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(Foto: Maria S. Besseberg)

Førstehjelp, 
svampkasting
og annen moro.

Områdeleder i øvre 
Buskerud Røde Kors 
hjelpekorps fikk 
uforutsette oppgaver 
i påsken.
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Det bankes og sages, spørsmålene hagler, iveren er stor og flittige never har dårlig tid. 
Fuglemor skal snart legge egg – og Marita må bli ferdig med huset. 

i Denne utgaven Kan 
Du Blant annet leSe 
MeR OM DiSSe SaKene:
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Enkeltmennesker gjør det hver dag. 
Lokale Røde Kors-foreninger gjør 
det. Tar initiativ når de avdekker  
humanitære behov, ser at noen trenger 
et medmenneske. Stiller opp og gjør en 
forskjell.  

Det var også det grunnleggeren av Røde 
Kors, Henry Dunant, gjorde da han tok 
initiativ til å hjelpe sårede soldater 
etter det blodige slaget ved Solferino 
en varm junidag i 1859. Hans «innblan- 
ding» i krigshandlingene ble av enkelte 
kritisert. Men Henry Dunant var tydelig 
tilbake: Som medmennesker har vi en 
rett til å ta humanitære initiativ. Siden 
har denne retten blitt selve mandatet til 
Røde Kors, og ideen har spredt seg til 
190 land. Å avdekke, hindre og lindre 
menneskelig nød og lidelse, uavhengig 
av bakgrunnen til de som trenger hjelp. 

I Buskerud er det mere enn 1.700 fri- 
villige Røde Kors`ere som tar i et tak 
for å gjøre en forskjell for andre. Som 
i aktiv handling, i regi av en av våre 
20 lokalforeninger i hele fylket, viser at 
den beste medisinen for et menneske er 
et annet menneske.  

Som organisasjon er vi både stolte og 
takknemlige for at Røde Kors’ mandat 
gir oss mulighet til å hjelpe mennes- 
ker som trenger det. Og så er vi dypt 
takknemlige for hver eneste en som 
stiller opp og viser hvilken kraft som 
ligger i frivilligheten. FRI til å velge 
sin arena og omfanget av sitt engasje-
ment. VILLIG til å gjøre en ikke pålagt 
innsats innenfor rammen av Røde Kors’ 
mandat og verdigrunnlag. Og en bren-
nende HET entusiasme for et formål 
man har tro på. Som synliggjør at 
frivilligheten er et viktig MIDDEL for 
å kunne utføre humanitær aktiviteter 
og dermed oppnå verdifulle resultater. 
Men som også er eksempler på at fri- 
villighet er et MÅL i seg sjøl. Verdien 
for den frivillige sjøl ved å delta i et 
fellesskap, få lov til å holde på med noe 
man brenner for, og kjenne at det gir 
mening.  Ingen må undres over at dette 
er krefter i mennesket som samfunnet 
både må sette pris på og ta på alvor. 

Lite tyder på at det i framtiden vil være 
mindre behov for disse kreftene, og for 
at organisasjoner og enkeltmennesker 
tar humanitære initiativ. Etterspørselen 
etter frivillig engasjement og innsats 
vil øke. Men utviklingen vil kreve nye 
tilnærminger og nye tiltak. Det kan 
bli behov for tettere samarbeid med 
det offentlige, og treffsikre tiltak som 
utløser ny humanitær kraft i lokalsam-
funnene. Dette vil gi både utfordringer 
og muligheter for hele Røde Kors. Med 
en trygg forankring i våre grunnleg-
gende verdier og prinsipper, og med 
Henry Dunants utvetydige budskap 
i minne, skal Røde Kors møte denne 
utviklingen, og hele tiden la udekkede 
humanitære behov være styrende for 
vår innsats både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Frivillig engasjement 

Røde Kors – til stede nær deg:
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leder | lokalforeninger Buskerud

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

Ved behov for bistand i akutte nødsituasjoner;

Brann       110
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Du finner mer informasjon om din lokalforening her: 

www.rodekors.no/buskerud

Fo
to

: J
or

un
n 

H.
 K

or
ne

ru
d lokalforening og styreleder       Mobil Kontaktinformasjon hjelpekorpset

LOKALFORENINGSLEDERE
Lokalforening 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 

Tone-Anne Staalen Rundtom 951 89 163 tone.rundtom@ringerike.kommune.no

Lier Røde Kors 

Agnethe Sørum-Ellingsen 95243631 leder@lierrodekors.no

Modum Røde Kors 

Bjørg Lindvaag Kråkemo 917 32 099 bj_lind@hotmail.com

Nedre Eiker Røde Kors 

Anita Saastad Hansen 922 64 877 anita.sastad.hansen@vestreviken.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 

Grete Bø 472 65 166 roykenrodekors@hotmail.com

Sigdal Røde Kors 

Hege Marie Steinnes 994 55 304 hegemarie.steinnes@gmail.com

Vats Røde Kors  

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

Øvre Eiker Røde Kors 

Martin Kristoffersen 938 66 610 leder@oerk.no
Ål Røde Kors 

Trond Maudahl 957 94 967 trond.maudahl@gmail.com

32 83 37 50
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Besøksvenn med hund har vært et av 
tilbudene fra Røde Kors i noen år nå. 
Aktiviteten er ny på Kongsberg, og to 
nyutdannede og godkjente hunder, Nita 
og Luna, stilte fornøyd opp på stand 
sammen med sine eiere Silje Karlsen 
og Widunn Wetterland.

– Hundene våre er utdannet og 
godkjente besøkshunder. Jeg har vært 
en del i private hjem, og det er et 
kjempefint tilbud for alle voksne. De 
trenger ikke å være syke eller demente 
for å ha glede av dette, sier Wetteland. 

Å hindre nød og lidelse er en viktig del 
av Røde Kors sitt oppdrag og en hund 
kan spille en veldig positiv og viktig 
rolle i manges liv. 

I tillegg forsøker Røde Kors å lindre nød 
og lidelse – og da er førstehjelp en viktig 
faktor. Røde Kors-dagen i år satte stort 
fokus på denne livsviktige handlingen, 

som flest mulig bør kunne utføre. De 
som besøkte standen i Storgata kunne 
se hvordan skadesminking foregår 
og de kunne få forsøke seg på liv- 
reddende førstehjelp på egnede dokker. 
Dessverre viser undersøkelser at stadig 
færre tilegner seg disse ferdighetene.  

Flere andre steder i fylket ble også Røde 
Kors-dagen markert. I Krødsherad ble 
dagen markert på Norefjellporten. Her 
kunne de besøkende få prøve seg på 
førstehjelp på Anne-dokker, de minste 
kunne ta med seg kosedyret sitt til 
bamsesykehuset, man kunne være med 
på å kaste våt svamp på levende blink 
til inntekt for distriktsprosjektet vårt i 
Moldova – og vaffelpressa gikk jevnt. I 
tillegg stilte kryllingene opp med egen 
popcornmaskin – noe som bidro til et 
ekstra sprettent arrangement. 

av: Jorunn H. kornerud

førsteHJelp | Besøksvenn med Hund Buskerud

Livreddende førstehjelp – og logrende livsglede 
Hva har en hund og en popcornmaskin på stand med Røde Kors å gjøre? 

ViL du eLLeR din bedRiFt 
LæRe enKeL FøRstehjeLp?

du trenger ikke å ta kurs i regi av 
frivillige organisasjoner som røde 
kors, men det er også en mulighet. 
snakk med ditt lokale røde kors. 
Kontaktinformasjon finner du på 
www.rodekors.no/buskerud 

du kan også nå oss via telefon:  
22 05 40 00.

Om du ønsker å kjøpe kurs og pro-
dukter til din bedrift eller kanskje 
din barnehage; ta kontakt med 
vår kommersielle satsning, røde 
Kors Førstehjelp AS, via telefon: 
22 05 40 00 tastevalg 5. 

FaKta

Les mer på:

www.rodekors.no

Det var stor interesse for Kongsberg Røde Kors sin stand i Storgata lørdag 5. mai. På bildet foregår det skadesminking, som bidrar til mer realistisk førstehjelpstrening. 
(Foto: Irene Mjøseng, Laagendalsposten)
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våre lokalforeningsaktiviteter Buskerud

• Du kan bli frivillig i en av våre flotte aktiviteter  
• du kan bli støttemedlem  
• du kan bli givermedlem eller fastgiver eller støtte med et 

engangsbeløp 
• Du kan kjøpe meningsfulle gavekort på http://gi.rodekors.no 
• Du kan starte en innsamlingsaksjon til Røde Kors på vår 

facebookside 
• du kan melde deg som blodgiver via www.giblod.no 
• du kan gi en testamentarisk gave eller en minnegave 

• Støtte oppunder lokale Røde Kors-arrangementer og tiltak 
• Du kan trykke på Pantoknappen når du panter flasker eller gi 

din grasrotandel til ditt lokale røde kors 
• SMS: Du kan sende HJELP til 2272 (kr 200,-) 
• VIPPS: Til 2272 (valgfritt beløp) 
• kontonummer: 8200 06 10190 

Du finner kontaktinformasjon til ditt lokale Røde Kors på side 2.  
se også www.rodekors.no for mer informasjon.  

AKTIVITETSOVERSIKT BUSKERUD RØDE KORS Pr. 6.3.2018
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Aktiviteter for beboere i mottak X
BARK (Barnas Røde Kors, deltakere 6-13 år) X XX *(X) X X X XX 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
Div. flerkulturelle møteplasser* X X X X X X
Fellesverket (ungdomshus) X
Ferie for alle Buskerud Røde Kors tilbyr ferieopphold til familier med svak øknomi. Kontakt dk.buskerud@redcross.no

Flyktningguide X X X *(X) X X X X X
Flyktningkompis X
Gatemegling X
Hjelpekorps X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Krise-/omsorgsgruppe (også på distrikt) X X
Kvinnegruppe/-kafé X X X X X X
Leksehjelp X X X
Norsktrening X X X X
OBU (Omsorg barn/unge) X X X
Røde Kors-kafè/vaffellag/treffpunkt X X X X X XX X X X
Røde Kors Ungdom (deltakere;13-30 år) X X
RØFF (Førstehjelp/friluftsliv, deltakere 13-17 år) X X X X X X
Skred-/Bratt&glatt/Vann-redn.grupper X X X X 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

*(X)=   Ønsker å starte/restarte aktiviteten.
Div. flerkulturelle møteplasser*=Mange ulike aktiviteter i ulike foreninger, f.eks. Kongsberg-aktiviteten, turgrupper, strikkegrupper, kjøretrening, sportslige aktiviteter osv.

Lokalforening
(20 stk.)

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike aktivitetene 
som tilbys i våre lokalforeninger. 
Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors for å vite mer  
(www.rodekors.no/buskerud eller telefon 22 05 40 00).

Våre mangfoldige aktiviteter

hvordan kan du engasjere deg? 
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vil du Bli en av oss | leirtid Buskerud

har du det i deg?

Leiraktiviteter 
sommeren 2018

Kursholder / formidler
Buskerud Røde Kors har mange flinke kursholdere og instruktører som sørger 
for at våre frivillige får nødvendig opplæring for å bli trygge i sin rolle. Vi har 
kurs innen omsorgsaktiviteter, hjelpekorps, ledelse, organisasjon, ungdom, barn/
oppvekst, eldre/ensomme, fysisk og psykososial førstehjelp,  pedagogikk og mye 
annet. Vi tilbyr også førstehjelpskurs ut mot lokalbefolkningen og næringslivet og 
vi trenger flere medspillere som synes det er gøy å formidle kunnskap. 

leder/tillitsvalgt 
Mange ønsker også å påta seg et tillitsverv i organisasjonen. Våre tillitsvalgte 
gjør en uvurderlig jobb og denne rollen gir mulighet til engasjement og samhand- 
ling, man kan får god styrekompetanse, lære om ledelse, strategi og kultur og 
være med å utvikle organisasjonen. Buskerud Røde Kors ønsker å speile befolk-
ningen og vi ønsker en mangfoldig sammensetning både blant våre tillitsvalgte 
og frivillige for øvrig.

BarK-leir
Barnas Røde Kors i Buskerud arrangerer 
i år sin 16. sommerleir. Fra 22.-26. juni 
samles omkring 150 barn og voksne på 
Skinnesmoen i Krødsherad kommune. 
Leirkomitéen inviterer de barna i 
alderen 6-13 år som er med i Barnas 
Røde Kors rundt omkring i Buskerud. 
Hvert år lager vi oss en stor teltleir og 
har mange spennende aktiviteter. Siden 
leiren ligger rett ved Krøderen så pleier 
vi også å teste ut badevannet. 

ferie for alle 
I Buskerud skal vi gjennomføre tre 
opphold i 2018. Sommerferieturen går 
til Tannishus i Danmark. I tillegg er 
det bestilt et opphold i høstferien og 
et nyttårsopphold, begge på Merket i 
Valdres. Alle opphold er for ca 40-50 
gjester og 6-8 frivillige. Røde Kors 
dekker reise og opphold for gjestene. 
Dagene blir fylt av mange spennende 
aktiviteter og nye bekjentskaper. 
Søknad til opphold med Ferie for alle 

skjer blant annet gjennom barnevern, 
NAV og helsestasjoner i egen 
kommune.  Mer informasjon om Ferie 
for alle finner du på våre nettsider 
www.rodekors.no under “Våre tilbud”.

røde Kors ungdom 
Ungdommene avholder sin landsleir 
på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden 

den 4. til 8. juli. Her møtes ungdommer 
i alderen 13 til 30 år for å knytte nye 
bekjentskaper, utøve spennende aktivi- 
teter, diskutere viktige temaer og ha 
det hyggelig sammen. I Buskerud har 
vi to aktive ungdomsgrupper. Én i 
Drammen og én i Ringerike og Hole  
– men leiren er åpen for alle og de som 
ønsker har kunnet melde seg på. Det 
utpekes reiseledere fra hvert fylke, 
som får navnliste over påmeldte og 
følger opp sin gruppe. 

Informasjon er sendt våre Røde Kors-
ledere via vår lederpost, og du kan lese 
mer på www.rodekorsungdom.no

foto: Buskerud røde kors

av: Jorunn H. kornerud

av: marit B. svendsen / 
Jorunn H. kornerud

Sommer er leirtid – så også i Røde Kors. I skrivende 
stund er det mange som bidrar i planleggingsarbeidet og 
mange som begynner å glede seg. Når du leser dette, er 
leiroppholdene snart i gang. Nedenfor får du en oversikt 
over hva som foregår i Buskerud.

dagene blir fylt av 
mange spennende 
aktiviteter og nye 
bekjentskaper. 

foto:  Buskerud røde kors
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Å komme ny til et land og et lite tettsted 
er utfordrende og vanskelig. Heldigvis 
finnes det mange gode mennesker som 
er handlekraftige og fulle av omsorg. 
Ingrid Bæren  Herbert og Maja Rensel 
var to slike mennesker, og de gikk tidlig 
i bresjen for å starte en treffkafè for de 
nyankomne flyktningene. De inviterte 
alle som ville komme, og fikk låne 
bedehuset på Gol gratis. Alle som kom 
betalte en symbolsk sum (kr 20,- for 
voksne og 10,- for barn). Det dukket 
opp både flyktninger og lokalbefolk-
ning og det ble servert kaker og kaffe.

Etter hvert som årene gikk, ble aktivi-
teten utvidet. Den skiftet navn til «Tors-
dagstreff for flerkulturelle kvinner», 
den ble flyttet til Helselagsstugu og 
foregår tredje torsdag i hver måned. 
Stadig nye kriger og konflikter har gjort 
at mangfoldet av flyktninger til Gol har 
vokst veldig, og nå har de med delta- 
kere fra Afghanistan, Syria, Iran, Irak, 
Eritrea, Somalia, Kongo, Kina, Pale- 
stina, Polen, Bangladesh og Colombia  
- i tillegg til svensker og nordmenn. 

Det er besøkstjenesten som drifter 
aktiviteten, i tett samarbeid med 
Helselaget og Gol kyrkjelege fellesråd. 
Besøkstjenesteleder Solveig Villand 
Lindheim overtok stafettpinnen etter 
Ingrid, som dessverre døde så alt for 
tidlig. Nå har Solveig med seg en fast 
medhjelper, Inger Lagmangård og ofte 
tre-fire til. – Vi møtes for å planlegge 
året i januar, sprudler den engasjerte 
besøkstjenestelederen. – Da setter vi 

opp terminlista vår. Vi har temakvelder 
om bekledning i kulda, besøk av 
lege som forteller om sykdommer og  
vaksinasjon, vi har strikkekvelder, vi 
lærer om planting og såing av grønn-
saker, vi danser, har gymnastikk, vi 
har årlig Luciaarrangement, vi har 
forsøkt juletrefest og vi har årlige turer. 
Dessuten serveres det mat fra mange 
forskjellige land, og deltakerne våre 
står da for tilberedningen.

Solveig forteller videre at det er Gol og 
Hemsedal Røde Kors besøkstjeneste 
som står for den årlige vårturen, hvor 
ofte 50-70 stykker er med.  

-Hver måned sender vi uten en liten 
folder om hva som skal skje. Felles- 
rådet hjelper oss å spre informasjonen. 
Hovedmålet er å skape et godt felles- 
skap på tvers av kultur og bakgrunn. 
Jenter i alle aldre og gutter under 
skolealder er velkomne. Barna får 
leike i et rom ved siden av.

-Noen av deltakerne våre har vært med 
i mange år, mens andre har kommet 
nye de senere åra, kan Solveig fortelle. 

«Fru Kongo» som vi kaller henne, 
fordi hun har et så innviklet navn at 
vi besøkstjenestedamene ikke greier å 
uttale det, hun fødte datteren sin like 
etter at hun kom til Gol. Hun var gravid 
da hun deltok hos oss første gang, og 
nå er jenta 10 år gammel. Mor er nå 
helsefagarbeider på helsetunet og hun 
og hennes flotte familie har fulgt oss 
hele veien.

På den tiden det var asylmottak på 
Torpo var det ekstra mange som ønsket 
å delta på treffkveldene.

I kommunikasjonen bruker vi en del 
tegnspråk, mye smil og fakter og vi 
greier oss godt. Men – det har helt 
klart vært en fordel at Gunhild Sørum 
i helselaget og hennes mann er lærere 

og at de snakker fransk. Det er et språk 
mange av våre flyktninger forstår. 
Likevel foregår alle temakveldene 
våre på norsk. Det blir jo liksom litt 
norsktrening for mange, også dette. Vi 
informerer også litt om Røde Kors og 
lærer bort førstehjelp med jevne mel-
lomrom. Mange av ungene har blitt med 
i vår lokale BARK-gruppe og jeg tror 
vi har lykkes godt med integrerings- 
arbeidet vårt her i den lokale Røde 
Kors-foreningen, avslutter Solveig. 
Hun må som vanlig haste videre med 
ulike gjøremål, før neste utenlandstur 
står på trappene om kort tid. 
87 år ingen hindring!

treffkafè på gol | takk til medspillere og donorer Buskerud

Bosniakrigen varte fra 1992 til slutten av 1995. I løpet av denne 
perioden var det mange som måtte flykte fra landet. Noen av de 
som dro, kom hit til Norge – og av disse kom flere til Gol. 

av: Jorunn H. kornerud 

Solveig Villand Lindheim (Foto: Kirsten R. Pettersen) 

i ingrid og Majas ånd 

Barne- og familiedirektoratet (Bufdir), Gjensidigestiftelsen, Buskerud 
fylkeskommune, Stiftelsen Kaare Berg, Joh. Johannson, TV-aksjonen,  
Miljødirektoratet, Mester Grønn, våre annonsører i Røde Kors-magasinet, 
næringslivet i Buskerud og alle som har støttet våre lokalforeninger direkte.   

Våre fantastiske medspillere og donorer 

Røde Kors i Buskerud har en rekke positive, eksterne 
medspillere som gjør oss i stand til å bidra med god, 
humanitær aktivitet ut mot de som trenger det. Vi sender 
en ekstra varm takk til våre donorer i 2017; 

etter hvert som 
årene gikk, 
ble aktiviteten 
utvidet
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Barnas røde kors | oppvekst Buskerud

Vi er på Gol en vårdag i slutten av april og ungene i Barnas Røde Kors har samlet seg for å bygge fuglekasser.  

av: Jorunn H. kornerud 

Stolte BARK`ere har produsert hver sin fuglekasse og skal hjem for å finne et egnet sted og henge den. (Foto: Maria S. Besseberg)

travle tider for unge snekkere 

-Kan du holde mens jeg lager åpningen, spør Marita. Hun er i ferd med å avslutte 
praktboligene som våre flyvende venner snart skal få flytte inn i. 

-Jeg synes det er kjempegøy her i BARK, fortsetter hun, mens drillen spiser seg 
langsomt veg gjennom treverket. – Og nå begynner jeg å glede meg skikkelig til 
sommerleiren, for i år har jeg blitt gammel nok til å være juniorleder, beretter hun 
stolt.  

Etter hvert som ettermiddagen skrider fram, har flittige hender produsert 12 
splitter nye fuglekasser som de får ta med seg hjem. Alle fikk med seg et ark med 
forklaring på hvilken fugl kassa ville passe for og hvordan kassa burde monteres. 
Fire frivillige fra hjelpekorpset stilte opp for å være snekkere, veiledere og  

motivatorer denne kvelden, og samarbeidet gikk så fint at alle ble ferdige. 

-Vi er en aktiv gjeng som møtes jevnlig, forteller lederen i BARK-gruppa til Gol 
og Hemsedal Røde Kors, Kari Anita Brenna. -Vi gjør mye forskjellig og vi har et 
spesielt tema hver gang. Vi stiller ingen krav til ferdigheter, men er veldig opptatt 
av at ungene skal få en god mestringsfølelse og få være med på mye variert og 
artig. Vi er mye ute, driver med litt friluftsliv, lærer litt om førstehjelp og brann-
sikring, vi baker og gjør forskjellige hobbyaktiviteter. Vi er også veldig opptatt av 
å inkludere alle ungene som kommer til oss og vi forsøker å ivareta mangfoldet. 
I tillegg samarbeider vi godt innad i lokalforeningen vår, og vi har mye god hjelp 
blant annet fra hjelpekorpserne våre. Det er kjempestas for ungene når "de store" 
er med oss på aktiviteter. 

FaKta

VåRe oppVeKstaKtiViteteR

Forskning forteller om økende ensom-
het, fattigdom og helseutfordringer. 
Våre aktiviteter skal være en arena 
for sosial og kulturell inkludering. 

• Barnas Røde Kors (BARK) har vært en suksess i Buskerud siden 
oppstarten tidlig på 2000-tallet. Nå har vi ti barnegrupper i våre 
lokalforeninger og lavterskeltilbudet – som er gratis - gis til alle barn i 
grunnskolealder.  

 
• Buskerud Røde Kors arrangerer årlig sommerleir på Skinnesmoen i 

Krødsherad for alle våre BARK-grupper. Rundt 150 barn og frivillige 
voksne samles til leik, spennende aktiviteter og utflukter og sommer-
en 2018 blir det leir for 16. gang. 

• Barnefamilier, som av ulike grunner har svak økonomi, får tilbud 

gjennom vår aktivitet Ferie for alle. Her står gode opplevelser i fokus. 
 
• kongsberg, drammen og ringerike og Hole røde kors tilbyr lekse-

hjelp til barn og unge. Trygge voksne bistår i en én-til-én-situasjon, 
det legges til rette for mestring og motivasjon og det er en sosial 
møteplass. 

 
• Fellesverket, som er en storbysatsning i Røde Kors, ble åpnet i Glo-

busgården i drammen i februar 2017. Hit kan ungdommer i alderen 
13-24 år komme for å ha en møteplass, spille spill, lytte til musikk, gå 
på kafé, delta på kurs og ha det fint sammen. Røde Kors Ungdom 
holder også til her, og ringerike og Hole røde kors har også en 
gruppe. 

 
• våre lokale foreninger driver også en rekke migrasjonsaktiviteter, 

hvor barn og familier kan møtes. 

Våre oppvekstaktiviteter har et tydelig folkehelseperspektiv ved at 
barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og 
sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, 
og barn og unge skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk.   

av: Jorunn H. kornerud 
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Røde Kors` lokale hjelpearbeid 
finansieres i all hovedsak takket være 
bidrag fra privatpersoner og bedrifter. 
Til det meste av utenlandsarbeidet får 
Røde Kors i Norge støtte fra Uten-
riksdepartementet og NORAD. Røde 
Kors-automatene var vår hoved- 
inntektskilde i 60 år, men da Stortinget 
i 2003 vedtok at spilleautomatmarke-
det skulle overtas av det statseide 
selskapet Norsk Tipping AS førte 
dette til at Røde Kors-automatene ble 
avviklet. Røde Kors får kompensert 

deler av de tapte inntektene.

Andre viktige inntektskilder er 
medlemskontingent, donasjoner fra 
faste givere, lokale inntektsgivende 
arrangementer, innsamlingsaksjon-
er i forbindelse med store katastrofer, 
testamentariske gaver, legater, minne- 
gaver i forbindelse med begravelser, 
bidrag fra bedrifter i form av midler/
sponsorstøtte, pantelotteriet Panto 
og Grasrotandelen gjennom Norsk 
Tipping.

det koster å hjelpe  

panteautomat | varmerekord i nesByen Buskerud

av: Jorunn H. kornerud

Nesbyen i Hallingdal hadde kulderekorden i Buskerud fylke på -38 grader fram til i 2010.  
Men – de innehar også varmerekorden – og den står fortsatt; 35,6 grader ble målt den 20. juni i 
1970. I tillegg setter de ny rekord i hjertevarme.

Mange vet at det er en lokal Røde 
Kors-forening i Nesbyen. Det er godt 
synlige, spesielt i forbindelse med 
søk- og redningsoppdrag og selvføl-
gelig når den årlige Hallingmarken 
arrangeres. Her har lokalforeningen 
vært aktiv samarbeidspartner i veldig 
mange år, og det er ikke få arbeidsti- 
mer som legges ned for å få gjennom-
ført dette arrangementet. 

Mange vet også at lokalforeningen 
har en besøkstjeneste, men kanskje de 
ikke vet så mye om hva disse “still-
farne damene” bedriver?

Inger Sorteberg er aktivitetsleder i 
Nesbyen Røde Kors besøkstjeneste. 
Hun ble enke for snart to år siden og 
ønsket å bruke tiden sin på noe som 
kunne gi mening. 

Når Inger skal fortelle om hva besøks- 
tjenesten i Nesbyen holder på med, så 
vil det liksom ingen ende ta. Hun har 
10-12 aktive damer som stiller opp på 
veldig mye forskjellig. Hør bare her;

•	 Besøk på institusjon (elverhøy), 
hver 14. dag 
Elverhøy har avdelinger for 
langtidsboende og rehabilitering, 
en aldersavdeling og en demens- 

avdeling. Her besøker vi både i 
fellesstuene og på rommene. 

•	 hjemmebesøk, etter avtale 
Noen av våre besøksvenner 
besøker eldre og ensomme i sine 
private hjem.

•	 lesestund (Elverhøy) én gang i uka 
Vår besøksvenn, Kari Forsberg, 
stiller opp og leser aviser og 
historier for de som bor der.

•	 sagtomta (leiligheter) én gang 
per måned 
Vi kommer på besøk i fellesstua, 
hvor vi byr på kaffe og hjembakte 
kaker.

•	 trim (på Sagtomta) én gang i uka 
En av våre besøksvenner, Hedvig 
Hanserud (78), arrangerer trim for 
alle som bor der.

•	 Bistår på dagsenteret 
(Elverhøy), ukentlig 
To av våre damer hjelper til 
på kaféen på dagsenteret hver 
onsdag. De henter pasienter, 
serverer kaffe og prater.

•	 hallingmarken, årlig 
Dette har vært en tradisjon i 

veldig mange år. Her har besøks- 
tjenesten ansvaret for en pølsebod 
og her tjener vi pengene våre.

•	 Julelotteri, årlig

•	 Kakelotteri, ved behov

•	 tur for eldre hjemmeboende, 
årlig 
Dette er en tur vi pleier å arrange-
re i august hvert år. Vi annonserer 
i Hallingdølen og inviterer eldre, 
hjemmeboende som ønsker å 
delta. Vi leier buss og finner 
et egnet reisemål, hvor vi kan 
oppleve noe hyggelig og spise noe 
godt.

•	 Påskelunsj (Sorenskrivergården), 
årlig 
Dette er også en god tradisjon. 
Frivilligsentralen holder til i 
Sorenskrivergården, og det 
kommer mange på påskelunsjen 
vår – ofte rundt 30 stykker.

Når Inger omsider trekker pusten, har 
lista blitt lang. Det er ganske utrolig å 
tenke på hvor mye noen få godt voksne 
damer kan greie å få til – og de roper 
heller ikke veldig høyt om det. De skulle 

nok gjerne vært enda flere, og Inger 
forteller at alle som vil bli med vil få 
nødvendige kurs og opplæring og vil bli 
tatt godt vare på.

-Det er så mange som trenger noen å 
prate med, ei hånd å holde i eller litt 
sosial omgang, og det gir så mye tilbake 
å få lov å være med på dette, forteller 
den omsorgsfulle og engasjerte lederen 
– som er synlig stolt av alle de gode 
hjelperne hun har med på laget sitt.

ny varmerekord i nesbyen 

av: Jorunn H. kornerud 

FaKta

KontaKtinFoRMasjon
inger sorteberg 
tlf. 970 28 873 
E-post:  
inger.sorteberg@gmail.com 

Røde Kors driver et aktivt hjelpearbeid i Norge og i utlandet. 
For å greie dette, trenger vi gode støttespillere.
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I april skulle det 42. Skarverennet 
gått av stabelen. Værgudene ville det 
annerledes, og etter at juryen, bestående 
av politi, sikkerhetsansvarlig, teknisk 
delegert, rennleder og organisasjons- 
leder hadde gjort sine vurderinger, så 
måtte rennet dessverre avlyses i år. Det 
er kun tredje gangen dette skjer i løpet 
av 42 år.   
 
Hjelpekorpsene i området har mange 
oppgaver i forbindelse med dette 

skirennet, som samler rundt 12 000 
deltakere i fjellet ved Hallingskarvet. 
Leder i hjelpekorpset i Nore og Uvdal, 
Brita Brun har full forståelse for at 
rennet måtte avlyses. Det blåste sterk 
vind og værforholdene var så tøffe 
at det ikke var forsvarlig å sende så 
mange mennesker ut i fjellet. Likevel 
har mannskapene hennes hatt mange 
oppgaver både i forbindelse med 
evakueringsøvelser, løypestikking, 
salting, tracing og transport.   

Et følge på seks personer var involvert i 
skredet, som altså gikk mellom Haustastøl 
og Finse, rett ved Bergensbanen.  Èn 
person ble meldt savnet. Det ble slått 
full alarm og skutere og 23 personer 
ble sendt innover i fjellet. Uvær skapte 
store problemer, men rask respons 
og hardt arbeid fra alle etater bidro 
til at jenta ble funnet i live av en 
lavinehund etter fire timer. Jenta fikk 
legebehandling på Geilo, før hun ble 
fløyet med luftambulanse til Ullevål 
sykehus. Etter tre dager var tilstanden 
så god at hun kunne skrives ut. -Det 
kan ikke beskrives som annet enn et 
under, sier leder i den lokale Røde 
Kors-foreningen, Jan Arne Øen. -Det 
handler om å aldri gi opp håpet, om 

å være godt forberedt og trent og om 
å kunne samarbeide og handle raskt. 
Denne gangen endte det godt – og vi 
er enormt takknemlige både ovenfor 
alle mannskapene som bidro og for den 
overveldende pengegaven. 
 
Familien til den 21 år gamle jenta 
besøkte Haugastøl i april. Der hadde 
skredgruppa et minikurs for alle 
sammen. Etter dette fikk Geilo Røde 
Kors overrakt en symbolsk sjekk. 
Nestleder Anne-Kristin Solberg tok i 
mot denne og overleverte samtidig et 
flott bilde av Hallingskarvet til familien 
– som takk for donasjonen.  

Familien har sagt at Geilo Røde Kors 

kan bruke pengene der de mener 
behovet er størst. Styret, arbeidsutvalget 

i hjelpekorpset og skredgruppa vil 
vurdere hvilken løsning som er best. 

avlyst renn – men 
mange oppgaver likevel 

Fikk jenta si tilbake i live – ga 100 000 

en takk til geilo røde kors | skarverennet Buskerud

I vår kom det melding om at kr 100 000,- var satt inn på kontoen til Geilo Røde Kors. Det generøse beløpet var gitt av 
familien til den tyske jenta som ble tatt av snøskredet i Gråskallen i mars 2017.  

Skarverennet – av mange kalt vårens vakreste eventyr. Rennet 
har lange tradisjoner, mange forbereder seg og gleder seg – og 
frivillige hjelpere bruker et stort antall timer for å gjennomføre 
denne store folkefesten. 

av: Jorunn H. kornerud

av: Jorunn H. kornerud

Det var ruskete værforhold under leteaksjonen i mars 2017.

Geilo Røde Kors får her overrakt en symbolsk sjekk på kr 100 000,-. Nestleder Anne-
Kristin Solberg kvitterte med et bilde av Hallingskarvet. (Foto: Geilo Røde Kors)

Vanligvis er det drømmeforhold under Skarverennet, som her på bildet. 
(Foto: Geilo Røde Kors) 
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Èn gang i uka dukker de opp på Konnerud 
omsorgssenter. Fellesnevneren er at de fleste bor på 
Konnerud – og de er medlem i Røde Kors Ungdom 
i Drammen. Nå har de fått dilla på digital bowling  
– og de sterke motstanderne har mange års livserfaring. 
Det er beboere ved omsorgssenteret, som synes det er 
stor stas når ukas høydepunkt nærmer seg. Ofte trilles 
også rullestolbrukere eller sengeliggende inn for å se 
på de andre spille – og ungdommene serverer vafler 
og saft. 

Charlie Devik er relativt ny leder for ungdomsgruppa 
i Drammen, og hun sier det er kjempegøy at de greier 
å gjennomføre dette tiltaket. - Alle syntes det er veldig 
hyggelig. Noen av de faste som er der forklarer det 
som en kveldstrim, og liker veldig godt at vi skaper 
en litt mer variert hverdag! Vi har eldre som kommer 
hjemmefra som dukker opp der hver onsdag, som 
gjerne går 5-10 minutter for å være med. 

-Vi prøver å inkludere alle, derfor syntes vi det 
er viktig at alle får prøve. Vi prøver alltid å friste 
‘’ferske’’ besøkende med en premie. Vi lar alle 
prøve og det er så utrolig godt miljø. Ingen dømmer 

hverandre, og er det noen som trenger litt ekstra hjelp 
er det alltid en frivillig som er der for å støtte. 
En gang jeg var her var jeg så uheldig at jeg glemte å 
kjøpe premie. Jeg forventet en litt skuffet respons da 
jeg skulle si ifra, men det eneste jeg fikk var utallige 
taler om hvor viktig det var at vi var der, og at det ikke 
var premiene som var viktige for dem. Som frivillig 
varmet det hjertet mitt veldig og ga meg mer lyst til å 
være der! Å vite at de setter pris på det og er glade for 
at vi gjør dette er det som er viktig. 
 
 -I tillegg holder vi i skrivende stund på å dra i gang 
datakurs for de eldre her nå i vår, og det tror jeg blir 
kjempebra, sprudler den entusiastiske lederen. -Vi er 
en gjeng på ca. åtte stykker som stiller opp fast. Vi 
skulle gjerne vært enda flere – men vi er ei stabil og 
fin gruppe som håper å kunne utvide etter hvert. Nå 
har de søkt midler via Frifond, og målet er å kunne 
dra i gang flere aktiviteter i andre bydeler i Drammen. 
-Vi har jo det kule ungdomshuset “Fellesverket” på 
Strømsø torg, og der møtes vi fast hver tirsdag. Vi 
snakker om hva vi ønsker å gjøre, hvordan vi kan 
rekruttere flere frivillige og hvordan vi kan utvikle 
oss, forteller Charlie. Hun og nestlederen Kaja Eide 

Olsvik har mange planer, men de har erfart at det er 
lurt å starte med små steg. -Jeg er helt sikker på at 
ungdommene ønsker seg et slikt tilbud som Røde 
Kors Ungdom kan gi, sier Charlie. -Akkurat nå har 
vi valgt å gjøre aktiviteter sammen med de eldre, og 
det er kjempekoselig. På sikt kan vi sikkert finne på 
andre ting både for og med ungdommer også. Flere 
har meldt seg som frivillige, men ikke alle har dukket 
opp fysisk enda. -Noen tror kanskje at de som blir 
med i Røde Kors Ungdom er de som trenger hjelp, 
er ensomme eller har det vanskelig, sier Charlie.  
– Sannheten er at vi er en organisasjon for alle, vi ønsker 
oss et mangfold både i alder, kjønn, etnisitet og sosial 
status. Selv startet jeg som frivillig på Fellesverket, 
og først da ble jeg kjent med Røde Kors Ungdom og 
skjønte hvor mye kult man kan drive med der. 

ungt pågangsmot versus tålmodig livserfaring 
Spenningen stiger. Det er onsdag og snart skal konsentrasjonen skjerpes – samtidig som latteren skal få runge fritt. 
Her er aldersforskjellene visket ut og det er én ting som gjelder; Strike! 

digital Bowling Buskerud

Charlie oppfordrer alle som vil vite mer om 
denne fine aktiviteten for målgruppen unge 
13-30 om å sjekke ut www.rodekorsungdom.
no eller ta direkte kontakt med henne via 
telefon 948 96 544 eller  
e-post: louiseadw@hotmail.com 

av: Jorunn H. kornerud
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Vebjørn Aasand Seljord er beredskapsansvarlig i Sigdal 
Røde Kors. Han forteller at da kommunen hadde satt 
krisestab, startet brannvesenet evakuering av ca. 30 
beboere fra byggefeltet i nærheten av industrifeltet.  
Røde Kors ble forespurt om å bistå med etablering 
av EPS-senter (evakuerte- og pårørendesenter) på 
ungdomsskolen i Prestfoss.   

-Ca. 40 husstander fikk i forkant brev fra kommunen 
med tilbud om å være med, sier Vebjørn. -Noen få 
meldte seg og det var også med flere markører som 
spilte ulike roller. Sigdal Røde Kors stilte mannsterke 
opp med folk fra alle sine ulike aktiviteter og totalt 
deltok 23 personer fra foreningen.  

På ungdomsskolen i Prestfoss ble alle sendt som 
spilte rollen som evakuerte eller pårørende. Her ble 
alle registrert, de fikk nødvendig hjelp og oppfølging, 
de fikk bevertning og Røde Kors bisto kommunens 
psykososiale team i tillegg til at de besørget vakthold. 

-Vi fikk testet planverket godt, sier Vebjørn. Sigdal 
Røde kors har en egen beredskapsplan, og denne 
skal vi revidere i løpet av kort tid. Det er alltid en del 
forbedringspunkter og det er flott å avdekke disse i 
forbindelse med en øvelse. Kommunen ønsker også 
å involvere oss mer og om kort tid skal vi signere 
en skriftlig samarbeidsavtale med Sigdal kommune.  
EPS-planene har også rom for forbedringer, og man 

vil se nærmere på både organisering, forberedelser og 
gjennomføring. 
Foruten Sigdal Røde kors, deltok kommunalt ansatte, 
brannvesen og politiet, samt lokale markører.   
 
Etter øvelsen ble det gjennomført en muntlig evalue-
ring. I tillegg hadde Røde Kors en egen gjennomgang 
med sine mannskaper. Alle som deltok fikk fylle ut 
en skriftlig evaluering, som vil danne grunnlaget for 
kommunens endelige evalueringsrapport. Denne blir 
distribuert til deltakerne.   

Mykt mandagsbesøk på Gleden
Våre besøksvenner har alltid gledet eldre og ensomme med besøk, både i private 
hjem og på institusjoner. For noen år siden ble denne tradisjonsrike Røde Kors-
tjenesten utvidet til også å gjelde besøksvenner med hund. Dette har appellert til 
en helt ny målgruppe. 

 Mange hundeeiere er opptatt av å bruke hunden sin til 
noe nyttig og la den utvikle seg og bruke hodet. Etter 
en egnethetstest og et eget hundekurs over to helger, 
kan de frivillige gjennomgå en ordinær besøksvenn- 
opplæring og bli aktiv besøksvenn med hund.  

Geirid Brennhagen fra Ringerike er én av mange 
frivillige som har valgt seg nettopp denne aktiviteten 
i Røde Kors. -Noen ganger går jeg én gang i uken og 
noen ganger blir det to, forteller Geirid. -Jeg går på 
dagsentre, og min kinesiske nakenhund Yaya setter 
potene forsiktig opp på kneet til de vi besøker. Om de 
signaliserer at de gjerne vil ha henne opp på fanget, 
gir jeg henne en liten dytt, og da får hun klarsignal til 

å hoppe opp i fanget deres.
  
Hun synes det er en fantastisk givende aktivitet, og 
beboere og dagsenterbrukere blir svært begeistret 
når Geirid og Yaya dukker opp. -Nå har vi vært her 
på Austjord i fire år, og alle kjenner oss. Vi blir tatt 
så godt imot og vi er ventet. Jeg ser at dette betyr 
mye for de som er her, og mange har også hatt hund 
selv da de var yngre. Den kontakten som oppnås er 
helt uvurderlig, og jeg kan virkelig anbefale dette til 
hundeeiere som mener de har en egnet besøkshund, 
sier den engasjerte hundeeieren. -Det er nyttig og 
viktig, det er koselig, det er bra for hunden og det gir 
meg som frivillig veldig mye. 

Beredskapsøvelse | Besøksvenn med Hund Buskerud

av: Jorunn H. kornerud

stor beredskapsøvelse i sigdal 
Torsdag 19. april kl. 1600 gikk alarmen. Det ble meldt om en eksplosjonsartet brann i et stort industribygg på 
Nerstad, og Sigdal Røde Kors var blant de som ble bedt om å bistå. 

Mange personer var engasjert i øvelsen i Sigdal. (Foto: Vebjørn Aasand Seljord).

FaKta

besøKstjeneste
Buskerud røde kors har nå besøkstjeneste i 
14 foreninger og besøksvenn med hund i 12. 
de frivillige gjennomgår nødvendig skolering 
for å bli trygge i rollen og hundene og eierne 
må også i gjennom grundig testing og opp-
læring. 
 
nye besøksvenner med og uten hund skal 
tilbys skolering, slik at vi kan øke rekrutteringen 
til disse populære aktivitetene – også blant 
en yngre målgruppe.

EpS-senter

etablert!

av: Jorunn H. kornerud

foto: Hans arne østlund
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De fleste har nok fått med seg nyhets- 
innslagene som beskrev situasjonen i 
området ved flere turisthytter på Har-
dangervidda i påsken. Noro-viruset 
hadde kommet på besøk og det smittet 
som ild i tørt gress. På turisthyttene var 
en rekke personer blitt syke, og i starten 
av påskeuka begynte meldingene å 
komme til det lokale Røde Kors. Onsdag 
før skjærtorsdag mottok områdeleder 
for hjelpekorpsene i øvre Buskerud, 
Bjørn Fluto, mer enn 100 telefoner. 
Mange turister var så syke at de måtte 
fraktes ut av fjellheimen – både fordi de 
trengte legehjelp og fordi de ikke kunne 
bli værende og smitte andre. Nore og 
Uvdal Røde Kors hjelpekorps ble aller 
mest involvert i disse hektiske dagene. 
Omkring 40 personer måtte evakueres 
ut med snøskuter. Været var godt, men 
det var svært kaldt. Hyttene ligger flere 
mil fra nærmeste bilvei og de fleste ble 
fraktet til Hol på dagtid, der mulig- 
hetene for videre transport var størst. 
Det er lite kollektive muligheter i Nore 
og Uvdal og de store spørsmålene om 
hvem som hadde ansvaret for pasien-
tene, hvem som skulle dekke kostnadene 
og hva som i praksis skulle skje med de 
som ble transportert ut meldte seg raskt.  
 
-Det er greit at den enkelte har ansvaret 
for seg sjøl og at de fleste har reise-
forsikring, forteller Fluto. -Men når folk 
blir så sjuke at de settes helt ut av spill, 
kan de ikke makte å ordne opp selv. 
Mange kunne ikke kjøre egen bil fra der 
de hadde parkert og mange hadde ikke 
mulighet til å få andre til å hente seg 
langt oppe på vidda – og spesielt ikke 
om natta. Videre transport var vanskelig 
på grunn av den store smittefaren og 
hjelpekorpset opplevde å frakte pasi-
entene fram til vei, uten deretter å vite 
hvor de skulle gjøre av dem. -Vi kunne 
jo ikke bare overlate dem til seg sjøl  

der, sier Fluto. -Hadde vi fått avklart 
hvem som hadde ansvaret, kunne vi nok 
greid å fikse en midlertidig overnatting 
til dem – men det var mange spørsmål 
som reiste seg. Jeg snakket med Norges 
Røde Kors, med turistforeningen, med 
kommuneoverlegen, de aktuelle hjelpe-
korpsene og en rekke andre personer og 
det ble mye organisering og avklaringer. 
Jeg opplevde områdelederfunksjonen 
som viktig i dette tilfellet, slik at jeg 
kunne ta meg av organisering, tele-
foner, samhandling og avklaringer, 
mens hjelpekorpsmannskapene kunne 
konsentrere seg om det operative. 

- Dette var ingen epidemi, og ergo ikke 
ansvaret til den kommunale helsetje-
nesten, fortsetter Fluto.  

- De som ikke var så syke at de trengte 
transport videre med ambulanse, falt 
ikke inn under AMK-sentralen eller 
redningssentralen og ergo fikk heller 
ikke hjelpekorpset et såkalt amis- 
nummer (oppdragsnummer), som 
normalt medfører tillatelse til å kjøre 
i nasjonalparken, samt refusjon av 
faktiske utgifter til skuter, drivstoff etc. 
Vi fikk løst det meste underveis, men 
i løpet av hektiske dager opplevde vi 
mange utfordringer. Nore og Uvdal 
Røde Kors hjelpekorps gjorde en 
strålende innsats fra turisthyttene og 
også hjelpekorpset på Geilo bidro med 
å hente folk fra Tuva turisthytte. 

- Nå er det mange ting vi føler behov for 
å rydde litt i, sier Fluto. - Vi må snakke 
med alle våre aktuelle medspillere og 
vi må også gjøre noen justeringer i våre 
egne, interne beredskapsplaner. Det 
var ikke første gang vi opplevde en 
slik situasjon, og det blir garantert ikke 
den siste. Det er fort gjort at slik smitte 
spres der folk samles, der personlig 
hygiene og håndhygiene kanskje er 
på et litt lavere nivå enn vanlig og der 
hvor mange er slitne - og dermed mer 
mottakelige for smitte. 

 Det har vært en travel vinter for hjel-
pekorpsene i øvre Buskerud. Foreløpig 
har vi ikke rukket å samle oss for en 
god evaluering av det som skjedde i 
påsken, men det står på planen i mai, 
kan Fluto i skrivende stund fortelle. 
– Vi har hatt mye å gjøre etter påske, 
både med Hallingspretten og Skarve- 
rennet – selv om sistnevnte dessverre 
måtte avlyses i år. I tillegg har vi hatt 
ressurskrevende oppdrag i forbindelse 
med skiskytterfestivalen på Liatoppen 
og vi har hatt folk ute på skredvakter 
i vårløysinga. Flere gardsbruk lå utsatt 
til for jordskred, og kommunen bad oss 
om å holde vakt. Vi måtte følge med for 
å se om terrenget begynte å lee på seg, 
se om stikkrenner holdt på å gå tett osv. 

Det var midt i lemminga og spesielt én 
gard hadde ikke mulighet til å evakuere. 
Noen av vaktene våre bisto også da 
noen av smålamma kom til verden og 
på Bøygard i Ål har et tvillingpar fått 
navnene “Raude” og “Kross” – noe vi 
synes var stor stas, ler den travle om-
rådelederen. 

av: Jorunn H. kornerud

røde kors HJelpekorps Buskerud

Mot 
nor(o)malt 
I mars la vi bak oss en fantastisk påskeuke – værmessig. 
Mange hadde lagt ut på skitur fra hytte til hytte 
på fjellviddene våre, men en del av de som befant 
seg på Hardangervidda opplevde alt annet enn en 
drømmepåske. 

Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps opplevde travle dager i påsken, da mange syke 
måtte transporteres fra turisthyttene. To av de som bisto var f.v. Jon Magnus Ro og  
Torleif Kurverud (Foto: Brita Brun)

Her har “raude” akkurat kommet til 
verden, og tvillingen “kross” er i farta. 

(Foto: Ål Røde Kors)

Travel 

påske på vidda

det har vært en 
travel vinter for 
hjelpekorpsene i 
øvre buskerud.
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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 mandag 2. 
juli 2018. Vinneren får en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i desember-magasinet 
2017 ble: Gerd Liahagen, Torpo. Premie ble sendt i 
januar. Vi gratulerer.

1. Hvilke aktiviteter tilbyr øvre eiker røde kors?
a) BaRK, hjelpekorps, besøkstjeneste, flyktningguide og

nattevandring
b) BaRK, hjelpekorps, flyktningguide RK-kafé/møteplass

og nattevandring
c) BaRK, hjelpekorps, leksehjelp, flyktningguide og

nattevandring

2. Hvor mange nasjoner er representert på treff-
kaféen i gol?

a) 14
b) 7
c) 9

3. Hvordan finansieres hovedsakelig det lokale røde
kors-arbeidet i Norge?

a) via Staten
b) via bidrag fra privatpersoner og bedrifter 
c) via tippemidler

4. Hvem er nestleder i geilo røde kors?
a) Jan arne Øen
b) gudrun irene Herleiksplass
c) anne-Kristin Solberg

5. Hva står forkortelsen ePs-senter for?
a) energi, puls og styrkesenter
b) eksternt pårørendesenter
c) evakuerte- og pårørendesenter

6. omtrent hvor mange syke måtte evakueres ut fra
fjellet ifm. Noro-utbruddet i påsken?

a) 10 personer
b) 40 personer
c) 30 personer

7. Hvilken hunderase tilhører Yaya, som er besøkshund
i ringerike og Hole røde kors?

a) Kinesisk nakenhund
b) Border collie
c) Cocker spaniel

8. Hva heter den nye lederen i Drammen Røde Kors
ungdom?

a) Marlene Strand Higraff
b) Charlie Devik
c) Kaja eide Olsvik

9. Hvor lenge lå den tyske jenta under snøen før hun
ble funnet i skredet ved gråskallen i mars 2017?

a) Ca. tre timer 
b) Ca. 30 minutter 
c) Ca. fire timer

10. omtrent hvor mange aktive frivillige er med i 
Nesbyen røde kors besøkstjeneste?

a) 10-12 stykker
b) 50 stykker
c) 5-7 stykker

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

(trykkes uten fasit-bokstavene)

konkurranse  | nattvandring | sigdal røde kors Buskerud

KONKURRANSE

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

Svar (a,b,c): 

navn________________________________________ 
        
____________________________________________ 

adresse:_____________________________________

____________________________________________

Postnr./-sted:_________________________________

____________________________________________

alder:_______

Ett av stedene hvor frivillige har sett et 
behov og hvor de velger å stille på vakt 
for å kunne bidra, er i Vestfossen. I år 
stilte mange Røde Kors-frivillige, samt 
fem ekvipasjer fra Norske Rednings- 
hunder i Kongsberg og omegn opp. De 
hadde sin base på Røde Kors-huset, 
men etter noen timer ute på steder hvor 
de unge vanligvis møtes, kunne de 
melde om at det var veldig stille og at 
det ikke var rapportert noen hendelser. 
Noen russebusser var observert, men 

der gikk alt stille og rolig for seg. Også 
i Hokksund var det rolig natt til 1. mai. 
Der går det også natteravner, men de 
kunne vende tidlig hjem. 

I Hallingdal har også Røde Kors holdt 
på med nattevandring i mange år. 
Nå er aktiviteten noe redusert, men 
områdeleder Bjørn Fluto forteller at 
8-10 frivillige er ute i forbindelse med 
større arrangementer i kommunen. 
De vurderer behovet i forkant, hvor 

de på et styremøte kartlegger hvilke 
arrangementer som skal finne sted.  

De er tilstede på Badeplassen – spesielt 
i forbindelse med den årlige 10.  
klasseavslutningen. De er også på 
plass når det er sommerkonserter i 
Hallingdal Feriepark og på festen 
etter Hallingspretten. Noen ganger har 
de også blitt spurt om å bistå Gol og 
Hemsedal Røde Kors natt til 17. mai. 
Da er det mye russ i Gol sentrum. 

-I tillegg til oss, er veldig mange 
foreldre flinke til å være med for å 
være i nærheten om noen skulle trenge 
litt praktisk bistand eller litt omsorg og 
omtanke, forteller Fluto. -Vi har ikke 
noen politirolle, men jeg tror det er 
veldig viktig at det er trygge voksne i 
nærheten når unge mennesker er på fest. 
 

 

De blir med dem som ønsker følge, da 
mange pårørende ikke har mulighet. 
Det kan bli mange timer i forbindelse 
med lang reisevei, undersøkelse og 
venting og det gir en stor trygghet å ha 
en person med seg. I 2017 passerte de 
90 ulike oppdrag, så behovet er stort. 
10-12 frivillige er aktivt med. I februar 

mottok foreningen, som har mange ulike 
aktiviteter, en raus gave fra Sigdal Lions 
på kr 32 000,- og de har også mottatt 
flere minnegaver i forbindelse med be-
gravelser. Hytta på Haglebu betjenes av 
hjelpekorpset i vinterferien og påsken 
og foreningen har eget Røde Kors-hus 
i Eggedal.

av: Jorunn H. kornerud

Frivillige passer på ungdommene 

sigdal Røde Kors

Natt til 1. mai er det tradisjonelt en del ungdommer ute i gatebildet – både i forbindelse med russefeiring og andre festligheter. 

Når de eldre i Sigdal har time hos lege eller på sykehus, 
stiller besøks- tjenesten opp med sin følgetjeneste

av: Jorunn H. kornerud

foto:privat


