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Robert Mood  ble 
enstemmig valgt til 
ny president i Norges 
Røde Kors 

Landets første 
mobbeombud 
samarbeider nå med 
Drammen Røde Kors
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Små hendelser og uoverensstemmelser kan raskt vokse til store konflikter. Det kan være vanskelig å håndtere følelsene 
og reaksjonene som oppstår i en konflikt.  Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk.  Nå har Drammen 
Røde Kors etablert gatemegling – som første lokalforening i Buskerud. Men hva har sjiraffer med dette å gjøre? 

I DeNNe utgaveN KaN 
Du BLaNt aNNet LeSe 
MeR oM DISSe SaKeNe:
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«Røde Kors er til for å avdekke, hindre og lindre 
menneskelig nød og lidelse. Gjennom mer enn 
380 lokalforeninger i Norge og søsterforeninger 
i 190 land i hele verden, er Røde Kors til stede der 
mennesker bor eller oppholder seg, for å hjelpe 
de som trenger oss mest. Røde Kors sin største 
ressurs er frivilligheten. Vi er talspersoner for 
mennesker i sårbare livssituasjoner, og handler 
slik at vi er best mulig beredt til å møte dagens og 
morgendagens humanitære behov.» 
Disse formuleringene er innledningen til Norges 
Røde Kors’ hovedprogram 2017 – 2020, slik 
det ble vedtatt på Landsmøtet i Haugesund i 
begynnelsen av oktober i år.  

Et landsmøte i Norges Røde Kors er den viktigste 
demokratisk arena som gir mulighet for å påvirke 
utviklingen av organisasjonen. Hit inviteres dele-
gater fra alle lokale Røde Kors-foreninger i Norge 
for å være med på å sette målene for arbeidet vårt, 
og i tillegg diskutere og beslutte hvordan vi som 
organisasjon best kan legge til rette for at den 
lokale humanitære kraften og frivilligheten skal 
få virke.  Men et landsmøte er også en fantastisk 
motivasjonsinnsprøytning og et inspirasjonsløft 
for alle som deltar. Å kjenne at jeg som frivillig 
enkeltindivid er del av en ikke bare nasjonal, men 
også verdensomspennende humanitær bevegelse, 
gir både stolthet, ydmykhet og kraft. For å bruke 
en kjent metafor; – Jeg gjør mer enn å hogge 
stein. Jeg er med på å bygge en katedral! 

For å hjelpe de som trenger hjelp, er det nød-
vendig å søke kunnskap om hvor skoen trykker. 
Norge er et trygt og godt land å vokse opp i og bo 
i. Likevel finnes det brister i velferdssamfunnet. 
Mennesker som av ulike årsaker ikke fanges opp 
av samfunnets sikkerhetsnett, og som dermed 
havner på utsiden av varmen og tryggheten.  
 
På ettersommeren publiserte Norges Røde 
Kors rapporten Sosial Puls. Her avdekkes og 
presenteres, basert på en rangering Statistisk 
Sentralbyrå har gjort for Røde Kors, de åtte 
største humanitære behovene i Norge. Hensikten 
med rapporten er å sette lokale og nasjonale 
humanitære behov på dagsorden. En rød tråd i 
rapporten er barn og unges oppvekstsvilkår. Flere 
av behovene gjelder barn og unge direkte, og flere 
av de øvrige behovene kan spores tilbake til en 
utfordrende oppvekst.  

Denne høsten får vi også presentert resultatene 
av den landsomfattende ungdomsundersøkelsen 
Ungdata. Her svarer ungdommer i alderen 13 
til 19 år på spørsmål knyttet til en rekke temaer 
som gjelder ungdoms liv og livssituasjon. Det er 

spørsmål om forholdet til foreldre og venner, om 
skolearbeid og trivsel, fritidsaktiviteter og me-
diebruk, utdanning og framtidsplaner, helse og 
levevaner, rusmiddelbruk og atferdsproblemer. 
Ungdata gir oss et godt innblikk i hvordan det er 
å være ung i Norge i dag. Et hovedfunn i denne 
levekårsundersøkelsen er at de aller fleste norske 
ungdommer har det bra, og at de lever aktive liv, 
der vennskap, familieliv, skole, trening og digital 
fritid står sentralt. Det er gledelig. Men selv om 
det store flertallet trives og er godt fornøyd, er 
det også mange som opplever bekymringer i 
hverdagen. Et viktig funn fra årets undersøkelse 
er at omfanget av psykiske helseplager fortsetter 
å øke, både blant jenter og blant gutter. 
 
I møte med disse, og andre utfordringer og 
behov samfunnet vårt står overfor, har Røde 
Kors som frivillig aktør definert sitt humanitære 
engasjement. Hovedprogrammet er dokumentet 
som beskriver målene og som peker retning.  
Alle som er tilknyttet Røde Kors i Norge er 
forpliktet til å innrette og tilpasse sine planer og 
prioriteringer til de tre overordnede målene som 
vårt nye hovedprogram fastsetter.  

•	 Forebygge og respondere for å redde liv 
Det betyr at vi skal utvikle både kapasitet 
og kompetanse som en pålitelig aktør i 
redningstjenesten. Det betyr også at vi 
skal være en kompetent, tydelig og synlig 
beredskapsaktør som skal bidra til å skape 
trygghet i lokalsamfunnet 

•	 Trygge lokalsamfunn for barn og unge 
Det betyr at Røde Kors skal være til stede 
for å skape trygge, åpne og inkluderende 
møteplasser, med et spesielt fokus på barn 
og unge i sårbare livssituasjoner 

•	 Nærhet, inkludering og tilstedeværelse 
Det betyr at Røde Kors skal være til stede 
for mennesker som har behov for støtte og 
beskyttelse, nettverk og sosial kontakt.   

 
Det er store sko Røde Kors tar mål av seg til 
å fylle. Men alt tyder på at Norge, og verden, 
trenger humanitære organisasjoner mer enn på 
lenge. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe 
noen.  

Som jeg nevnte i innledningen; Røde Kors sin 
største og viktigste ressurs er frivilligheten. Det 
er de frivillige i lokalsamfunnene som utgjør det 
humanitære kraftlaget, og som møter behovene, 
utfordringene og forventningene hver eneste dag. 
I Norge består dette laget nå av 50.000 mennesker, 
mer enn sytten hundre av dem bor i Buskerud. De 
fortjener alle sammen en stor takk for at de velger 
å bruke av sin fritid til å gjør en forskjell for et 
annet menneske. Om du ønsker deg en plass på 
dette kraftlaget, håper jeg du ikke vegrer deg for 
å ta kontakt med din lokale Røde Kors - forening. 
Vi har plass til flere katedralbyggere.

distriktsleder 
Buskerud Røde Kors

Avdekke, hindre og lindre 

Røde Kors – til stede nær deg:

aNsVaRLIG UTGIVER:   
Buskerud Røde Kors

aNsVaRLIG REDaKTØR:  
Jorunn Høgeli Kornerud

Post- og besøksadresse:   
tollbugt. 52, 3044 Drammen

KONTORTID: 
Man-fre 0900 - 1500

TELEfON:  
05003

TELEfaX:  
32 21 80 51

WEbsIDE:   
www.rodekors.no/buskerud

E-POsT:  
dk.buskerud@redcross.no

MaGasINETs OPPLaG:   
71 300

TRyKKING:  
amedia trykk aS

aNNONsER OG LayOUT:
Bell Media aS, tollbugata 115, 
3041 Drammen

tlf: 480 05 424

leder | lokalforeninger Buskerud

Buskerud Røde Kors` distriktssentral 
på golsfjellet i påsken     32 07 63 00

Røde Kors-telefonen for barn og unge   800 33 321

vegmeldingssentralen     175

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

 Lokalforening og styreleder Mobil Kontaktinformasjon hjelpekorpset 

Drammen Røde Kors    900 87 656 

Ana Maria Silva-Harper 959 78 405  

Ansatt dagl.leder; Jon Peter Wium  918 43 250  

Flesberg Røde Kors    414 40 600 

Ellen Bjørndalen Nerheim 944 86 319  

Flå Røde Kors    970 67 570 

Kjell Sævre 906 87 238  

Geilo Røde Kors    900 25 761 

Jan Arne Øen 924 65 360  

Gol og Hemsedal Røde Kors    909 34 907 

Per Otto Skredderberget 993 87 000  

Hovet og Hol Røde Kors  994 49 801 958 98 600 

Jorun Kleppo 32 09 21 80  

Hurum Røde Kors    909 12 204 

Anne Hellstrøm 916 17 187  

Kongsberg Røde Kors    911 77 551 

Truls Hedenstad 970 88 398  

Krødsherad Røde Kors    952 09 908 

Tone-Anne Staalen Rundtom 951 89 163  

Lier Røde Kors    992 18 600 

Agnethe Sørum-Ellingsen 952 43 631  

Modum Røde Kors    902 01 655 

Bjørg Lindvaag Kråkemo 917 32 099  

Nedre Eiker Røde Kors    917 77 912 

Anita Saastad Hansen 922 64 877  

Nesbyen Røde Kors    992 99 494 

Tore Bekkelund 916 66 604  

Nore og Uvdal Røde Kors    950 82 860 

Brita Brun 481 81 972  

Ringerike og Hole Røde Kors    483 09 100 

Benedikte Synnøve Thaulow 938 12 194  

Ansatt dagl.leder; Staale Trevland 471 61 474  

Røyken Røde Kors    Ikke hjelpekorps 

Grete Bø 472 65 166   

Sigdal Røde Kors     32 71 33 70 

Gerd Anita Jokerud Solheim 986 55 523   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vats Røde Kors     977 70 113 

Embrik Skarsgard 911 22 601  

Øvre Eiker Røde Kors    991 54 495 

Martin Kristoffersen 938 66 610  

Ål Røde Kors    880 03 570 

Trond Maudahl 957 94 967  

Lokalforening og styreleder       Mobil Kontaktinformasjon hjelpekorpset

Du finner mer informasjon om din lokalforening her: www.rodekors.no/buskerud
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Formålet var å dele erfaringer med dist- 
riktssamarbeid og frivilliges deltakelse 
i internasjonale prosjekter, og hvordan 
disse samarbeidene kan være med på å 
møte morgendagens humanitære utfor-
dringer.  
 
17 av 19 norske distrikter deltok, sammen 
med sine distriktssamarbeidspartnere. 
Moldova Røde Kors, som er vår nye 
samarbeidspartner her i Buskerud, var 
også tilstede. Til sammen deltok 100 
representanter fra 16 ulike land, og Det 
Internasjonale Forbundet av Røde Kors/
Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) var 
også tilstede og understreket viktigheten 

av samarbeid mellom ulike distrikter i 
forskjellige nasjonalforeninger.  
 
Ærespresident i Norges Røde Kors, 
Sven Mollekleiv, var også med på kon-
feransen og roste arbeidet. 

– Frivilligheten er ryggraden i vårt hu-
manitære arbeid! Gjennom distriktsam- 
arbeidene styrker vi kapasiteten og mo-
tivasjonen hos begge parter - noe som 
fører til bedre hjelp til de som trenger 
det, sa Mollekleiv. 

Vårt internasjonale utvalg i Buskerud 
Røde Kors var tidligere i år på rekog-
noseringstur, og i august var det klart 
for avtalesignering.  Anita Saastad 
Hansen, Geir Danielsen, Geir Waaler, 
Jane Grøtting og Kirsti Grønvold deltok 
på denne turen, hvor formålet var å 
utarbeide en handlingsplan for august 
2017 til juli 2018, samt å undertegne 
selve samarbeidsavtalen. 

I tillegg til et museumsbesøk for å lære 

om landets historie, hadde utvalget 
bedt om å få bli med på Røde Kors-  
aktiviteter. De fikk delta på to hjemme-
besøk. Chisinau Røde Kors deler ut 
tørrmat til fattige pensjonister og andre 
sårbare grupper for å hjelpe på en trang 
økonomi. Men de som får besøk un-
derstreker at den psykiske støtten de 
opplever ved besøket er vel så viktig 
som maten! Det ble sterke møter med 
mennesker som må klare seg med 
ufattelig lite! 

Kort oppsummert kan vi si at hoved- 
satsingsområdene er førstehjelpsopp- 
læring og rekruttering av frivillige. 
Moldova Røde Kors jobber på en 
annen måte enn oss her i Buskerud. De 
har ikke mange faste aktiviteter, men 
jobber mye med ”events” der frivillige 
stiller opp. Eksempel: World Humani-

tarian Aid Day, All Children Are Ours, 
To Be Old Is Good. 

Twinningavtalen ble signert av Larisa 
Birca fra Moldova Røde Kors og Geir 
Waaler fra Buskerud Røde Kors.   

av: Jorunn H. kornerud

av: Christina Weima lager 
og Jane grøtting 

internasJonalt samarbeid Buskerud

Fra Kenya til Moldova, 
med samme
engasjement 
Etter at Buskerud Røde Kors avsluttet sitt 10-årige 
distriktssamarbeid med Nyeri i Kenya i 2015, ble det i 
2017 vedtatt å innlede et nytt samarbeid – denne gang 
med Moldova Røde Kors.  Moldova er et fattig land, som 
erklærte seg selvstendig i 1991, etter først å ha vært en 
del av Romania og deretter en republikk i Sovjetunionen. 
Landet er det mest underutviklede i Europa. 

Våre nye venner fra moldova kom på gjenvisitt til buskerud røde kors, da den årlige 
høstsamlingen ble arrangert i oktober. Presentasjonen vi fikk der, gjorde sterkt inntrykk 
og våre frivillige kom med mange forslag til måter vi kan samarbeide på. 
(foto: Jane grøtting) 

Internasjonalt 
fokus på 

distriktssamarbeid 
To delegater fra Buskerud Røde Kors deltok på en 
internasjonal konferanse om distriktssamarbeid i 

Minsk, Hviterussland, fra 25. til 28. september 2017. 
Konferansen var organisert i samarbeid mellom 

Hviterussisk Røde Kors og Norges Røde Kors.  

både buskerud og moldova røde kors var representert på den internasjonale konfer-
ansen i minsk, hvor over 100 personer deltok. f.v.: Visepresident i moldova røde kors 
og leder i vår samarbeidsforening bendere, maria turcan, distriktsansatt Jane grøt-
ting, ansatt koordinator serghei Vedernic og leder i internasjonalt utvalg i buskerud 
røde kors, kirsti grønvold. (foto: Per annar Holm) 
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De to veilederne, Thomas B. Johannes-
sen og Scott Parker tok med seg søn-
nene sine på en befaringstur tidligere i 
år. Det ble fire dager med 70 kilometer 
til fots med full oppakning og overnat-
ting ute. – En fantastisk lærerik, slitsom 
og artig tur, som vi heldigvis fikk an-
ledning til å gjenta sammen med flere 
i gruppa nå i høst, forteller en entusias-
tisk leder Thomas. -Det eneste negative 
med den første turen, var at vi nesten 
ble oppspist av mygg – men den syntes 
heldigvis det var blitt for kaldt til å slå 
følge med oss på høstturen. 
 
I slutten av september ble en privatbil 
og en Røde Kors-bil fylt opp med utstyr, 
fire forventningsfulle deltakere og de 
to voksne veilederne. – Vi starta tidlig 
lørdag morgen og satte opp camp på 
Melodden ved Aurdalsfjorden, beretter 
Thomas. – Melodden har en fantastisk 
flott sandstrand. Vi hadde med RØFF`s 
egne, nyinnkjøpte kanoer og to lavvoer 
som vi lånte fra BARK-gruppa vår. 
Vi voksne rigget én lavvo mens 
ungdommene våre fulgte med, og så 
satte de opp den andre selv. Vi dro på 
tur med noen rimelige walkie-talkier og 
vi hadde lært litt om bruken av disse da 
vi var med hjelpekorpserne på øvelse 
tidligere i høst. Vi utforsket den vestre 
delen av vannet og spiste i campen. 
Søndag padlet vi langs den østre delen 
av Aurdalsfjorden, og vi opplevde to 
superfine dager. Vi var tre stykker i 
hver kano, to RØFFere og en voksen 
i midten. – Vi må bare få lov å si at vi 
ungdommene holdt oss oppi kanoene 
hele helgen, mens lederne våre velta da 
de skulle ut på en kveldstur aleine, ler 

Lucas.  –  OK, men vi kom oss kjapt opp 
igjen, og det var ikke så dypt der, svarer 
Thomas. – Vi testa ut Real turmat til 
alle måltider. Vi ble mette, men kanskje 
vi putter litt annet godt i sekken også på 
neste tur. Jeg fikk følelsen av at de unge 
kanskje ble litt lei av å leve to døgn på 
posemat, smiler han. 

– Jeg synes jeg lærer veldig mye både 
om førstehjelp og om det å pakke sekk 
og bedrive friluftsliv, forteller Cian, som 
alltid har vært glad i å være utendørs. 
Han var også med i BARK tidligere. 
Det har også Per Olav og Lucas, og alle 
tre har vært trofast med i RØFF siden 
oppstarten. – Kano var noe helt nytt. 

Det hadde jeg bare prøvd på leirskole 
før, sier Lucas. Magnus er ny og startet 
opp på sensommeren. Likevel synes 
han at han allerede har fått masse ny 
kunnskap. Alle guttene vil gjerne ha 
med flere. Nå er de totalt seks stykker, 
med fjerde BARK-veteran Andreas og 
siste skudd på stammen, Dennis. – Vi 
anbefaler det virkelig til andre, sier 
guttene i kor. – Vi lærer å greie oss sjøl 
ute, førstehjelp er alltid nyttig å kunne, 
og så har vi det kjempeartig! 
 
De to som har sagt ja til å drifte den 
snart ett år gamle RØFF-gruppa til 
Gol og Hemsedal Røde Kors, heter 
Thomas B. Johannessen og Scott 
Parker. De har selv sønner som er med 
i gruppa, og siden oppstarten i januar 
har de rukket å gjennomføre veldig 
mye spennende. 
 
– Det er ungdommene selv som 
kommer med idéene til hva de har 
lyst til å gjøre, og så støtter vi opp 
som veiledere. Vi sørger for at Røde 
Kors-verdiene våre, gode holdninger, 
førstehjelp og friluftslivsdisipliner 
snirkler seg som en rød tråd gjennom 
alt vi gjør, forteller Thomas.  
 
De lager halvårlige terminlister og 
her kan man blant annet lese om 
opplæring i GPS-søk sammen med 
hjelpekorpset, flaskesortering sammen 
med "flaskegjengen", gjennomføring 
av introduksjonskurset til Røde Kors 
for å lære om historien, verdiene og 
aktivitetene våre, akedag sammen 
med Barnas Røde Kors, opplæring i 
allemannsretten, tursekkpakking, bruk 

UngdoMMelIge
 åRetAK 

Røde Kors satser på de unge. Tilbudet vårt til aldersgruppen 13-17 år kalles RØFF, 
og at de er en røff gjeng – det beviste i hvert fall Per Olav, Cian, Lucas, Magnus og 

veilederne fra Gol tidligere i år, da de dro på kanotur i Vassfaret. 

røde kors førsteHJelP og friluftsliV Buskerud

Vassfarturen ble en kjempefin opplevelse for de unge friluftsentusiastene. F.v.: Lucas, 
Cian, Per olav og magnus. (foto: scott Parker)
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-Robert Mood er en kjent og sterk stemme, 
både i Norge og internasjonalt, og er 
samtidig glødende opptatt av det lokale 
engasjementet. Hans kunnskap og erfaring 
fra Forsvaret, gode forståelse for humanitært 
arbeid og internasjonale erfaring er av en 
slik karakter at vi vurderer ham som en 
av de ypperste til å lede vår organisasjon 
videre, uttalte valgkomitéen i sin innstilling. 
 
FRIvIllIg InnsAts eR noe Av det 
FIneste vI hAR 
– Jeg takker ydmykt for tilliten Landsmøtet 
har gitt meg. Jeg vil bli Norges Røde Kors 
sin president fordi jeg er overbevist om 
at frivillig innsats for å avdekke, hindre 
og lindre nød er noe av det fineste og 
viktigste vi har. Innsatsen de frivillige i 
Røde Kors legger ned er viktig for å styrke 
lokalsamfunnene. Jeg håper å bidra med 
erfaringene fra inn- og utland for å for å 
videreutvikle Norges Røde Kors og være 
en ambassadør for alle våre frivillige, sier 

den nyvalgte presidenten, som også besøkte 
Buskerud Røde Kors på høstsamlingen på 
Sundvolden i oktober. 

Robert Mood er norsk offiser, generalløytnant 
og har vært generalinspektør for Hæren. I 
2012 var han sjef for FNs observatørstyrke 
i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs 
observatørkorps i Midtøsten. Han ble tildelt 
Fritt Ords Pris for 2016 "for å ha vist stort 
ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets 
rolle i samfunnet". 
 
I det nye Landsstyret finner vi også to 
personer fra Buskerud; Johan Audestad 
(distriktssjef i Sivilforsvaret) og Geir Waaler 
(leder i Buskerud Røde Kors distriktsstyre). 
Vårt distrikt har dermed fått to tydelige 
og sterke stemmer inn i styret, som er 
organisasjonens høyeste myndighet mellom 
to landsmøter. 

røde kors førsteHJelP og friluftsliV | ny President Buskerud

av lavvo, primus og walkie-talkie, 
bålbrenning, fisketur, overnatting ute 
sommer og vinter, grilling i gapahuk, 
klatring og padletur.   
 
Hjelpekorpserne er de store heltene, og 
RØFF-gruppa er opprettet både for å 
rekruttere til korpset og for å ha et godt 
tilbud til ungdommene våre, avslutter 
Thomas. – Det er viktig at de lærer å ta 
ansvar for både seg sjøl og andre, og 
at de lærer om og bygger opp erfaring 
innen friluftsliv og førstehjelp. Vi 
mener dette er fint både med tanke på 
holdninger og ferdigheter generelt i 
livet – men også for å kunne rekruttere 
fremtidige frivillige til Røde Kors – og 
da kanskje spesielt til hjelpekorpset. 

FAKtA

røde kors førstehjelp og frilufts-                                                                           
liv (røff) ble etablert i 2011. 

Pr. i dag har vi seks aktive 
røff-grupper i buskerud; gol 
og Hemsedal, Hurum, kongs-
berg, krødsherad, nedre eiker 
og sigdal.

fagansvarlig for røff i 
buskerud er rannveig Haugen 
fra nedre eiker røde kors.  
tlf. 950 56 951

har du spørsmål eller har lyst til 
å bli med? ta kontakt med ditt 
lokale røde kors (se kontaktin-
fo på side 2, ring vårt sentral-
bord 05003 eller les mer på:
www.rodekors.no/buskerud). 

RøFF I bUsKeRUd

av: Jorunn H. kornerud

av: marte spets/Jorunn H. kornerud

Les mer på:

www.rodekors.no

ildprøven i kano er bestått. guttene fra røff-gruppa i gol og Hemsedal røde kors var 
like tørre da de nådde land. f.v.: Per olav, magnus, Cian og lucas. (foto: scott Parker) 

ny president i Røde Kors
 – og buskerudfolk inn i landsstyret 

Den 6. oktober ble Robert Mood 
enstemmig valgt til ny president i 
Norges Røde Kors på Landsmøtet 
i Haugesund og Sven Mollekleiv 
takket av etter hele ni år som 
øverste, valgte leder i Røde Kors. 
Buskerud fikk inn et styremedlem 
i Landsstyret, og en representant 
i Det sentrale råd. robert mood på høstsamling til buskerud 

røde kors. (foto: Jorunn H. kornerud)

Visepresident                                         Hanne-marie Heggdal               
sogn og fjordane røde kors 
 
Visepresident                                         morten støldal 
Vestfold røde kors 
 
styremedlem                                         trude glad 
nordland røde kors 
 
styremedlem                                         nita kapoor 
oslo røde kors 
  
styremedlem                                         Johan audestad 
buskerud røde kors 
 
styremedlem                                              anne tingelstad Wøien  
oppland røde kors 
 
styremedlem                                         mette skavnes   
møre og romsdal røde kors 
 
styremedlem                                         steffen mio kristiansen 
oslo røde kors 
 
fra det sentrale råd                            ann rigmor lauritsen 
nordland røde kors 
 
fra det sentrale råd                            geir Waaler 
buskerud røde kors 
 
fra det sentrale råd                            roy Heine olsen 
Hedmark røde kors 
 
fra det sentrale råd                            gaute sars olsen 
akershus røde kors 
 
landsrådsleder Hjelpekorps                kjersti løvik  
nord-trøndelag røde kors 
 
landsrådsleder omsorg                          Pernille backer lemming  
østfold røde kors 
 
landsrådsleder ungdom                      mawra mahmood 
oslo røde kors 
 
ansattrepresentant                               thorbjørn fosse 

Presidenten har med seg følgende personer i det 
nye landsstyret: 
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gatemegling Buskerud

Røde KoRs gAteMeglIng – et veRKtøy FoR å løse 

KonFlIKteR
I Røde Kors-aktiviteten gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og 
behov som oppstår i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men også noe man kan 
lære av og vokse på som menneske. Og språket som benyttes, kalles "sjiraff-språket". 

Ord sagt i sinne?

Misforståelser?

Rykte?

Utestengelse?

ilse de Vos er ansatt som frivillighetskoor-
dinator i drammen røde kors, og hun er 
nå primus motor for den nyoppstartede 
aktiviteten gatemegling. 
(foto: Jorunn H. kornerud) 

Løser egNe og aNdres 
koNFLikTer
– Grunntanken i Røde Kors gatemeg-
ling er at ungdom selv er best egnet 
til å endre det som skaper utrygghet 
i miljøene deres, forteller ansatt til-
rettelegger i Drammen Røde Kors, Ilse 
de Vos. – Gjennom opplæring i gate-
megling blir de unge rustet til å mestre 
egne konflikter og megle i andres. Ung- 
dommer er dyktige til å løse konflikter 
når det skjer, bare de har de riktige 
redskapene. Denne kompetansen er 
dessuten ettertraktet i arbeids- og or-
ganisasjonsliv. I mer omfattende konf-
likter der ungdom er involvert, vil også 
voksne gatemeglere kunne tilby meg-
lingsprosesser. 

koNFLikTverksTeder 
sTarTer i drammeN 
I år har fem frivillige og to ansatte gjen-
nomført et 36-timers kurs for å lære seg 
å veilede på konfliktverksteder. Dette 
er et tilbud til ungdom 13-24 år, hvor 
de gjennom seks kvelder à tre timer 
lærer hvordan de kan håndtere konflik-
ter uten bruk av vold. Verkstedet byr på 
øvelser og leker som bidrar til bevisst-
gjøring og refleksjon. Det er stort fokus 
på konsekvenser av ulike handlinger 
og man lærer om det klandrende “ul-
vespråket” (DU skal alltid…), som 
angriper og legger skylden på mot-
parten, og det kommuniserende “sji-
raffspråket”, hvor man gjennom et jeg-
fokus viser hvordan andres handlinger 

og utsagn påvirker en selv (JEG blir lei 
meg når…). – Verkstedene starter opp 
på nyåret. Deltakerne må møte opp alle 
seks kveldene og de må selvfølgelig 
komme frivillig, sier Ilse. 

I løpet av denne måneden gjennom-
føres mini-workshops, hvor de frivil-
lige gatemeglerne og andre aktører som 
jobber med ungdom i Drammen møtes.

– De ungdommene som deltar på konf-
liktverkstedene våre kan også gå videre 
for å lære å bli “instruktør ung”. De 
kurses noen timer ekstra og kan da 
være med å holde konfliktverksteder 
sammen med en skolert voksen. Dette 
kan for eksempel være interessant for 

ungdom 13-24 år møtes 
seks kvelder for å lære om 
forebygging og konflikt- 
håndtering uten bruk av 
vold.

tilbys til ungdomsklubber, 
idrettslag, skoler og andre 
interesserte.

forpliktende frammøte 
alle kvelder.

Verktøy: øvelser, lek og 
bruk av "ulvespråk" og 
"sjiraffspråk".

Konfliktverksted

av: Jorunn H. kornerud / røde kors

illustrasjonsfoto (foto: røde kors) 
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medlemmer av elevråd og russestyrer 
eller andre som er engasjert i møteplass-
er hvor mange unge er samlet. 
 
Ilse understreker videre at selv om det 
kreves litt tidsbruk fra de frivillige i 
denne aktiviteten, gir den svært mye 
tilbake. Du får en nyttig kompetanse 
- også på cv`en, og den kan brukes på 
mange områder i livet. 

megLiNg 
– De frivillige vi har lært opp kan også 
få ytterligere faglig påfyll en ekstra 
helg. Da blir de sertifiserte som gate-
meglere – som er navnet ungdommen 
selv har funnet til denne aktiviteten – 
selv om den ikke foregår på gata, sier 
Ilse. – Denne meglingen foregår ved en 
allerede oppstått konflikt. Partene møter 
da den Røde Kors-frivillige til samtaler, 
og ved hjelp av sjiraffspråket og ved å 
få partene til å snakke sammen på en 
god måte, skal de få bistand til å finne 
ut når og hvordan problemet oppsto og 
kunne løse problemet selv. Røde Kors 
samarbeider med politiet, mobbeombu-
det i fylket, utekontakten, flyktningmot-
tak, konfliktråd, skoler, fritidsklubber og 
andre. 
 
TreNger FLere FriviLLige 
– Vi har tre stykker som venter på kurs 
nå, og vi ønsker oss enda flere som vil 

engasjere seg i dette viktige ungdoms- 
arbeidet, forteller Ilse. – De frivillige 
må, i tillegg til å delta på 36-timers 
kurset, avsette ca. fire timer hver uke, 
for enten å bidra i konfliktverkstedene, 
forberede mini-workshops eller legge til 
rette for gode møteplasser og samarbeid. 

Noen uker vil tidsbehovet være mindre. 
De frivillige må medbringe begren-
set politiattest og være fylt 25 år. Vi 
ønsker oss trygge voksne som snakker 
godt med ungdom. Du må gjerne være 
litt leken og positiv og opptatt av god 
kommunikasjon. De frivillige vil også 
få god opplæring i Røde Kors-arbeidet, 
førstehjelp og psykososial førstehjelp. 
 
– Om nye må vente en stund før 
neste kurs, er de hjertelig velkomne 
til å delta i gruppa vår, være med på 
teambuil- ding, overvære konfliktverk-
steder andre steder og delta på ulike 
arenaer, sier en sprudlende engasjert 
Ilse – mens hun haster videre for å 
treffe en ny frivillig.

gatemegling Buskerud

gatemegling

Interesserte bes henvende 
seg til;

Ungdomshuset
“Fellesverket”

et verktøy hvor trygge 
voksne samtaler med par-
tene i en allerede oppstått 
konflikt.

Verktøy: "sjiraffspråk" og 
god kommunikasjon mel-
lom partene, for å finne 
årsaken til problemet og 
dermed kunne løse det 
seg imellom.

en trygg, skolert voksen 
røde kors-frivillig veileder 
og avtaler nye møter til 
konflikten er løst.

ilse de Vos, drammen 
røde kors

Kontorplass; fellesverket i 
globusgården, strømsø

telefon: 407 82 586

e-post: ilse.vos@redcross.no

eier: drammen røde kors.

tilholdssted: globus-
gården, strømsø.

åpent: mandag (v.g. 
skole 16-21 år) og torsdag 
(u.skole 13-16 år) kl. 15-21.

tilbud: Her møtes ungdom, 
og de finner et sted å 
“henge”, lære og mestre 
- støttet av trygge voksne. 
Det tilbys bl.a.  shuffle-
board, bordtennis-bord, 
Playstation, kafé og 
hobbyrom, leksehjelp og 
mulighet for å spille musikk. 
nå tilbyr vi også mini-work-
shops, konfliktverksteder og 
gatemegling.

Kommer dU?

nyskolerte gatemeglere i drammen røde kors, som gleder seg til å ta fatt på et ny-
brottsarbeid i byen. foran f.v. ilse og Catarina. bak f.v. anne-Cathrine og tone. Peter 
var ikke til stede da bildet ble tatt. (foto: drammen røde kors).

vi ønsker oss trygge 
voksne som snakker 
godt med ungdom.

åRets jUleAKsjon På tv2

lørdag 16. desember sendes det 
som tidligere het Artistgallaen.

Programledere er erik thorstvedt, 
Kadafi Zaman og Guri Solberg.

formålet er å verve faddere til våre prosjekter 
for barn i utsatte områder.

kjendispanelet er snart fullt og mange 
spennende artister er allerede bekreftet.

Vi venter oss sterke historier, nære møter og 
flere musikalske høydepunkt.

følg med på en fengende og engasjerende 
direktesending med  

mange hundre tusen seere. 

Vi håper å verve mange tusen nye faddere.
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– Det er fantastisk at vi nå får Røde 
Kors gatemegling i Drammen, sier 
Bodil. -Flere byer, blant annet Oslo, 
Gjøvik og Tromsø har hatt det lenge, 
og det viser seg å fungere godt. Politiet 
har også en veldig positiv innstilling 
til denne aktiviteten, og de ønsker mer 
av den som et forebyggende tiltak. 

Røde Kors gatemegling er et fint 
tiltak for mange unge som opplever 
konflikt, men også for unge som skal 
gjennomføre samfunnsstraff. Mange 
har ikke et nødvendig og godt nettverk 
og gjennom meglingen kan de få 
positiv veiledning til å ta gode valg 

om det igjen skulle oppstå en situasjon 
som føles vanskelig.  
 

– Det fine med gatemegling er at det 
skjer der ungdommen er. De som 
er skolert til oppgaven kan bistå via 

nettet, på skoler, utesteder, i gjenger, 
på bussen, i idrettslag og på andre 
møteplasser. De kan modere direkte 
inn i situasjonen og det kan gjelde både 
små og store saker. 

– Vi som foreldre vil gjerne skåne barna 
våre. Vi har lett for å skjerme dem 
og vil ofte rydde opp på deres vegne. 
Vi roser, støtter og lar barna oppleve 
suksess. Det er bra, men barn trenger 
også å feile. Vi må se dem for de de er 
og se at det er forskjell på selvfølelse 
og selvtillit, sier Bodil. 
–Vi vet at mange unge derfor mangler 
erfaring med å kunne håndtere følelser 
og vanskelige situasjoner. Det ligger en 
stor selvutviklingsfaktor i å kunne løse 
utfordringer selv. 
 
– Skolene har blitt knallgode til å 
avdekke situasjoner, men det mangler 
litt på tiltakssida, fortsetter ombudet.  
– Det er ofte ubehagelige samtaler som 
må gjennomføres, men her kan også 
konfliktrådet hjelpe til.  
 
De sakene som ikke kan løses lokalt, kan 
også mobbeombudet bistå i.  Hun har 
jevnlig kontakt med politiet, politikere 
og media og kan også være en god 
talsperson ut i det offentlige rom når 
man vil ha temaer på dagsorden. – Jeg 
kan bistå Røde Kors med fasilitering, 
jeg kan delta med min kompetanse på 
kurs, jeg kan løfte fram det som gjøres, 
styrke ordningen og "kaste glans" over 
tiltaket, sier den engasjerte kvinnen. 
– Jeg skulle ønske vi også kunne 
greie å skolere elevorganisasjonene i 
gatemegling. Jo flere unge som lærer 

seg sjiraffspråket og konflikthåndter-
ing, jo flere brannslukningsapparater 
får vi ute i samfunnet. 

– Det påligger foreldre og foresatte et 
stort ansvar og det de sier og gjør blir 
ofte adoptert av barna, sier Bodil. – Barn 
har i utgangspunktet ikke fordommer. 
Disse blir lært og de har hørt det et 
sted. Mange har en språkbruk og en 
uttrykksform som ikke er akseptabel 
og "de fire unnskyldningene" blir ofte 
tatt i bruk;

•	 Jeg bare tulla 
•	 Det va`kke bare meg 
•	 Det har alltid vært sånn 
•	 Han/hun var jo med på det 

 
– Det kan være en stor byrde for et barn 
å leve med utførte vonde handlinger, 
for uansett hvilken unnskyldning man 
dekker seg bak, så er det vonde uansett 
sagt eller gjort. 
 
– Jeg ser fram til å samarbeide med 
Drammen Røde Kors om dette 
viktige ungdomsarbeidet, avslutter 
mobbeombudet, som presiserer 
at frivillige som kurses for å bli 
gatemeglere, vil ha med seg et viktig 
fortrinn også inn på arbeidsmarkedet. 
– Kunnskap om konflikthåndtering vil 
man ofte trenge i yrkeslivet også, og da 
er det alle tiders å ha tilegnet seg denne 
ferdigheten via Røde Kors. 

MobbeoMbUdet 
sAMARbeIdeR Med 
dRAMMen Røde KoRs 

gatemegling Buskerud

Buskerud fylkeskommune var først ute i landet med å ansette 
et eget mobbeombud, etter en idè fra en ung fylkespolitiker 
som selv har opplevd mobbing. Ombudet heter Bodil 
Jenssen Houg og hun begynte i stillingen i 2013. Bodil er 
lærerutdannet og har også skrevet en master om hvordan 
ledelse kan redusere mobbing. Bodil har vært lærer, 
inspektør, veileder i skolemegling, megler i konfliktrådet 
og rektor - og nå skal hun altså samarbeide med Drammen 
Røde Kors gatemegling. 

-Det fine med 
gatemegling er at 
det skjer der 
ungdommen er. 

bodil Jenssen Houg er landets første mobbeombud og nå skal hun samarbeide med 
drammen røde kors. (foto: Jorunn H. kornerud)

av: Jorunn H. kornerud
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– Det er jo helt utrolig at tomflasker kan bidra med så mange 
millioner til humanitært arbeid, sier Mari Ann Morken, 
daglig leder i Buskerud Røde Kors. Hun synes det er flott 
at så mange trykker på Røde Kors-knappen når de panter 
flasker. 
 
Hittil i år har Buskerud Røde Kors fått inn nesten 1 million 
kroner fra Pantelotteriet.  
 
50 Pantmillionærer 
Nylig fikk Pantelotteriet sin 50. pantemillionær. Det er fan-
tastisk at noen vinner fordi de ønsker å støtte en god sak, sier 
daglig leder i Buskerud Røde Kors.  

Buskerud fikk sin første pantemillionær i 2013. Rett før jul 
det året, vant Simen toppgevinsten på KIWI Åmot sentrum. 

Det ble litt av en julegave, siden Simen nylig hadde blitt ar-
beidsløs. 

– Dette redder både økonomien og husdrømmen, sa Simen 
den gang. – Nå kan drømmen om et hus med nok plass til 
meg og familien bli til virkelighet. I tillegg blir det nok noen 
ekstra fine julegaver til mine nærmeste, fortalte den nybakte 
millionæren, som siden da har fått jobben tilbake. 

Nylig fikk også Buskerud sin andre pantemillionær da øko- 
nomistudenten Silje Marie Larsen fra Spikkestad trykket på 
Røde Kors-knappen og ble en million kroner rikere etter en 
tur innom butikken for å pante flasker. 

– Jeg er så stolt, og det har vært 10 
gledelige år med utrolig mange fine 
opplevelser sammen med ungene, 
smiler Monica. I starten var de to 
frivillige, og nå er de fire faste, samt to 
som stepper inn ved behov. Sammen 
sørger de for at de ca. 25 ungene 
mellom 6 og 13 år har en fin og allsidig 
aktivitet å delta på annenhver uke. 
 
– Vi gjør mye artig, lærerikt og 
spennende sammen og prøver å finne 
på en god blanding av aktiviteter 
ute og inne. I år har vi blant annet 
hatt bowling, gårdsbesøk, naturstier, 
skogturer med bål, fisketur, opplæring 
i barnekonvensjonen og kunnskap 
om barn i andre land på terminlista. 
Høydepunktet hadde vi nok 1. april, 
da vi fikk Morgan Sulele til å spille 
konsert for oss i Vikersund hoppsenter 

i anledning 10-årsjubileumet, smiler 
Monica. En annen ting hun vil trekke 
fram, er sommerens vakreste eventyr, 
nemlig BARK-leiren. Modum 
har deltatt der i alle år og dette 
leiroppholdet gleder både små og 
store seg veldig til hvert eneste år. 
 
Nå har vi BARK-grupper i Drammen, 
Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, 
Krødsherad, Sigdal, Ringerike og 
Hole og i Gol og Hemsedal, og det er 
populært å være med på de aktivitetene 
som tilbys. 

vil du vite mer om dette eller har 
du et ønske om å starte en gruppe 
der du bor? Ta kontakt med ditt lokale 
Røde Kors (se kontaktinformasjon på 
side 2). 

Panteautomat | modum bark | besøksVenn med Hund Buskerud

av: Jorunn H. kornerud av: inga b. nyvoll

av: Jane grøtting

trykker du på den spennende knappen? 
Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors. I løpet av et år får vi inn mellom 30 og 40 millioner 
kroner til arbeidet vårt. Og av disse pengene går halvparten til lokalforeningene!  

10-årsjubileum i Modum bARK 

Jo, du leste riktig. I 2007 dro Monica Holm i gang Barnas 
Røde Kors, og annenhver uke står det fortsatt BARK på 
timeplanen. – Dette arbeidet gir meg så mye og det er en 
kjempefin måte å bruke fritida si på, sier hun. 

besøksvenn med hund 
I 2015 startet Buskerud 
Røde Kors et treårig 
prosjekt for oppstart av 
aktiviteten besøksvenn 
med hund. Målsettingen 
for prosjektet var å gi 
besøkstjenestene i fylket 
"ny giv". Ønsket var at 
aktiviteten skulle bidra 
til rekruttering av en 
sammensatt gruppe 
frivillige og samtidig åpne 
opp for nye målgrupper.  

Siden oppstart har aktiviteten rekrut-
tert en allsidig gruppe med frivillige. 
Aldersspennet på ekvipasjene (hund 
og eier) spenner fra 18 til 70 år. Noe av 
bakgrunnen for oppstart av aktiviteten 
er forskning som viser til at nærkontakt 
med dyr kan ha en helsemessig positiv 
effekt; det kan redusere stress, senke 
blodtrykk og motvirke depresjon. I 
tillegg kan det dekke enkeltpersoners 
behov for varme, kos og omsorg. 
 
I løpet av prosjektperioden ble det 
avholdt seks kursforløp (to i 2015, 
tre i 2016 og ett i 2017). Til sammen 
utdannet vi 65 ekvipasjer over treårs- 
perioden. I dag finnes besøksvenn med 
hund i følgende kommuner; Drammen, 
Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, 
Kongsberg, Ringerike & Hole, 

Modum, Nesbyen, Flå, Geilo og Ål.  
 
Ekvipasjene besøker både på institus-
jon og i private hjem. På institusjons-
besøk kan det være opptil 10 deltakere 
per besøk og vi har i dag ekvipasjer på 
sykehjem, dagsenter, avlastnings- og 
omsorgsboliger. Tilbakemeldingene 
fra brukergruppene har vært veldig 
positive og det er tydelig at aktivi-
teten bringer stor glede. Vi håper at 
aktiviteten fortsetter å vokse i årene 
fremover! 

Noe for deg? 
Kontakt din lokale Røde Kors-
forening, eller vårt distriktskontor  
v/Anikken Hjelde, 
e-post: anikken.hjelde@redcross.no 
telefon: 32 21 80 57/980 07 474 

Caspian har vært besøkshund i dram-
men røde kors, og han har skapt mye 
glede. (foto: astrid dyve.)
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-Vannredningsgruppa er tilknyttet 
Ål Røde Kors, men hjelpekorpsene 
i område øvre Buskerud – det vil si 
Hallingdal og Nore og Uvdal - samar-
beider. Gruppa består av aktive hjelpe-
korpsmedlemmer som har gjennomført 
sin grunnopplæring, men som i tillegg 
har deltatt på nødvendige kurs i forbin-
delse med vannredning. Ål Røde Kors 
gjennomførte første kurshelg i oktober 
i fjor, forteller fagleder vann/elv i 
Buskerud Røde Kors hjelpekorps, Lars 
Terje Stavn.  
 
12 deltakere var med på dette c-kurset, 
som nå kalles "Kvalifisert elvered-
ning". I etterkant har 10 stykker deltatt 
på isredningskurs og to stykker har gått 
instruktørkurs, slik at de selv kan holde 
"Kvalifisert elveredning". 

– Vi har nå sju personer som er god-

kjente for elveredning og denne gruppa 
kan bistå med søk i og langs elver og 
vann, forteller Stavn. – Gruppa består i 
dag av mannlige og kvinnelige hjelpe-
korpsmedlemmer fra Gol og Hemsedal, 
Ål, Hovet og Hol og Geilo Røde Kors. 
Vi har så langt deltatt på ett rednings- 

oppdrag og vært utkalt på ytterligre 
ett, som ble avblåst innen vi kom i 
gang. 
 
– Gruppa har en del personlig utstyr, 
samt tauverk, en gummibåt med 
motor, en spesiallaget båt for elvered-

ning og redning på is og vann og en 
tilhenger til båtene. 
 
– Vi trener jevnlig og tilbakemeldin-
gene fra lokale redningssentraler er at 
de ser behovet og ønsker denne gruppa 
velkommen. Vi vil gjerne knytte til 
oss flere som ønsker å tilegne seg 
denne spesialkompetansen, sier Stavn 
– som presiserer at man først må være 
godkjent hjelpekorpsmedlem før man 
kan gjennomføre vannredningskurset. 
 
– Vi er totalt fem fagledere fra øvre 
Buskerud og fra vannredningsgruppa 
i Ringerike og Hole Røde Kors hjel-
pekorps som nå kan være instruktører 
på kurs, dersom flere hjelpekorps ser 
behovet for å starte vannredningsgrup-
per, avslutter Stavn. 

Invitasjon til å stikke fingeren i jorda 
I de fleste land er det vanlig å dyrke grønnsaker, blomster, bær, frukt og urter, og mange er 
veldig glad i denne sysselen. Ringerike og Hole Røde Kors har tatt initiativet til en internasjonal 
kjøkkenhage, hvor beboerne på Hvalsmoen transittmottak inviteres til å bli med. 

– Dette er en aktivitet veldig mange 
kjenner seg igjen i og jobbingen i 
hagen blir nesten som et lydløst, felles 
språk, forteller flerkulturell koordinator 
i Ringerike og Hole Røde Kors, Parviz 
Salimi. – Kjøkkenhagen blir et fint 
samlingssted for beboerne, som ikke 
har så mye annet å ta seg til. Den bidrar 

til at det blir lettere å være sosial og 
unngå isolasjon og den passer for både 
liten og stor, fortsetter han. 

Per i dag samarbeider den lokale Røde 
Kors-foreningen med mottaket, som 
eier kjøkkenhagen. Mottaket har også 
ansvaret for hagen og for hva det som 

dyrkes der skal brukes til. -Vi håper også 
å få med Hagelaget i Ringerike etter 
hvert, sier Salimi – som har en rekke 
spennende, flerkulturelle aktiviteter "på 
samvittigheten" i Ringerike og Hole. 

aktiViteter På asylmottak | HJelPekorPsets VannredningsgruPPe Buskerud

av: Jorunn H. kornerud

av: Jorunn H. kornerud

vannredningsgruppe etablert i øvre del av fylket 
Ved søk- og redningsoppdrag i og langs elver og vann, kreves det spesialkompetanse. Røde Kors i øvre del av 
Buskerud har nå skolert en egen gruppe som kan bistå lokal redningssentral ved behov. 

denne gjengen deltok på trening langs numedalslågen i vår. f.v.: svein olav larsgard, 
rita kleiv, susanne skuggedal Pettersen, Per otto skredderberget, tim-ole Hallingstad 
og kaja Halvorsen. bak ser vi lars terje stavn. (foto: Privat) 

(alle foto: Parviz salimi) 
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Mange innbyggere fra Hol valgte å 
stille opp på informasjonsmøtet, hvor 
de fikk en god orientering om situas-
jonen. De bestemte at de ville opprette 
en Facebook-gruppe, hvor de kunne 
informere lokalbefolkningen og rekrut-
tere frivillige til å bistå med aktiviteter 
på mottaket, som åpnet høsten 2015. 
Liselott Larsgard fra Hol tok initiativet 
til dette, og aktivitetene startet opp i 
november 2015. Det ble samlet inn 
klær, møbler og forskjellig utstyr de 
nyankomne kunne trenge. Utpå nyåret 
ble det også startet opp språkkafé og lek-
sehjelp, det ble arrangert turer i skog og 
mark, fotballturneringer og mye annet. 

– Jeg tok kontakt med mottaksleder 
i februar 2016 for å forhøre meg vi 
kunne engasjere oss i dette arbeidet, 
forteller Anne-Kristin Solberg fra 
Geilo Røde Kors. – Deretter snakket 
jeg med Liselott for å få vite mer om 
deres aktiviteter og om det var noe vi 
kunne samarbeid om. Siden mai 2016 
har vi vært med og støttet med aktivi-
teter, transport og økonomiske midler. 
Vi har arrangert førstehjelpskurs, vært 
på bowling og i badeland og deltatt 
på leksehjelp og språkkafé. De unge 
guttene og jentene i 16-18 årsalderen 
som kom til mottaket, var fra Somalia, 
Syria, Afghanistan og Iran. – Jeg kan 

trygt si at det har gått med en god del 
pizza, smiler Solberg. 
 
– I høstferien fikk ungdommene bli 
med på rafting, rappellering, paintball, 
overnatting på en støl og tur til Blaa-
farveværket. Geilo Røde Kors bidro 
med økonomisk støtte til dette. Det var 
kjempeflotte turer og alle ungdommene 
som var med storkoste seg, forteller 
Solberg. 
 
Men nå er det snart slutt.  Mottaket 
legges dessverre ned fra nyttår. De 
av beboerne som ennå ikke har fått 
bosetting går dermed en usikker tid i 

møte. Kun noen få gutter er i skrivende 
stund igjen på mottaket. 
 
– Dette har vært lærerikt og morsomt, 
men også en trist og til tider frustre-
rende periode i livet både for oss frivil-
lige og for ungdommene, sier Solberg.  
– Den organiserte aktiviteten på 
mottaket er avsluttet og vi har tatt 
farvel med de som bor der. Det var både 
vanskelig og følelsesladet. Likevel har 
vi fått med oss veldige mange gode 
minner, og vi håper så inderlig at det 
vil gå bra med alle sammen. 
  

– Dette oppholdet skal foregå på Røde 
Kors-senteret "Merket" i Valdres, for-
teller koordinator for Ferie for alle i 
Buskerud, Marit B. Svendsen. – Del-
takerne er sammen i seks dager, som er 
fylt av spennende aktiviteter, mye frisk 
luft, samhold og gode opplevelser.  

– Tilbakemeldinger fra de som har vært 
med oss er at de er takknemlige for at 
de har fått anledning til å skape noen 
gode ferieminner sammen som familie. 
De fleste av deltakerne våre har få 
andre muligheter til å oppleve noe til- 

svarende, sier Marit.   

Buskerud Røde Kors håper de kan 
gjennomføre minst to opphold neste 
år også. Aktiviteten finansieres via 
tilskudd fra Barne- og familiedirekto- 
ratet, samt via bundne midler fra Røde 
Kors. 

– Det er første gang vi prøver et nyttårs-  
opphold og det er hyggelig å se at det 
er fulltegnet, fortsetter Marit. – Fami- 
liene tilbys opphold via en påmelder i 
det kommunale hjelpeapparatet, blant 

annet barnevernet, helsestasjoner og 
NAV. Vi håper alle som har behov har 
fått tilbudet. 

Det som er spesielt gledelig, er at det 
ikke er noe problem å få frivillige til 
å stille opp. Flere velger å bruke jule- 
ferien sin til dette, og det synes Røde 
Kors er alle tiders. Alle de frivillige 
har deltatt på flere opphold, men det 
er fortsatt plass til nye. Spesielt er det 
behov for yngre menn i alderen 18-30 år. 

ferie for alle | aktiViteter På asylmottak Buskerud

av: Jorunn H. kornerud

av: Jorunn H. kornerud

nyttårsopphold
på Merket 
Buskerud Røde Kors har i mange år tilbudt Ferie for 
alle-opphold til familier som av ulike grunner har svak 
økonomi. Etter et sommeropphold tidligere i år er det 
nå klart for et nytt ferietilbud i nyttårshelga.  

leik, moro og mange nye venner. det er noe av det ungene på ferie for alle får oppleve. 
(foto: illustrasjon, røde kors)FAKtA

FeRIe FoR Alle
har du lyst til å bli frivillig på 
Ferie for alle? 
du blir innkalt til en prat, du må 
framvise begrenset politiattest 
og underskrive på vår taushet-
serklæring. i tillegg får du nød-
vendig skolering.  

kontakt marit b. svensen:
telefon 976 02 665 eller e-post: 
marit.svendsen@redcross.no 

Vær med på 

å skape gode 

ferieminner!

gode opplevelser 
– og et trist farvel 

Det er nå to år siden Kongshaugen i Hol kommune ble 
åpnet som mottak for enslige mindreårige asylsøkere. 

Totalt var det plass til 60 ungdommer. Mottaksleder 
inviterte til et informasjonsmøte, da det var stor skepsis 

til å få så mange ungdommer til bygda. 
fornøyde gutter på rafting. (foto: moijue)rappelering med skrekkblandet fryd. 

(foto: moijue)
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Vi har møtt nyvalgt leder i ungdoms-
gruppa til lokalforeningen i Ringerike 
og Hole, Henning Henriksen (20). 
Det var en tilfeldighet som gjorde at 
han plutselig kunne kalle seg en Røde 
Kors`er. 

– Jeg har vokst opp i Stavanger, men 
flytta til Østlandet i 2007, forteller 
Henning. -Familien vår hadde en kort 
stopp i Mjøndalen, før vi landet her i 
Hønefoss i 2009.  
 
Nå møter vi en kar som har lagt 
igjen skarre-r`en i oljebyen, men som 
henter den fram igjen hver gang han 
snakker med gamle kjente. Fortell litt 
om hvordan Røde Kors-foreningen 
i Ringerike og Hole plutselig fikk en 
så engasjert og fin kar med på laget, 
Henning. 
– Det var supertilfeldig, egentlig. Jeg 
deltok på ungdomsklubben Freezone 
her i Hønefoss. Denne drives av stif-
telsen Positiv oppvekst, og jeg tar noen 
vakter på klubben når det passer for 
meg. I 2016 gikk de i bresjen for ung-
domsarrangementet "Event 16" og der 
traff jeg Hege Endrerud. Hun er leder 
for hjelpekorpset lokalt her, og sto der 
på stand. Vi kom i snakk, og jeg syntes 
denne aktiviteten hørtes veldig artig 
ut. Jeg har tidligere vært med i 4H i 
Stavanger og i en friluftslivsklubb i 
Mjøndalen. Dette møtet resulterte i at 
jeg ble med i hjelpekorpset. Jeg gjen-

nomførte nødvendig opplæring og ble 
ferdig godkjent i januar i år. Jeg er med 
på søks- og redningsoppdrag, sanitets-
vakter og annet som skjer og jeg har 
blitt kjent med masse nye, fine folk.  

 
– Etter hvert ble jeg også fagleder for 
depoet vårt, og da jeg var innom vår 
ansatte daglig leder i foreningen, Staale 
Trevland, for en liten budsjettprat, så 
begynte vi å snakke om Røde Kors 
Ungdom. De manglet leder og Staale 
spurt om jeg kunne tenke meg å overta 
dette vervet. Jeg synes det var en stor 
tillitserklæring å bli spurt, og jeg 
brenner veldig for gode oppvekstvilkår 
for de unge. Dermed endte det med at 
jeg takket ja. Jeg har fått god støtte i tid-
ligere leder, Marthe B. Svendsen, og jeg 
lærer stadig noe nytt. I oktober deltok 
jeg på høstsamlingen til Buskerud Røde 
Kors, og fikk møte tillitsvalgte og andre 
frivillige fra hele fylket. Det var artig. 

Ringerike og Hole Røde Kors Ungdom 
har vært aktive i mange år, spesielt 
innen rollespillet "På flukt", som nå 

har en liten pause fordi innholdet skal 
revideres, og de har også deltatt i ak-
tiviteter på asylmottak. Hva er hoved-
satsingen framover nå, Henning? 
– I Røde Kors Ungdom har vi en aktivi-
tet som kalles "Møteplasser for unge". 
Det handler kort fortalt om å lage 
mangfoldige sosialiseringsarenaer for 
ungdom. Her kan de møtes for å dele 
hyggelige opplevelser i et inkluderende 
miljø.  

– Vi har i skrivende stund rukket å ha 
ett møte i arbeidsutvalget vårt. Her 
sitter også mine to nestledere, Marte 
B. Rundhaug (22) og Noah Qvan 
Olafsen (13). I tillegg har vi arrangert 
en møteplass hvor vi inviterte bredt, ble 
kjent, spiste pizza og fokuserte på litt 
uformell norsktrening. Det kom 10-15 
stykker denne kvelden, og vi skal finne 
på mye artig framover.  

– Det er ikke alle ungdommer som 
er interessert i idrett eller musikk, og 
mange har ingen sosial arena hvor 
de finner seg til rette. Hos oss kan de 
komme, henge litt rundt, bli kjent med 
nye folk og ha det fint. Vi er der for alle, 
uansett etnisitet og øvrig bakgrunn. 
 
Hvordan når dere ut til ungdommene? 
– Vi markedsfører oss på Facebook og 
i andre sosiale medier og vi sprer bud-
skapet muntlig. Vi kommer nok til å 
avtale nye møteplasser via Facebook 

og finne tider som passer for flest 
mulig. Jeg tror det er bedre enn å ha 
faste dager. Stiftelsen Positiv Oppvekst 
kan også være med å spre informas-
jon. Det er ikke alle unge som har det 
like bra eller som føler tilhørighet til et 
miljø, så vi håper våre møteplasser kan 
bli et fint alternativ for mange. 
 
– Som sagt, det var litt tilfeldig at jeg 
ble med i akkurat Røde Kors, men nå 
har jeg lært verdigrunnlaget og prin-
sippene til organisasjonen å kjenne, og 
jeg er veldig glad for at jeg snubla over 
Hege i fjor. Jeg håper å bli litt bedre 
kjent med ungdomsgruppa i Drammen 
også, og kanskje er det enda flere i 
Buskerud som kunne tenke seg å drive 
med noe lignende.  

av: Jorunn H. kornerud

ringerike og Hole røde kors ungdom Buskerud

en god
MøtePlAss
FoR 
de Unge 
Det finnes et hav av tilbud til ungdommer i 
Norge. Likevel er det alltid noen som ikke 
finner en arena som passer for seg, som 
sliter med å sosialisere seg, få venner og 
finne et trygt og hyggelig sted å være på 
fritida. Dette har Ringerike og Hole Røde 
Kors Ungdom gjort noe med. 

bildetekst: -tross en tilfeldig start, er det nå et bevisst valg å fortsette å engasjere seg, sier ny leder i ungdoms-
gruppa til ringerike og Hole røde kors, Henning Henriksen. 
(foto: Jorunn H. kornerud) 

FAKtA

noe FoR deg?
sjekk ut mer om røde kors 
ungdom og våre aktiviteter her; 
Rodekorsungdom.no 

vil du være med i gjengen på 
Røde Kors-huset i hønefoss? 
kontakt Henning Henriksen, 
telefon 954 11 846 eller e-post: 
hen.henriksen@gmail.com 

sjekk 

ut mer om 

dette på:

Rodekorsungdom.no 

vi er der for alle, 
uansett etnisitet og 
øvrig bakgrunn. 
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overraskende gave til 
Flesberg Røde Kors 
Avdøde Anders Teigen valgte å testamentere 500 000 
kroner til Røde Kors-foreningen i Flesberg, og det var 
ydmyke mottakere som tente lys på gravstedet i oktober. 

– Dette var veldig overraskende for 
oss, og vi ble litt satt ut da vi fikk bes-
kjeden, forteller lederen i Flesberg 
Røde Kors, Ellen Bjørndalen Nerheim. 
– Det første behovet var selvfølgelig 
å vise takknemlighet, så vi valgte å 
besøke gravstedet til Teigen, tenne lys 
og legge ned blomster. 
 
– Vi har foreløpig ikke avgjort konkret 
hva vi skal bruke pengene til, men vi 
innreder blant annet et nytt pasientrom 
på Røde Kors-hytta vår på Blefjell, og 

jeg vil anta at en del kan brukes til dette 
formålet, sier hun. 
 
Foreningen har ikke så mange inn-
tektskilder, så den rause gaven ble 
mottatt med stor glede. 

– Vi lover å forvalte pengene på en god 
måte og målet er å omsette midlene til 
humanitær aktivitet, avslutter en takk- 
nemlig lokalforeningsleder. 

RøFFe Unge 
PUsteR nM-heltene I nAKKen 

22.-23. september inviterte Kongsberg Røde Kors hele fylket til distriktsmesterskap for hjelpekorps på Heistadmoen. 
Nattorientering og ringløype med førstehjelpsdisipliner sto på menyen, og de fire påmeldte lagene fra fylket vårt ga virkelig alt. 

Tradisjonen tro ble konkurransen startet 
med nattorientering. Det tekniske i 
denne delen var lagt opp på en måte 
som skulle gjøre det mulig for alle 
å finne postene innenfor makstiden. 
Alle lagene fant alle poster og alle fikk 
suppe etter målgang. 

Ringløypen lørdag la opp til fem poster 
før lunsj og fem poster etter lunsj. Dette 
gjorde det mulig å benytte markører og 
dommere på forskjellige poster i løpet 
av dagen. Postene var lagt opp som 
tradisjonelle konkurranseposter med 
kjente elementer. Det laget som uten 

tvil gjorde størst inntrykk var RØFF- 
laget fra Kongsberg. Dette er en gjeng 
ungdommer som har en stor lidenskap 
for førstehjelp og friluftsliv, og vi har 
i dag seks slike grupper i Buskerud. 
Det unge laget fra Kongsberg gjorde en 

kjempeinnsats og endte på pallplass. 

Dette betyr at det er Kongsberg Røde 
Kors hjelpekorps som representerer 
Buskerud under neste års NM for hjelpe-                                                                                  
korps i Hordaland. Vi håper at de får 

med seg en gjeng supportere som kan 
heie de fram. 

Det er mange som står på for å få et 
slikt arrangement i havn. Vi sender en 
varm takk til arrangør, stab, markører, 
sminkører, dommere, publikum og 
andre – og ikke minst takk til delta- 
kerne. Vi håper på enda større del-
takelse neste år – for dette er GØY! 

av: Jorunn H. kornerud

av: tommy ødegård/
Jorunn H. kornerud

resultatlista ble slik: 
1.plass: Kongsberg Røde 
Kors hjelpekorps 
2.plass: Ringerike og Hole 
Røde Kors hjelpekorps 
3.plass: Kongsberg RØFF 
(Røde Kors førstehjelp og 
friluftsliv) 
4.plass: Lier Røde Kors 
hjelpekorps

RØFF-laget fra Kongsberg Røde Kors gjorde en flott innsats. Her praktiserer de båre-
surring for å transportere pasienten trygt. (foto: buskerud røde kors hjelpekorps).

to kongsberglag på pallen, sammen med 
sølvvinnerne fra ringerike og Hole (foto: 
buskerud røde kors hjelpekorps) 

distriktsmesterskaP | flesberg røde kors Buskerud

Buskerud Røde Kors takker alle 
sine lesere og medspillere 
for  følget i 2017. 

Vi ønsker dere alle en 
fin jul og 
et riktig godt nytt år.

Ta godt vare på hverandre!

vil du vite mer om vårt arbeid, 
støtte oss eller bli frivillig?
www.rodekors.no/buskerud eller tlf. 05003
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KONKURRaNsE

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

svar (a,b,c): 

Navn________________________________________ 
        
____________________________________________ 

adresse:_____________________________________

____________________________________________

Postnr./-sted:_________________________________

____________________________________________

alder:_______

Hvor godt kjenner du til røde kors i buskerud? 
svarene på nedenstående spørsmål finner du i dette 
magasinet. Fyll ut riktig svarbokstav og adresse-
feltet, klipp ut, og send til buskerud røde kors, toll-
bugata 52, 3044 Drammen innen fredag 5. januar 
2018. Vinneren får en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i juni-avisa 2017 ble: 
Rune Berg Ålien, Nesbyen. Vi gratulerer.

1. Hvilke frivillige har aktiviteten Ferie for alle mest
bruk for akkurat nå?

a) Kvinner og menn 40-50 år
b) Menn 18-30 år
c) Pensjonister

2. hva er hovedsatsningsområdene i Moldova Røde
kors, sett i lys av avtalen med buskerud røde kors?

a) Besøk til eldre og ungdomsarbeid
b) Innsamling av klær
c) Førstehjelpsopplæring og rekruttering

3. Hva heter de to som sitter i arbeidsutvalget til ringe-
rike Røde Kors Ungdom, sammen med lederen?

a) Marte og Noah
b) Hege og Henning 
c) Henning og Staale

4. Når er kongshaugen (mottak for enslige mindre-
årige asylsøkere) planlagt nedlagt?

a) I 2019
b) ved nyttårsskiftet i år
c) 15. desember i år

5. Hvilken artist var trekkplaster da barnas røde kors i
Modum fylte 10 år?

a) Killieburne brae
b) Morgan Sulele
c) Marcus og Martinius

6. hvor mange år var sven Mollekleiv president i Røde
Kors, før Robert Mood overtok?

a) Ni år
b) Seks år
c) 12 år

7. hvilken målgruppe omhandler rapporten Ungdata
2017?

a) ungdom 13-19 år
b) Barn og unge opptil 18 år
c) ungdom 15-18 år

8. hva heter de to som driver RØff-gruppa på Gol?
a) Magnus og Cian
b) thomas og Per olav
c) thomas og Scott

9. hvor mange ganger plikter man å delta, om man vil
være med på konfliktverksted i regi av drammen 
Røde Kors?

a) to ganger
b) Fire ganger
c) Seks ganger

10. har noen av våre mannlige lokalforeningsledere
samme fornavn?

a)   
b)   
c)   

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

Nei
Ja
Det er bare kvinnelige lokalforeningsledere i 
Buskerud Røde Kors

Kjøp julegaver 
med mening!

gi en julegave som 
betyr noe - gi til dem 

som ikke har no!

Mange flotte
 julegaver med mening 

finner du på:

www.gi.rodekors.no


