.

Bara’a savner hjemlandet sitt intenst.  
– Det er veldig annerledes her. I Syria 
hadde vi et stort hus. Jeg hadde et eget 
rom, en egen seng og et skap fullt av klær. 

Her sover vi seks stykker i samme rom. 
Jeg savner tingene mine, jeg kunne ikke 
ta med meg noe da vi flyktet, forteller 
tiåringen.  

Elsker å tegne
Bara’a viser frem det lille skuret av 
finér som hun nå må kalle hjem. Det er 
sparsommelig innredet med madrasser 
stablet oppå hverandre på den ene siden av 
rommet og en gammel kasse-TV i motsatt 
ende. Når hun ikke er på skolen gjør hun 
lekser eller tegner. Tegning ble hennes 
favoritthobby da hun kom til Libanon. 
 
– Jeg elsker å tegne. Da jeg kom hit gråt 
jeg mye og var mye sint. Dette var det jeg 
tegnet.  

Hun viser frem tegneboken sin, som er 
full av tegninger om hvor mye hun savner 
Syria. En av tegningene viser et hjerte 
med vinger. Under tegningen har Bara’a 
skrevet ”hjertet er trist fordi jeg forlot 
Syria”.  

– Jeg liker denne tegningen best. Jeg 
drømmer om å reise tilbake til landet 
vårt. At jeg flyr tilbake til Syria, sier hun 
forsiktig. Hun forteller beskjedent at 
hjertet hennes fortsatt er trist.  

Mye har endret seg
Rett utenfor familiens hjem sitter moren 

til Bara’a, Amar. Hun lager Bara’as 
favorittmat, gryteretten molokhiyeh. 
Familien må klare seg på veldig mye 
mindre nå enn før, og er helt avhengige 
av esken med mat de får fra Røde Kors 
hver måned.  

– Hadde dette vært i Syria hadde jeg 
tilsatt et halvt kilo kjøtt i maten. Nå må vi 
klare oss med buljong. Ting har virkelig 
forandret seg, forteller mamma Amar.
Da Bara’a og familien flyktet fra 
hjemlandet i 2012 hadde hun rukket å 
gå på skole i ett år. Syriske flyktningbarn 
i Libanon har ikke vanligvis noe 
skoletilbud, og Bara’a levde i leiren i tre 
år uten skole. Bare det siste halvåret har 
hun fått et undervisningsopplegg å gå til. 
Dét er hun veldig takknemlig for.  

– Det viktigste i livet mitt er skolen. Jeg 
elsker å lære! Så jeg kan reise tilbake til 
Syria og undervise barna og lege syke 
mennesker, avslutter hun.

TV-aksjonen NRK 2016. Sammen får vi 
hjelpen helt frem. Nettside: blimed.no.

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi 
omfattende helsehjelp til noen av de mest 
sårbare i verden – mennesker rammet av 
krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen 
skal mer enn to millioner mennesker få 
livsviktig hjelp. 

Krig og vold skaper enorme lidelser. 
Mennesker blir drept, og ringvirkningene 
for lokalbefolkningen er katastrofale. 
De mangler vann, mat og medisiner, 
helsetilbudet svekkes, de må flykte fra 
hjemmene sine og har ingen jobb å gå 
til. Dette fører igjen til underernæring, 
helseproblemer, utrygghet og fattigdom. 
 
Aksjonen i Buskerud 
I vårt fylke er det Line Vetterstad som 
er fylkesaksjonsleder. Øivind Granlund 
fra Drammen Røde Kors er Buskerud 
Røde Kors sin representant inn i fylkes- 
aksjonskomitèen og i hver kommune 
sitter det egne komitèledere som 
organiserer innsamlingen lokalt. -Vårt 
hovedmål er full bøssebærerdekning i 
alle kommuner, sier Øivind Granlund. 
Han oppfordrer Buskeruds innbyggere 
til å melde seg til tjeneste for Røde Kors 
denne dagen. –Vi jobber også for at det 
skal gjennomføres lokale aktiviteter i 
alle kommuner 1. oktober og vi tilbyr 

et spennende undervisningsopplegget 
til alle skoler i Buskerud. Videre skal vi 
jobbe med næringslivet der vi ser det er 
hensiktsmessig. 
 
Flyktninger får hjelp både i Norge og 
der de bor 
Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors 
sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør 
Sudan, Afghanistan, Somalia, El Salvador, 
Guatemala og Honduras. Pengene går også 
til å hjelpe flyktninger som har kommet 
til Norge.  I Norge merker vi hvordan 
konsekvensene av krig og konflikt har 
rammet de menneskene som kommer 
til landet vårt. Gjennom TV-aksjonen 
kan vi styrke Røde Kors’ arbeid med å 
integrere flyktninger i lokalmiljøet, øke 
våre aktiviteter for beboere i asylmottak 
og bidra til å gi enkeltmennesker en bedre 
hverdag. 

Røde Kors slipper fram 
Røde Kors er mange steder den eneste 
hjelpeorganisasjonen som slipper til med 
humanitær hjelp, og har gjennom lokale 
frivillige tilgang til dem som ellers ikke 
får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere 
mennesker i krig- og konfliktområder få 
livsviktige medisiner, helsehjelp, rent 
vann og mat. Behovet er enormt, og hvert 

bidrag er med på å redde liv. 
 
Årets viktigste søndagstur 
Røde Kors har mange frivillige, men 
trenger også hjelp fra enda flere for å sikre 
at alle får besøk på sin dør. Vi oppfordrer 
alle til å bli bøssebærere på årets viktigste 
søndagstur. I løpet av to timer skal alle 
husstander i Norge besøkes. Du kan ta 

med deg barnebarna, går tur med hunden, 
trille barnevogn, jogge eller gå en 
bli-kjent-runde i et nytt område. 

Og husk; Ingen kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre noe. 
   

 

Årets viktigste søndagstur
TV-aksjonen er NRK's årlig nasjonal dugnad og i år har Røde Kors fått låne den. Vi er stolte av 
å bli vist denne tilliten og sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. Hold 
av datoen 23. oktober 2016.

Av: Norges Røde Kors/ Harriet Karlsen/
Jorunn Høgeli

Fakta om TV-aksjonen: 

•	 TV-aksjonen	er	arrangert	hver	høst	en	søndag	i	oktober	siden	1974.	 I	år	går	
TV-aksjonen	av	stabelen	søndag	23.	oktober.		

•	 Siden	1974	har	det	norske	folk	samlet	inn	over	syv	milliarder	kroner	som	har	
gitt	titalls	millioner	mennesker	livsviktig	hjelp.		

•	 Flyktningrådet	 hadde	 den	 første	 aksjonen	 og	 samlet	 inn	 125	 millioner	
omregnet	i	2013-kroner.		

•	 Fra	1978	ble	selve	innsamlingen	arrangert	av	hver	kommune	med	ordføreren	i	
spissen.	Nå	ligger	ansvaret	hos	over	500	kommune-	og	bydelskomitéer.		

•	 Den	aller	første	gangen	NRK	stilte	seg	til	rådighet	for	et	veldedig	formål	var	
i	 februar	 1946,	 for	 aksjonen	 ”Nasjonalhjelpen	 for	 krigens	 ofre	 og	 de	 falnes	
etterlatte”.		

•	 Kong	Haakon	var	den	gang	innsamlingsaksjonens	høye	beskytter,	og	aksjonens	
motto	var	”Du	må	ofre	noe	–	mange	ofret	alt”.		

fakta 

LENGTER HJEM TIL SYRIA
Etter fire år i flyktningleir i Libanon, er skolen lyspunktet i 
hverdagen for Bara’a (10). Og fargeblyantene.

Har du et par timer å avse 
den 23. oktober? 
Ta kontakt med ditt lokale 
Røde Kors (se side 3.)

Du kan også melde 
deg via:
www.blimed.no 
fra 15. august. 

Foto: Røde Kors

Av: Norges Røde Kors
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IMDi har anmodet kommunene i Norge 
om å bosette over 18 000 flyktninger 
i 2016, inkludert over 4 000 enslige 
mindreårige. De skal prioriteres for rask 
bosetting, og derfor er nå de aller fleste 
kommuner bedt om å ta imot dem. De 
siste prognosene viser imidlertid at det er 
behov for å bosette om lag 2 400 enslige 
mindreårige flyktninger. Det totale 
antallet flyktninger som skal bosettes er 
fortsatt 18 000.  
Det er stor usikkerhet knyttet til behovet for 
2017, men foreløpig plantall er  
21 000 flyktninger, hvorav 7 000 enslige 
mindreårige.  

Tall for Buskerud
•	 Totalt antall bosatt i 2015: 664 

flyktninger 
•	 Totalt antall bosatt per mai 2016: 245 

flyktninger 
•	 Anmodningstall for bosetning i 2016: 

1 037 flyktninger, herav 245 enslige 
mindreårige 

•	 Vedtakstall for bosetning i 2016: 
820 flyktninger, herav 107 enslige 
mindreårige 

Det er mye usikkerhet knyttet til 
prognoser for hele året, og dette avhenger 
av situasjonen lengre sør i Europa. Mange 
grenseoverganger er stengt, som har ført 
til at tallene er kunstig lave i Norden, 
sammenlignet med ankomsttallene til 
Sør-Europa. 
 
Ønsker du å vite hvordan status er etter 
juni kan du sjekke: 
www.udi.no og www.imdi.no 
  
Hvor er asylmottakene i Buskerud per 
mai 2016?
 
Transitt mottak - Mottak der asylsøkere 
bor til de har gjennomført asylintervjuet 
sitt. 
Raumyr transittmottak i Kongsberg 
kommune 
 
Ordinære mottak: mottak hvor 
asylsøkere bor etter asylintervju hos UDI. 
Asylsøkerne bli boende i dette mottaket 
mens søknaden deres blir behandlet. 
•	 Gol statlige mottak 
•	 Drammen statlige mottak 

•	 Hemsedal statlige mottak 
•	 Kongsberg statlige mottak   
•	 Ål statlige mottak 
 
Mottak for enslige mindreårige: 
Ordinære mottak for ungdom mellom 15 
og 18 år, som kommer til Norge alene. 
Mottakene skal være tilpasset behovene 
deres. 
•	 Hemsedal Langset mottak for enslige 

mindreårige  
•	 Hol mottak for enslige mindreårige   
•	 Modum mottak for enslige 

mindreårige  
 
Røde Kors i Buskerud 
I Buskerud tilbyr Røde Kors en rekke 
aktiviteter på migrasjonsfeltet. Vi tar 
ikke stilling til behandling av søknader 
og formelle spørsmål, men vi forsøker å 
bidra til omsorg og god hverdagsintegre-
ring via våre aktiviteter – som drives av 
de frivillige. 

Nedenfor ser du en oversikt over det vi 
tilbyr per i dag, og har du spørsmål eller 
kan tenke deg å bidra som frivillig, kan 

du ta direkte kontakt med den som er 
ansvarlig lokalt. 
 
Vil DU ha en meningsfylt fritid? 
Vi trenger flere positive frivillige – og 
enda flere menn. 
Vi trenger flere frivillige som liker å 
organisere og ha ansvar for frivillige i 
aktiviteten. 
Det GIR energi å hjelpe. 
Du opplever å få  
•	 nye nettverk 
•	 ny kunnskap 
•	 nødvendige kurs/opplæring 
•	 positive opplevelser 
 
Vil du vite mer? 
Sjekk ut vår nettside: www.rodekors.no 
eller vår Facebookside «Buskerud Røde 
Kors» eller ta kontakt med ditt lokale 
Røde Kors (se oversikt over våre lokale 
ledere på side 3.) 

Hverdagsintegrering der DU bor 
Flyktningstrømmen som eskalerte voldsomt høsten 2015, er fortsatt stor – men vi merker at både antall flyktninger til Norge og frivillige som melder 
seg til tjeneste på migrasjonsfeltet er noe synkende. Stadig flere av våre lokalforeninger starter opp behovsrettede aktiviteter for denne målgruppen, 
samtidig som mange blir integrert i eksisterende Røde Kors-aktiviteter. Behovet for frivillige er derfor like stort, og det er mange gode tiltak man 
kan engasjere seg i. 
 

Av: Ilse de Vos/Jorunn Høgeli 

Oversikt over Røde Kors'  migrasjonsaktiviteter i Buskerud

Tiltak Kommune Kontaktpers

Aktiviteter for beboere i mottak Modum bj_lind@hotmail.com

Geilo janarne@oenweb.com
Hovet og Hol liselott.larsgard@redcross.no

Kongsberg sidsel.mohn@redcross.no
Ringerike og Hole flyktningeguide@ringerike.redcross.no

Norsktrening Drammen lene.hansen@redcross.no
Gol  liselott.larsgard@redcross.no

Kongsberg ( på mottak) sidsel.mohn@redcross.no
Modum (ønsker å starte) bj_lind@hotmail.com
Nedre Eiker ( ønsker å starte) flyktningguide@nerk.no

FG Drammen jannabjo@gmail.com
Hurum unni.arne@hotmail.com
Kongsberg sidsel.mohn@redcross.no
Krødsherad (ønsker å starte) kari-abe@online.no
Lier flyktningguide@lierrodekors.no 
Nedre Eiker flyktningguide@nerk.no
Ringerike og Hole flyktningeguide@ringerike.redcross.no
Røyken roykenrodekors@hotmail.com
Øvre Eiker nina.strommen@ovre-eiker.kommune.no

Kvinnegruppe og/eller Drammen lene.hansen@redcross.no
herrelag Gol og Hemsedal leder@golrk.no

Hurum unni.arne@hotmail.com
Kongsberg sidsel.mohn@redcross.no
Nesbyen liselott.larsgard@redcross.no
Ringerike og Hole flyktningguide@lierrodekors.no 

Røde Kors-
kafé/vaffelag/hjertelag

Drammen lene.hansen@redcross.no

Kongsberg sidsel.mohn@redcross.no
Krødsherad kari-abe@online.no
Lier medlem@lierrodekors.no

Besøksfamilie Drammen ilse.vos@redcross.no

Oversikt over Røde Kors'  migrasjonsaktiviteter i Buskerud
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De ble enige om å sette inn et skikkelig 
rekrutteringsstøt, for å styrke sin hjelpe- 
korpsaktivitet. Lokalforeningsleder 
Kjell Sævre, som for øvrig har hatt dette 
vervet i en liten mannsalder, satte seg 
ned og forfattet et brev til gamle og nye 
medlemmer for å tydeliggjøre den alvorlige 
situasjonen. –Det var nesten bære eller 
briste, forteller Kjell. –Hadde vi ikke fått 
positiv tilbakemelding fra så mange etter at 
vi både ringte rundt og sendte ut brev, så tør 
jeg ikke tenke på hvordan dette hadde endt. 

Innsatsen ga resultater, og sammen med 
områdeleder i Hallingdal, Bjørn Fluto, 

jobbet Flå Røde Kors intenst med å få 
hjelpekorpsaktiviteten på fote igjen. Veldig 
mange meldte sin interesse igjen, både blant 
de som tidligere hadde vært aktive, og blant 
helt nye frivillige. I tillegg til å ville bidra 
med sin frivillighet, hadde flere av dem 
en yrkesfaglig bakgrunn som gjorde at de 
allerede hadde nødvendig kompetanse. Det 
ble arrangert et kurs i bruk av halvautoma-
tisk hjertestarter for de som manglet dette, 
og den 11. mars kunne områdeleder Bjørn 
Fluto og lokalforeningsleder i Nore og 
Uvdal Røde Kors, Brita Brun, regodkjenne 
16 nye hjelpekorpsere i Flå. –Det er sjelden 
alt håp er ute, og med litt ekstrainnsats er 

det mulig å få det til å svinge igjen, sier en 
storfornøyd områdeleder. 

Dette stuntet har også hatt en viss 
smitteeffekt, og flere har kommet i ettertid 
og sagt; -Hvorfor ble ikke JEG spurt? Ergo 
er det seks-åtte stykker til som banker på 
døra og vil inn. 

 –Dette halvåret har vært helt utrolig, og nå 
er vi virkelig tilbake for fullt. Jeg vil takke 
alle som har stilt opp for oss. En av de 
nyrekrutterte, Viktor Gandrud, har allerede 
påtatt seg nestledervervet i foreningen, og 
Røde Kors-livet blomstrer som aldri før i 

Flå, avslutter Kjell – som selv har fått en 
ny dose Røde Kors-energi.

Av: Jorunn Høgeli 

Tilbake på banen for fullt 
Flå Røde Kors hjelpekorps ble stiftet i 1975 og antall aktive frivillige har, som i de fleste andre hjelpekorps, vært variabelt. De 
siste årene har det vært en liten, hard kjerne som har sørget for beredskapen i Flå, og før jul hadde foreningen et lite "krisemøte" 
for å vurdere videre drift.  

Lokalforeningsleder i gode og onde 
dager, Kjell Sævre. (Foto: Jorunn Høgeli)

Flå Røde Kors hjelpekorps har gjenoppstått fra dvalen, og har nå et kompetent og dedikert mannskap som er klare til innsats. Her fra regodkjenningen i vinter. (Foto: Bjørn Fluto).

I tillegg til de tre ordinære asylmottakene 
i Hallingdal ble det opprettet to mottak 
for enslige mindreårige asylsøkere 
(EMA-mottak) i Hol og i Hemsedal 
med til sammen 100 plasser.  I ordinære 
mottak er det sammenlagt c.a 500 plasser 
i Hallingdalskommunene. Det vil også 
bosettes ca. 130 flyktninger i løpet av  
2016 og 2017. 

For å styrke Røde Kors sitt arbeid innenfor 
migrasjonsaktiviteter har Buskerud Røde 
Kors ansatt en frivillighetskoordinator i 
100 % prosjektstilling over to år. Liselott 
R. Larsgard startet opp i stillingen 1. mars 
og har kontoret sitt på Torpomoen i Ål. 

-Jeg vil jobbe tett opp mot lokalforeningene 
og være en tilrettelegger, pådriver og 
støttespiller i aktiviteter knyttet opp mot 
bosatte flyktninger og asylanter i mottak, 
forteller Liselott. -Det vil også være 
viktig å samarbeide med andre lag og 
organisasjoner for å unngå at frivilligheten 
«konkurrerer» med hverandre. 

Kvinnekafè, leksehjelp, fiske- og 

friluftsturer, musikk- og danseaktiviteter… 
Ja, ønskelisten fra mottakene kan gjøres 
lang ut fra behovskartleggingene som er 
gjort. 

Høyest på lista til Liselott er flere frivillige 
som vil være med å bidra til og gjøre 
hverdagen litt bedre for mennesker som 
har mistet nesten alt. 
 

Av: Liselott R. Larsgaard/
Jorunn Høgeli

Penger til integrering i Hallingdal   

Har du spørsmål, eller ønsker å 
bidra? 

Kontaktperson:	Liselott	Larsgard	

Telefon:	482	09	212	

E-post:	liselott.larsgard@redcross.no	

Du	 kan	 også	 kontakte	 ditt	 lokale	
Røde	 Kors	 (se	 oversikt	 over	 ledere	
på	side	3).

fakta 

Høstens store flyktningstrøm fikk konsekvenser også i øvre del av Buskerud. I tillegg til allerede eksisterende asylmottak i 
Hallingdalkommunene ble det åpnet flere asylmottak med akuttplasser for å møte det store behovet for overnattings- plasser. 
Mange nye mennesker som kommer til en liten kommune vil fort bli lagt merke til. I høst var ca. hver tredje person en flyktning.   

Liselott Larsgard, eller Lotti som hun gjerne 
kalles, er nytilsatt frivillighetskoordinator i 
Buskerud Røde Kors og jobber mot migra- 
sjonsfeltet i Hallingdal. (Foto: Jorunn Høgeli)

Gode møteplasser er viktig for god hverdagsintegrering. (Foto: Liselott Larsgard)
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Distriktet før 1946
I et sammendrag skrevet til distriktets 
50-årsdag, kan man lese: Vi tilhørte «9. 
distrikt av Norges Røde Kors» og dette 
distriktet omfattet også lokalforeninger 
i Vestfold, Telemark, Akershus og Oslo. 
Ved delingen utgjorde 9. distrikt i 1946 i 
alt 51 kretser, med til sammen over 63 000 
medlemmer. Den største var Oslo med 
32 500 medlemmer, med Drammen som 
en god nummer to med 3 880 medlemmer. 
Hurum rangerte like etter Ullern og 
hadde 1 482 medlemmer. Landsstyret 
sammenkalte til møte i Nobelsalen i Oslo 
den 20. april i 1946, og er ble det bestemt 
at navnet på det nye distriktet skulle være 
Buskerud Distrikt av Norges Røde Kors. 
 
Distriktet etter 1946
Ti dager senere ble det avholdt ekstra- 
ordinært distriktsmøte i Drammen, og 
her ble det nye distriktet formelt vedtatt.  

Stiftelsesdagen er således 30. april 1946 og 
distriktet ble ledet av overlege Nicolaysen 
fra Drammen, fru Elise Sverdrup fra 
Kongsberg og forstanderassistent Sverre 
Himberg fra Drammen fram til første lovlige 
årsmøte. Distriktet besto den gang av åtte 
lokalforeninger. Den eldste var Nesbyen 
Røde Kors, som ble stiftet allerede i 1908. 
Deretter fulgte Hurum Røde Kors i 1910 og 
Modum Røde Kors i 1914. Foreningene ble 
ofte etablert etter besøk og foredrag, som 
regel fra landsforeningen eller ved at noen 
stedlige personer fattet interesse for den nye 
unike idéen.   

Uendelige oppgaver ventet og nye lokal- 
foreninger kom med jevnt tilsig fram til 
1986. Det var i hovedsak hjelpekorpsene 
som ble startet opp i årene etter krigen, og 
noen ganger ble det lokale hjelpekorpset 
stiftet som alenestående spesialforening før 
lokalforeningen ble etablert. 

I dag
I dag er 20 lokalforeninger tilsluttet 
Buskerud Røde Kors, og vi finnes over 
hele fylket – med unntak av Rollag.  Vi 
har en rekke behovsrettede aktiviteter 
som spenner fra de aller yngste til de aller 
eldste – både som frivillige og mottakere av 
våre tiltak. Vi har opplevd en stor utvikling 
gjennom disse årene, og det er gledelig å 
se at så mange fortsatt ønsker å engasjere 
seg i frivillig arbeid. Med en så rikholdig 
aktivitetsmeny som vi har i dag, bør det 
være noe for enhver smak dersom man 
ønsker seg en meningsfylt fritid.  Man kan 
være operativ og yte humanitær innsats 
både i hjelpekorpset, innen omsorgsfeltet 
og innen Røde Kors Ungdom, man kan 
påta seg tillitsverv og bidra med organi-
sasjonsarbeid og tilrettelegging eller man 
kan være kursholder å formidle kunnskap. 
Noen har mye tid å avse, mens andre har 
mer tilmålt tid å avsette. Noen liker å delta 

i faste aktiviteter, mens andre bidrar mer 
sporadisk. Ønsker man ikke å være aktiv 
frivillig, kan man også velge å være et 
betalende støttemedlem eller bli fastgiver 
til et av våre programmer. 
 
I denne avisa finner du oversikt over alle 
våre lokale ledere, og vi oppfordrer til å ta 
kontakt dersom du ønsker å bidra eller har 
spørsmål i tilknytning til våre aktiviteter. Se 
for øvrig vår Facebookside «Buskerud Røde 
Kors» eller vår nettside www.rodekors.no  
– hvor man også enkelt kan melde seg som 
frivillig eller medlem, om ønskelig. 

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

70 år med humanitær innsats for
befolkningen i Buskerud 

• Fra før vet vi at organisasjonen Røde Kors ble stiftet i 1863 og fylte 150 år i 2013. 

• Norges Røde Kors er en av verdens eldste nasjonalforeninger, og ble stiftet to år etter den internasjonale komitéen, altså i 1865. Vi feiret vår 
150-årsdag i 2015. 

• Organisasjonen hadde en jevn utvikling, spesielt etter århundreskiftet. De store distriktene, som hittil hadde fulgt bispedømmene, ble imidlertid 
tungrodde enheter og på landsmøtet i 1945 ble det bestemt at distriktene skulle følge fylkene.  

fakta 

Av: Jorunn Høgeli
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Aktiviteter for beboere i mottak   X *(X) X X X X
BARK (Barnas Røde Kors, deltakere 6-13 år) X   X X  X X X  X    
Besøksfamilie (enslig mindreårige flyktn.) X
Besøkstjeneste  X  X X X X X X X X X X X X  X
Besøkstjeneste m/hund  X X X X X X X X X X X X
Flyktningguide X   X X *(X) X  X X *(X)  X
Hjelpekorps X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Krise-/omsorgsgruppe X   X
Kvinnegruppe/-kafé X X X X X X
Leksehjelp X X X
Norsktrening X X X *(X) *(X) X
OBU (Omsorg barn/unge)  X  X X   
Røde Kors-kafè/vaffellag/treffpunkt X   X X X X
Røde Kors Ungdom (deltakere;13-30 år) X       X  
RØFF (Førstehjelp/friluftsliv, deltakere 13-17 år)  X X X X X  
Skred-/alpin-/vann-redn.gruppe X X  X X
Stopp volden/Nattevandring  X X X X
Undervisning (kursholder/instr. RK-Skolen) X X X X X X X X X X X X X X X X  X
Visitor (fom. 25 år) X X
Vitnestøtte  X
18-årsgrense for å være frivillige i de fleste aktiviteter. 16-årsgrense for å bli flyktningguide og 25-årsgrense for å bli visitor.
*(X)=   Ønsker å starte/restarte aktiviteten.    

OBU; omfatter aktiviteter/arr./leir for barn i vanskelig periode og barn med psykiske/fysiske utfordringer, "Spennende ferie&fritid" og noen øvrige omsorgstiltak.

Ferie for alle; Buskerud restartet aktiviteten med ett sommerferieopphold i 2015 og vil satse videre. Kontakt dk.buskerud@redcross.no

Flesberg og Nedre Eiker har også tilsvarende leirtilbud for barn i samme målgruppe (OBU-leir og Spennende ferie/fritid).  
RØFF (Røde Kors friluftsliv og førstehjelp for ungdom 13-17 år. Organisatorisk underlagt hjelpekorpset.)
Noen av våre aktiviteter foregår i samarbeid med eksterne medspillere. Se røde merknader for kommentarer digitalt. Rev. 1.6.16/JH

AKTIVITETSOVERSIKT BUSKERUD RØDE KORS 

Lokalforening 
(tot. 20 stk.) 
Lokalforening 
(tot. 20 stk.) 

AKTIVITETSOVERSIKT BUSKERUD RØDE KORS

Røde Kors stiftes

1863

Norges Røde 
Kors stiftes

1865

Røde Kors 
idéen fødes

1859

Buskerud Røde Kors blir 
eget distrikt

1946

Buskerud Røde Kors 
fyller 70 år

2016
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Av: Jorunn Høgeli 

Elsa May Medbøen fylte 99 år i mai 
måned, og selv om synet er litt svekket, 
er det en klar, veltalende og reflektert 
dame som møter oss i sin leilighet på 
Flåheimen. Her har hun bodd i noen år, 
siden hun flyttet fra huset sitt i Sørbygden 
i Flå. Hun er opprinnelig fra Oslo, hvor 
hun vokste opp som et litt sart lite barn 
med flere helsemessige utfordringer. Etter 
hvert vokste hun seg sterk, tok sin artium 
og studerte flere år ved Blindern. Hun tok 
grunnfag i engelsk, men studerte også 
historie. Elsa May ble tidlig enke, men 
traff senere Magnus Medbøen, som skulle 
bli hennes andre ektemann. Magnus hadde 
gård i Flå, og Elsa May flyttet dit da de 
giftet seg i 1956.  

–Det var en stor overgang å flytte på landet, 
men etter ganske kort tid ble jeg spurt om å 
overta ledervervet i Sørbygden Røde Kors, 
og det takket jeg ja til.  Denne foreningen 
lengst sør i Flå kommune ble opprettet 
i 1949. Jeg har alltid hatt evnen til å 
ordlegge meg både muntlig og skriftlig, og 
avtroppende leder ønsket at ny leder skulle 
inneha disse kvalitetene, forteller Elsa May. 
-Jeg hadde også en fantastisk nestleder, 
Birgit Finstad, men hun har dessverre gått 
bort. 

-Det var veldig koselig å ha Røde Kors 
i ryggen. Vi hadde et veldig sterkt 
samhold og det var stort sett minst ett 
Røde Kors-medlem i hver husstand ute i 

Sørbygden. De aller fleste var kvinner, men 
vi hadde også noen menn i medlemsmassen. 
Vår hovedbeskjeftigelse den gangen var å 
samle inn penger til ulike gode formål, og 
vi var svært aktive på dette området. Vi 
fulgte godt med i samfunnet og diskuterte 
nøye hvilke formål som skulle få vår støtte. 
Vi hadde også en årlig basar, som var svært 
godt besøkt. Jeg mener å huske at vi samlet 
inn nesten 12 000 kroner et år, og det var 
mye penger den gangen, forteller Elsa May, 
som satt som lokalforeningsleder i omkring 
20 år. Foreningen ble lagt ned rundt 1985 
og ble da en del av Flå Røde Kors, som 
hadde stiftet hjelpekorps i 1975. 

Elsa May ble anmodet av ordføreren om 
hun kunne tenke seg å undervise ved Flå 
skole, for de var i manko på egnede lærere. 
Dette takket hun ja til, og hun var lærer 
ved skolen i mange år.  Allerede i 1975 ble 
hun enke for andre gang, og da henvendte 
skolesjefen i Flå seg for å spørre om hun 
ville ta etterutdanning i pedagogikk ved 
Blindern. –Jeg kommer ikke inn der, for det 
er så lenge siden jeg utdannet meg, sa Elsa 
May. Skolesjefen oppfordret henne likevel 
til å søke, og det endte med to gjennomførte 
semestre og diplom i 1976. Elsa May kan 
også snakke litt fransk. Hun bodde fem 
måneder i Marseille, mens hun besøkte sin 
konsulbror der, og hun har også deltatt på 
noen franskforelesninger ved universitetet. 
– Og så har jeg besøkt Paris sammen med 
min søster, og det var fantastisk, forteller 

Elsa May videre.  

Elsa May har to sønner; Jon og Helge 
Øystein. Jon har bl.a. arbeidet for 
Flyktninghjelpen, mens yngstemann har 
sitt virke i IT-bransjen. Begge sønnene 
er ofte på besøk hos sin mor, og hun har 
også en rekke andre slektninger og kjente 
som kommer jevnlig. Likevel synes den 
aldrende damen at hun lever litt perifert og 
hun skulle gjerne hatt tettere kontakt med 
både beboerne på Flåheimen og andre folk. 

–Jeg sitter mye alene her i leiligheten, og 
jeg har ikke energi til å være med på så mye 
lenger, forteller hun. – Jeg har ikke noe stort 
ønske om å bli 100, men jeg har hatt et langt 
og opplevelsesrikt liv, jeg har ganske god 
helse og hodet mitt fungerer godt.  Jeg er 
takknemlig for alt jeg har fått være med på, 
og Røde Kors har vært en stor og viktig del 
av livet mitt. Det er en flott organisasjon, og 
den har gitt meg mange gode minner. Tenk, 

jeg ble også buden til Slottet sammen med 
et av mine styremedlemmer den gangen 

Røde Kors fylte 100 år – og det var en 
av de største opplevelsene i min tid som 
lokalforeningsleder, smiler Elsa May, som 
også har hatt gleden av å ha Dronning Sonja 
til bords under et årsmøte. Elsa May har 
alltid vært en ivrig bruker av naturen, og 
hun elsket å gå på ski. Hun sverger til de 
gamle treskiene og hun var å se på jordene 
i Flå helt til for et par år siden.  

Og selv om Norges Røde Kors fylte 150 år 
i 2015, så ligger fortsatt Elsa May nesten 30 
år foran Buskerud Røde Kors, som i år fyller 
70 år. Det er ikke minst samfunnsengasjerte, 
trofaste og medmenneskelige personer som 
Elsa May vi kan takke for at vi har en så 
stolt Røde Kors-historie å vise til. 

Et liv i rødt og hvitt
-Daværende president i Norges Røde Kors, Bjørn Egge, la hånden sin på skulderen min og sa at jeg fikk denne fordi jeg 
hadde gjort Sørbygda Røde Kors til en mønsterforening, forteller en stolt 99-åring, etter å ha tatt på seg sin fortjenst-
medalje til ære for fotografen. 

Elsa May Medbøen var èn av mange æresgjester på 70-årsjubileumsmiddagen til Buskerud Røde Kors i april. Her intervjues hun av distriktsleder Geir Waaler, og hun er omkranset av f.v. 
Randi Sætre Olsen fra Hurum og Randi Kallerud fra Kongsberg. (Foto: Jorunn Høgeli)

Her er Elsa May Medbøen festpyntet i Røde 
Kors-farger og klar for jubileumsmiddag. 
Det er ikke alle forunt å være så flott og 
oppegående når man nærmer seg 100 år. 
(Foto: Jorunn Høgeli)

//Jeg er takknemlig for 
alt jeg har fått være 
med på, og Røde Kors 
har vært en stor og viktig 
del av livet mitt. 
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Hans Eidsgaard (75):

1.	 -Jeg begynte i Gol Røde Kors hjelpekorps i 1963.   

2.	 -Det var ikke så mye som var aktuelt for meg. Vi hadde et ungdomslag og 4H. Jeg var 
med i 4H ei stund, men dro i militæret og begynte deretter i hjelpekorpset. Jeg kjente 
en del folk som var med der, men hadde nok tenkt på det uansett.  

3.	 -En kollega på jobben var medlem og så skulle de ha medlemsfest på Oset. Han ba 
med meg og da var det gjort. Vi kom ut i gangen etter middagen, hvor det sto en kar 
som sa; -Nå er det neimen ikke for tidlig at du også blir med. Vi skal ha et førstehjelps- 
kurs snart og da kan du bare møte opp.  

4.	 -Det er nok mye som er mer lettvint i hjelpekorpset i dag. Det er mye flott utstyr og 
gode framkomstmidler. Vi måtte ta beina fatt og bære, men vi hadde èn snøskuter. 
En annen forskjell er jo at det har blitt så mange flere aktiviteter. Jeg synes vi hadde 
et veldig godt kameratskap før og mye humor. Vi var sammen hele tida, både i Røde 
Kors og ellers. Det tror jeg kanskje har endra seg litt nå. Og så var det jo mye bra 
damer, men de fikk aldri JEG tak i. 

5.	 -Mitt sterkeste Røde Kors-minne er nok snøskredulykka ved Guriseth, der en ung 
gutt i 11-årsalderen mista livet. Jeg var med i laget som fant han og ble med på opp- 
livningsforsøket. Vi la han på båra da det var slutt, men da vi kom ut i gangen møtte vi 
foreldrene. Det øyeblikket glemmer jeg aldri. Hadde jeg kunnet sage høl i gulvet da, så 
ville jeg gjerne forsvunnet. Jeg kjørte han med skuter og slede til sykestua og etterpå 
var det bare å reise heim for å legge seg. Det var ingen ettersamtale eller debrief den 
gangen, jeg var tidlig i 20-åra og jeg sov nok ikke stort den natta. 

Kåre Rotegård (69):

1.	 -Jeg starta opp i 1964, og tok kurs i Rødberg. Vi hadde ei lita gruppe i Tunhovd, 
men etter hvert ble det vinterkurs på Ørterstølen. Jeg jobba litt rundt omkring, og var 
variabelt aktiv i den perioden, men ble med i Gol Røde Kors hjelpekorps i 1976. 

2.	 -Det var ikke så mye annet å velge i. Jeg var aktiv i idrettslaget og i ungdomslaget 
og jeg var glad i friluftsliv.  DA jeg ble voksen, fant jeg ut at jeg hadde gode evner 
i forhold til å finne vann. Jeg oppnådde mange resultater, og dermed blei Røde Kors 
interessert. En gjeng, bl.a. Syver Endrestøl, Nils Arne Thorsrud og Bjørn Skorve ble 
sendt til Voss på kurs for å prøve det ut. Vi starta egen søkevinkelforening, hvor bl.a. 
Ingrid Beren Herbert var med. Vi holdt noen kurs for område Hallingdal, hvor flere 
Røde Korsere fra Buskerud var med. Etter Vassdalenulykka i 1986 valgte vi å gi oss. 
Røde Kors ble redde for at vi skulle gå i veien for Redningshundene, selv om det 
egentlig var kameratredning vi drev med i utgangspunktet. Jeg har funnet mye vann 
for folk og hatt en del oppdrag for å finne folk, dyr og ting.  Jeg har lagt dette mer eller 
mindre på hylla, for jeg vil ikke bli karakterisert som synsk. Jeg mener jeg ikke er det 
og tror at alle har dette i seg. Når jeg bistår, bruker jeg pendel på kart, og trenger helst 
et bilde av den eller det som er borte, samt noen opplysninger. Da har jeg oppnådd 
funn mange ganger. Jeg kjenner det i kroppen og pendelen svinger. Da kan jeg ta ut et 
kartområde. Mange er også veldig plaget med vannårer, og jeg har forsøkt å skjerme 
husa og flytte senger. 

3.	 -Jeg jobba for Per Kinneberg i Gol. Han fikk meg med. Jeg var 20 år og hadde vært 
i militæret. Jeg ble valgt inn som nestkorpssjef i 1976 og hadde vært vanlig medlem 
i Rødberg tidligere. Jeg var nok mer eller mindre i ledelsen fram til 2002. Jeg hadde 
mange ulike verv, bl.a. som formann i hyttestyret, områdeleder i Hallingdal, jeg satt i 
distriktsrådet for hjelpekorps i Buskerud, jeg var formann i lokalforeningen to perioder 
på 80-tallet og styremedlem i ambulansen inntil fylket overtok. Jeg ble rekruttert til 
Heimevernet også, siden områdesjefen der visste jeg var Røde Kors-mann. Dermed 
ble jeg sanitetsleder der. De seinere åra har jeg jobba på Storefjell Hotell og vært     
hovedverneombud der. Jeg har praktisert førstehjelp og Røde Kors-kunnskapen min 
hele livet – på mange ulike områder. 

4.	 -Det første jeg tenker på er nok framskrittet som har skjedd med tanke på utstyr og 
opplæring. Himmelvid forskjell fra den gangen jeg begynte.  

5.	 -Det som har festa seg mest hos meg er helt klart togulykka på Gol i 1998, der fem 
ungdommer måtte bøte med livet. Hjelpekorpset måtte ha med noen erfarne som de 
visste kunne håndtere dette, og jeg var med og bisto ambulansen. Det var en ting som 
satt veldig lenge i. Ellers har det vært mange minner og de aller fleste er trivelige. 
Jeg har blitt kjent med veldig mange folk, hatt det mye moro og har opplevd et godt 
kameratskap.  Jeg er fortsatt aktivt med og stiller på en del leteaksjoner. Jeg er også 
med i flaskegjengen. Det er arbeidskrevende, men veldig moro – selv om det er en 
grisejobb og man lukter litt «gammel fyll» til man kommer heim og får tatt en dusj. 
Men, det er sosialt og det gir gode inntekter til foreningen vår. Da får vi sjansen til å 
hjelpe enda flere, og det gir en god følelse. 

Av: Jorunn Høgeli

Hans Eidsgård og Kåre Rotegård er to karer som har lang farts-
tid i hjelpekorpset i Gol. Begge var invitert blant æresgjestene 
da Buskerud Røde Kors feiret 70 år. Vi har fått anledning til å 
stille dem noen spørsmål. 

To golinger som er «gamle i gamet» 

1. Når begynte du som frivillige i Røde Kors? 

2. Var det mange hobbyer å velge i der du bodde på den tida? 

3. Hva var det som motiverte deg til å bli med i Røde Kors? 

4. Hva tror du er største forskjellen på organisasjonen da du startet 
og i dag? 

5. Har du et spesielt minne fra din tid som aktiv?

Hans Eidsgaard og Kåre Rotegård fra Gol har lang fartstid i hjelpekorpset. I april var de æresgjester da Buskerud Røde Kors feiret sitt 70-årsjubileum på Kongsberg. (Foto: Jorunn Høgeli)

Sporsmal 
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Buskerud Røde Kors har sin informasjons-
sentral på Gol i påsken. Med særlig fokus på 
beredskap i fjellet, holdt sentralen oversikt 
over Røde Kors sine aktiviteter i hele fylket 
og distribuerte informasjonen videre til 
blant annet presse og sosiale medier.  
 
Tre av de som bidrar til å trygge folk i 
påskefjellet er familien Storfossen fra 
Kongsberg. De har gjennom tre generasjoner 
hatt en ubrutt linje med påskevakt i hjelpe-
korpsets tjeneste siden 1938, og far, sønn 
og datter har dermed bidratt til å holde 
tradisjonen levende i familien.   
 
120 frivillige fra ulike hjelpekorps i vårt 

langstrakte fylke sørget for at både hytter 
og hus ble bemannet 24 timer i døgnet. 
Timer som de frivillige brukte for å trygge 
utfarten i skog og fjell for store og små. 
Hjelpekorpsene i Buskerud behandlet 52 
skader og utførte 32 henteoppdrag gjennom 
hele påskeuka.  
 
President i Røde Kors, Sven Mollekleiv, 
besøkte informasjonssentralen sammen 
med justis- og beredskapsminister Anders 
Anundsen. De delte ut årets fjellskikkpris 
som gikk til Varsom.no på bakgrunn av at 
de har vært med på å skape oppmerksomhet 
om sikkerhet i fjellet. –Dette gjelder både 
når det kommer til forebyggende arbeid 

og hvordan man skal forholde seg om man 
kommer ut for et snøskred, sier Mollekleiv. 
Og fjellskikk ser det ut til at folk flest har 
vært utrustet med i år. Buskerud Røde Kors 
kan melde om en stille påske. - Påsken i år 
har vært rolig, til tross for mange folk på 

fjellet. Det ser ut til at folk kler seg etter 
været og planlegger godt før de setter ut på 
langtur. Da blir det litt ekstra kaffe og boller 
på oss frivillige, smiler Robert Bø, leder for 
distriktsrådet for hjelpekorps i Buskerud. 
 

Godt utrustet i påsken!
Fjell og skog kan være både vakkert, røft og krevende på én og samme dag, og ofte snur værforholdene brått. Likevel 
meldes det om få skader og ulykker, og de fleste pakker med seg vettet i sekken når de skal ut på tur.  

De nye fjellvettreglene anno 2016 finner du her:
www.ut.no/fjellvettreglene

fakta 

Av: Anikken Hjelde 

Lojale Røde Kors-frivillige bidrar til å trygge turister i fjellheimen. Familien Storfossen er alltid til stede i påsken, og her ser vi Silje og far Jan! (Foto: Lars Bryne) 

Audun Bråten (28) har sin egen leilighet 
i et botiltak i Ål. Han er autist og har en 
assistent med seg til enhver tid. Via en 
ansatt i kommunen, som hadde tilknytning 
til Ål Røde Kors, fikk Audun i 2005 fast 
jobb med å tømme flaskecontainerne som 
Røde Kors har flere steder rundt i Ål. Nå 
kjører han og hans assistent rundt i den 
Røde Kors-merkede "flaskebilen" og 
tømmer og sorterer, og det er en slitsom 
jobb. Men – Audun stortrives, og Røde 
Kors setter stor pris på den innsatsen 
han gjør. –Han er en sterk mann, som tar 
denne oppgaven veldig seriøst, forteller 
Bjørn Fluto i Ål Røde Kors. –Vi er 
avhengig av å ha folk på laget som kan 
stille opp på denne dugnaden, og Audun 
gjør en kjempejobb sammen med våre 

øvrige frivillige. 

Ål Røde Kors dekker de faktiske utgiftene 
Audun har for å utføre arbeidet sitt, og 
så får han disponere bilen når han skal 
på enkelte fritidsaktiviteter. –Han har 
flere hobbyer og bl.a. holder han på med 
ridning, forteller mamma Aud Bråten. 

–Likevel er det flaskeinnsamlingen som 
er jobben hans og han stortrives med 
dette. Jeg er så glad for at han har dette å 
holde på med. 

Gro Gurigard Skurdal er Auduns 
primærkontakt. Hun sier at de fleste med 
særskilte behov har et arbeid via den 
vernede bedriften VINN, men at enkelte 

fungerer best med et arbeidsforhold hvor 
de møter ett spesifikt personell. –Audun 
står på hele tida og dette er en viktig 
jobb for ham, sier hun. –Han opplever 
både faste rutiner og mestringsfølelse, 
og begge deler betyr veldig mye. Og så 
får vi tilbakemelding fra Røde Kors om 
at han gjør en veldig god jobb, og det er 
veldig hyggelig å høre, sier Gro. Audun 
er én av to fra botiltaket som er tilknyttet 
flaskegjengen til Røde Kors, og som en 
ekstra påskjønnelse stiller Ål Røde Kors 
opp og arrangerer påsketur for brukerne i 
botiltaket hvert år. 

Og om Audun ikke har arbeidet sitt hos 
VINN, så er det uansett en vinn-vinn-
situasjon!

Den gode hjelperen   
Har du sett en ivrig kar i Ål som står på fire dager i uka med 
flaskeinnsamling for Røde Kors? Da er det sikkert Audun 
fra botiltaket på Prestegardsjordet du har møtt. –Han synes 
det er så moro, sier en stolt mamma Aud. 

Audun Bråten fra Ål gjør 
en prisverdig innsats med 
å hente flaskene som folk 
har valgt å donere til Røde 
Kors. (Foto: privat) 

Det kan være en skikkelig grisejobb å sor-
tere flasker. Audun fjerner glasskår og ting 
som ikke er pantbart, og lukta er ikke alltid 
like frisk.  Likevel stortrives han i jobben sin 
og bidrar til gode inntekter for den lokale 
Røde Kors-foreningen. (Foto: privat)

Av: Jorunn Høgeli
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Det var Rogaland Røde Kors i samarbeid 
med Laerdal Medical AS som utviklet 
konseptet, og nå er det i bruk over hele 
landet. Læringsopplegget er utviklet med 
tanke på de eldste barna i barnehagen, altså 
aldersgruppen tre til seks år. Tilbakemeldin-
gene fra de barnehagene er veldig positive.  
Takket være økonomisk støtte fra Gjen-
sidigestiftelsen, ble læringsopplegget 
tilgjengelig for alle barnehager fra 2016, 
og Buskerud informerte om tilbudet 
via sin Facebookside. Per mai har over 
100 Henry-sett funnet veien ut til lokale 
barnehager i fylket vårt.  Dette er en del av 
Norges Røde Kors sin førstehjelpssatsning, 
og vi tror det er veldig viktig å lære ungene 
litt om hva de kan gjøre om uhellet skulle 
være ute. De skal ikke pålegges noe ansvar, 

men de skal vite hvordan de kan skaffe 
hjelp fra en voksen og de skal lære seg litt 
enkel førstehjelp. 

Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, 
får kul i hodet, skjærer seg, klemmer 
hånden sin og får skrubbsår på kneet. Hva 
kan barna gjøre for å hjelpe Henry? Hva 
slags hjelp trenger han? Hvem skal hjelpe 
han? Og hvor ringer vi? 

Alt dette lærer barna gjennom                                 
“HENRY-førstehjelp for barnehagebarn”. 

Pakken inneholder en Henry dukke, liten 
sekk med Henry plaster, pedagogisk 
veiledningshefte med USB minnepinne 
med Henry-musikk og en flip-over 

med illustrasjoner av Henry sine uhell. 
Materiellet kan brukes når voksne og barn 
drøfter hva som har skjedd med Henry. På 
denne måten kan personalet i barnehagen 
legge inn førstehjelp som en del av det 
pedagogiske opplegget i barnehagen. 

Målsetningen til Røde Kors med dette Hen-
ry-prosjektet, er å øke barns bevissthet om, 
kjennskap til og interesse for førstehjelp. 
Samtidig handler det om å utvikle 
omsorgsevne, ansvar og hjel pevilje og spre 
kjennskap til Røde Kors’ kjerneverdier som 
humanitet og nøytralitet.

Det er ikke så mye som skal til. Man kan jo 
starte med et smil og et "velkommen". Bare 
være litt kompis, og man vil oppleve at 
andre er litt kompis tilbake. Hvis man føler 

seg velkommen og trives, er det lettere å bli 
med i lokalsamfunnet, lære seg språk og bli 
inkludert. 

 Du trenger ikke å sette av så mye tid. Alt 
du trenger å gjøre er å være litt kompis. 
Hilse, invitere nye naboer på en kopp kaffe, 
invitere den nye klassekameraten med på 
fotball eller kino. Bare være litt kompis! 
 
Og at det er Røde Kors Ungdom som 
oppfordrer ungdommer til å være litt 
kompis, betyr ikke at alle vi andre ikke kan 
være litt kompis også. Tenk om vi hadde et 
Norge fullt av kompiser? Det skal så lite til. 
Del kampanjen med dine venner. Vær litt 
kompis du også, og få med enda flere! 
  
Les mer på denne nettsiden: 
www.rodekors.no/ungdom/dette-gjor-vi/
kampanjearbeid/var-litt-kompis/

Av: Norges Røde Kors/
Jorunn Høgeli

Av: Jorunn Høgeli

Vær litt kompis! 
Røde Kors Ungdom har lansert kampanjen "Vær litt kompis", 
hvor målet er et inkluderende Norge. Mange unge flyktninger 
har nå flyttet hit til landet helt alene. Alle ønsker å bli inkludert 
og bli med i fellesskapet – og her kan vi alle bidra. 

//"Det aller beste man 
kan gjøre for en som er 
ny og alene et sted, er 
å være en venn eller en 
kompis. Det er så enkelt, 
og det kan skape så 
utrolig mye glede." 

Henry - en populær kar blant ungene 
«Henry- førstehjelp for barnehagebarn» er et læringsopplegg som har blitt utviklet for å lære barn førstehjelp på en morsom og 
engasjerende måte. Målet er å lære barn enkel førstehjelp, og spre kunnskap om Røde Kors’ kjerneverdier. 

Tøydokka Henry er oppkalt etter Røde Kors sin grunnlegger, og han har blitt en kjent figur i mange barnehager i Norge. 
Ønsker du et sett til DIN barnehage, ta kontakt med lokalt Røde Kors eller distriktskontoret på tlf: 05003. Vi har forsatt noen esker igjen. (Foto: Jorunn Høgeli)
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Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? Svarene 
på nedenstående spørsmål finner du i denne avisa.

Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til Buskerud 
Røde Kors, Tollbugata 52, 3044 Drammen innen 6. juli. 
Vinneren får en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i desember-avisa 2015 ble: 
Asbjørn Børresen fra Lierstranda. Vi gratulerer.

Navn________________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Postnr./sted:_________________________________________________________________

Alder:___________

1. Hva heter lederen i Sigdal Røde Kors?
a) Margarethe Medalen Ramstad
b) Gerd Anita Jokerud Solheim
c) Nina Jørgensrud

2. Når begynte Hans Eidsgaard i hjelpekorpset?
a) 1963
b) 1964
c) 1953

3. Når foregår årets TV-aksjon, som er til inntekt for Røde Kors?
a) 1. oktober
b) 19. oktober
c) 23. oktober

4. Hvor mange kvinnegrupper/herrelag er det etablert i Buskerud?
a) 8
b) 6
c) 2

5. Omtrent hvor mange gratis HENRY-sett har Buskerud Røde Kors delt ut til 
barnehagene i fylket vårt?
a) 10
b) 75
c) 100

6. Hvilken Røde Kors-aktivitet startet Audun Bråten opp med i 2005?
a) Bøssebæring
b) Flaskeinnsamling
c) Vaffellag

7. Hva er navnet på integreringskampanjen til Røde Kors Ungdom?
a) Bli min kompis
b) Trenger du en kompis?
c) Vær litt kompis

8. Hvilke kommuner har per mai 2016 mottak for enslige mindreårige asylsøkere?
a) Hemsedal, Hol og Modum 
b) Hemsedal, Ål og Kongsberg
c) Ål, Modum og Drammen

9. I hvilken lokalforening var Elsa May Medbøen leder?
a) Flå Røde Kors
b) Sørbygden Røde Kors
c) Nesbyen Røde Kors

10. Når ble Buskerud Røde Kors stiftet?
a) 30. april 1946
b) 8. mai 1863
c) 4. november 1865

Konkurranse ??

  Spørsmål              1              2               3               4               5                6               7               8               9             10

 Svar (a, b, c)

Pssst! 
 
Visste du dette?

•	 Besøksvenn med hund er blitt en ettertraktet aktivitet for frivillige 
og brukere i Buskerud. Innen sommeren 2016 kan vi skryte av at 
vi har over 60 godkjente besøkshundekvipasjer! Besøkshundene 
våre besøker mange målgrupper.  Deriblant demente, barn, ut-
viklingshemmede og ensomme voksne. For å bli godkjent som 
besøksvenn med hund i Buskerud Røde Kors må hund og eier 
gjennom et 36 timers kurs i regi av Antrozoologisenteret hvor 
hunden til slutt må bestå en omfattende mental test. I tillegg må 
eierne gjennom obligatorisk besøksvenn kursing i regi av Røde 
Kors skolen. Neste skoleringsrunde på fylkesnivå blir våren 2017. 

Det er nesten et rullende kontor som kan brukes ute i felt og det kan huse inntil fem 
personer, forteller sambands- og IT-leder Thor B. Endrerud. -Tilhengeren inneholder tre 
komplette arbeidsplasser med datautstyr og utstyr for å skrive ut/laminere store kart, samt 
nødvendig sambandsutstyr og litt annet materiell. Dette er noe vi har savnet lenge, sier 
Thor. 

Vogna kan rekvireres av alle hjelpekorpsene i fylket, så lenge Ringerike og Hole Røde 
Kors hjelpekorps har med representant. Det tar i underkant av sju minutter å rigge på plass 
vogna, og den er et nyttig verktøy for å gjennomføre operative oppdrag.  

Av: Jorunn Høgeli 

Etterlengtet 
kommandovogn 
Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps har skaffet seg 
en  kommandovogn (KO-vogn). Dette er en tilhenger som     
inneholder nødvendig utstyr for å etablere en kommando-
plass i en beredskapssituasjon. 

Den nye kommandovogna til Ringerike og Hole Røde Kors hjelpekorps gjør det enkelt å 
etablere et kontor i felt. (Foto: Thor B. Endrerud)
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I Buskerud finnes det nå èn lokalforening 
som har egen elveredningsgruppe, og det er 
Ringerike og Hole Røde Kors. –Vi har vært 
med på en del krevende redningsaksjoner 
og ser at vi kan trenge denne kompetansen 
i øvre del av fylket også, forteller fagleder 
vann i Buskerud Røde Kors hjelpekorps, 
Lars Terje Stavn. En del personer har alle- 
rede meldt sin interesse, og etter et møte 
i mai skal de nå gjennomføre nødvendig         
skolering før en operativ gruppe kan være 
på plass øvre Buskerud.  
 
Lars Terje er selv aktivt medlem i hjelpe-
korpset og har en spesiell interesse for dette 
fuktige fagfeltet. Har gjennomført Røde 
Kors sitt kurs "Elveredning C" tidligere og 
meldte seg på til de mer krevende kursene 
"Elveredning operatør" og "Elveredning 
tekniker" i mai. –Det var firmaet Hode over 
vann som arrangerte kursene og vi trente 
i Sogna og Randselva i Ringerike. På op-
eratørkurset lærte vi å bruke utstyret, samt 
være litt ute i roligere elver. På teknikerkur-
set fikk vi økt kunnskap om det rednings- 
tekniske og vi oppholdt oss i mer krevende 
farvann, forteller Lars Terje. Hvert kurs 
gikk over to dager. 

-Jeg følte meg trygg, men har litt erfaring 
fra før, sier Lars Terje. -Det er slitsomt, og 
man må selvfølgelig være svømmedyktig 
og i grei form. Du må også stole på utstyret, 
men du skal klare å redde deg inn om tauet 
henger seg fast og dette må kuttes eller slip-
pes løs fra redningsvesten. Det settes alltid 
opp nedstrøms sikring i tillegg, slik at man 
kan få en ekstra hjelp litt lenger ned i vass-
draget. En person med kasteline kan også 
stå standby. 
 
-Nå blir det spennende å se om vi greier 
å etablere en gruppe i øvre del av fylket, 
og for min egen del har jeg søkt støtte og 
fått kjøpt inn litt personlig utstyr. Nå må 
det trenes, og jeg håper å kunne få øve litt 
med mannskapet i elveredningsgruppa i 
Ringerike og Hole Røde Kors også. De har 
mange flinke folk, godt utstyr og egen båt, 
sier Lars Terje.  
 
Om noen Røde Kors-frivillige med god-
kjent grunnopplæring er interesserte, så kan 
de ta kontakt med  Lars Terje Stavn fra Ål 
(30) via telefon 480 39 358.

Åling besto
i stryk 
Hvem hopper frivillig ut i ei stri elv med frådende og kaldt 
vann? Forhåpentligvis ikke hvem som helst – men Lars Terje 
Stavn (30) fra Ål mente han var kapabel til å håndtere det
 – og han besto sitt elveredningskurs i ville stryk med glans. 

Av: Jorunn Høgeli

fakta 
Elveredning Tekniker-kurset: 
Kurset er beregnet på redningspersonell som skal gjøre en aktiv red-
ningsinnsats med tau på et skadested i sterk strøm. Kurset har fokus 
på høyer risiko med innsatsmetoder, sikkerhetsvurdering og ledelse 
av krevende skadesteder. 

Redningsdykkere og andre redningsgrupper bør inne ha dette kurset 
for å kunne gjøre en sikker og trygg innsats ved elveredning. Deltag-
ere må ha fullført Operatørkurset eller tilsvarende og kunne svømme 
300 meter på under 12 minutter. 
 
Kursinnhold: 
• Flomforståelse 
• Ledelse ved vannredning 
• Arbeid i mørket 
• Kontaktredning 
• Krysse dypt rennende vann 
• Frigjøringsøvelser 
• Teknikk ved entring fra høyde 
• Båt/flåte-håndtering 
• Redning fra bil i elv 
• Redning av dyr 
• Helikopter-bevissthet  
• Planlegging av innsatsgrupper og trening 
• Bruk av redningsdykkere i elv 
• Pasienthåndtering 
• Kurset avsluttes med praktisk svømmeeksamen.

Her er redningsmannen på vei ut i elva for å hente opp den forulykkede. Det kreves både utstyr og fagkunnskap for å gi seg i kast med de frådende vannmassene. (Foto: privat)

Her har redningsmannen Lars Terje fått 
tak i den forulykkede, holder fast og pen-
delredder. To på land holder igjen tauet, 
de strammer det og redningsmannen 
bruker strømmen og tauet til å dra seg inn 
til fastlandet på egnet sted. (Foto: privat)
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B -Blad
RETURADRESSE:

Tollbugata 115
3041 Drammen

Buskerud Røde Kors takker 
alle som støtter oss  
og vårt humanitære arbeid.
Det være seg 
•         aktive frivillige

•         støttemedlemmer

•         fastgivere

•         bøssebærere

•         annonsører

•         sponsorer

•         øvrige eksterne medspillere og samarbeidspartnere

•         dere som leser og deler våre publiseringer i våre ulike mediekanaler

•         dere som oppsøker våre arrangementer

 
Dere er positive bidragsytere som gjør det mulig for oss å yte humanitær 
innsats og spre humanitære budskap blant befolkningen i fylket vårt.
 
Vi håper du hadde glede av å lese litt om oss og våre aktiviteter i denne 
avisa – og vi håper du tar godt i mot bøssebærerne den 23. oktober 
– om du ikke selv er ute og går for en god sak.
 
Vil du vite mer eller melde deg som frivillig eller støtte oss? 
Se www.rodekors.no
Du finner oss også på Facebook “Buskerud Røde Kors”.
 
 
RIKTIG GOD SOMMER!


