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Drammensregionens 
brannvesen IKS og 
Buskerud Røde Kors 
har nå formalisert sitt 
samarbeid og i mai ble 
avtalen signert. 

I mai fikk våre venner i 
Moldova Røde Kors lære 
både vannredning og 
førstehjelp.

Hva gjør DU om noen 
slutter å puste? Det kan 
skje på jobb eller på fritida 
– med nære og kjære, 
med ukjente – eller med 
deg selv. Lær førstehjelp!  

SIDE 14SIDE 13SIDE 11

Gode møteplasser 
for folk flest

Signert samarbeidHoldt kurs i Moldova Førstehjelp

Drammen Røde Kors har flyttet inn i lyse og fine lokaler på Strømsø torg.  
Her skjer det spennende aktiviteter, det avholdes temakvelder, kurs og møter, du treffer nye og gamle 
frivillige – og ungdomshuset Fellesverket har fått supre og tilgjengelige lokaler. 

Du er hjertelig velkommen innom for en prat – og vaffelrøra står klar i kjøleskapet… 
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For noen år siden gjorde Røde Kors i Norge 
et arbeid for å tydeliggjøre hvilke verdier 
denne organisasjonen ønsker å gjenkjennes 
på. Dersom Røde Kors skal kunne identi-
fiseres med noen menneskelige kjennetegn 
eller egenskaper, hva skal da disse være? 
Prosessen ledet fram til følgende formulering: 
«Røde Kors i Norge skal være som et uredd, 
optimistisk og romslig medmenneske som 
stiller opp og er til å stole på.»  

Å være uredd handler om å stå opp for men-
nesker som trenger oss, være tydelige talsper-
soner for mennesker i utsatte livssituasjoner 
og om nødvendig tale myndighetene imot.  
Optimistisk er ikke det samme som naiv. 
Røde Kors skal se virkeligheten realistisk i 
øynene, men være optimistiske nok til å tro 
at vi kan gjøre noe med den. Å være romslig 
innebærer at det, innenfor rammen av vårt 
mandat, skal være rom for alle menneskers 
engasjement og frivillighet hos oss. Å være 
medmenneske er hele utgangspunktet for 
Røde Kors. «Den beste medisin for et men-
neske er et annet menneske». Stiller opp er 
en enkel og folkelig måte å si «handlekraft» 
og «gjennomføringsevne» på. Dette er en 
kjerneegenskap ved Røde Kors. Til sist skal 
du kunne stole på Røde Kors. Både at vi er 
der, at vi kommer, at vi hjelper, at vi bryr oss 
og at vi har kompetanse. 
 
Store sko å fylle, og høye ambisjoner å strekke 
seg mot for en frivillig organisasjon. Og så 
er det slik at det er menneskene, de 44.300 
frivillige Røde Kors`erne, som er denne orga- 
nisasjonen, og som skal «leve» disse verdiene 

slik at de blir mer enn fine ord og tomme 
formuleringer. 
 
Jeg er stolt over å være en del av Røde Kors. 
Jeg er også ubeskjeden nok til å mene at disse 
ambisjonene ikke er urealistisk høye. Jeg 
kjenner at Røde Kors-hjertet mitt vokser hver 
gang jeg hører eller leser om at våre frivillige 
virkeliggjør disse kjerneverdiene i de daglige, 
lokale humanitære aktivitetene, og når de 
stiller opp ved ekstraordinære hendelser. I 
løpet av 2018 responderte Røde Kors på 1.742 
søk- og redningsoppdrag. Sist sommer var den 
verste skogbrannperioden i Norge noensinne, 
og våre frivillige gjorde en formidabel innsats 
sammen med nødetater og sivilforsvar. Det 
imponerer meg også stort hvordan Røde Kors 
sammen med flere frivillige organisasjoner 
mobiliserte da cruiseskipet Viking Sky kom i 
havsnød utenfor Hustadvika i mars i år. Dette 
er noen eksempler. 

En fersk «analyse» av hvem våre frivillige er, 
viser at halvparten av dem har vært aktive i 
mindre enn to år. Ytterligere 30 prosent har 
vært aktive i to til seks år. De siste 20 prosen-
tene har engasjert seg i organisasjonen i mer 
enn seks år. For meg tegner dette et bilde av 
en organisasjon som ikke «forgubbes», men 
som oppleves som relevant for stadig nye 
mennesker. Det er et sunnhetstegn. 
 
Så er det også veldig god grunn til å gi 
honnør til de som har vært med på å bære 
denne organisasjonen over tid. I dette Røde 
Kors-magasinet kan du lese om vår alles 
Solveig fra Gol. Hun var med på å starte det 
lokale hjelpekorpset i 1949, og hun har i 70 
sammenhengende år vært aktiv som frivillig 
og tillitsvalgt i Gol og Hemsedal Røde Kors. 
I juli runder Solveig 90 år, og hun er fortsatt 
aktiv i foreningen. Et fantastisk menneske med 
et brennende humanitært engasjement, og som 
ser, inspirerer, motiverer og «oppdrar» alle hun 
møter på sin vei. Jeg fikk i februar æren av, på 
vegne av vårt Landsstyre, å overrekke henne 
Norges Røde Kors Hederstegn. Hederstegnet 
er en av de aller høyeste utmerkelsene i Røde 
Kors, og er innstiftet for å hedre personer som 
har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for 
Norges Røde Kors. Og det har Solveig. Et stort 
øyeblikk for mottakeren, og et stort øyeblikk 
for undertegnede.  

God lesning og god sommer. 

distriktsleder

Røde Kors – eren. 

Røde Kors – til stede nær deg:

ANSVARLIG UTGIVER:   
Buskerud Røde Kors

ANSVARLIG REDAKTØR:  
Jorunn Høgeli Kornerud

POST- OG BESØKSADRESSE:   
Tollbugt. 52, 3044 Drammen

KONTORTID: 
Man-fre 0900 - 1500

TELEFON:  
22 05 40 00 

FACEBOOK:  
facebook.com/buskerudrk/

WEBSIDE:   
www.rodekors.no/buskerud

E-POST:  
dk.buskerud@redcross.no

MAGASINETS OPPLAG:   
62 115

TRYKKING:  
Amedia Trykk AS

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

Tlf: 480 05 424

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
Politi/redningssentral     112
Ambulanse                                                113

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

Drammen Røde Kors    drammen@rodekors.no 

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

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

Flesberg Røde Kors    flesbergrodekors@hotmail.com 

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

Flå Røde Kors      

Kjell Sævre 906 87 238 kjellsavre@hotmail.com 

Geilo Røde Kors      

Jan Arne Øen 924 65 360 janarne@oenweb.com 

Gol og Hemsedal Røde Kors      

Per Otto Skredderberget 993 87 000 leder@golrk.no 

Hovet og Hol Røde Kors  994 49 801   

Jorun Kleppo 32 09 21 80 joruklep@online.no 

Hurum Røde Kors      

Marte Ramborg 970 07 199 leder@hurumrodekors.no 

Kongsberg Røde Kors      

Torfinn Kildal 958 85 188 torfinn@ebnett.no 

Krødsherad Røde Kors      

Wivi Braathen 951 84 893 wivibr@online.no 

Lier Røde Kors      

Agnethe Sørum-Ellingsen 95243631 leder@lierrodekors.no 

Modum Røde Kors      

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

Nedre Eiker Røde Kors      

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

Nesbyen Røde Kors      

Tore Bekkelund 916 66 604 nroede@online.no 

Nore og Uvdal Røde Kors      

Brita Brun 481 81 972 britauvdal@outlook.com 

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

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

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

Røyken Røde Kors    roykenrodekors@hotmail.com 

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

Sigdal Røde Kors      

Hege Marie Steinnes 994 55 304 lokalforeningen@sigdalrk.no 

Vats Røde Kors       

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

Øvre Eiker Røde Kors    leder@oerk.no 

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

Ål Røde Kors      

Trond Maudahl 957 94 967 trond.maudahl@gmail.com 
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VÅRE STØTTESPILLERE Buskerud

Røde Kors i Buskerud har en rekke positive medspillere som gjør oss i 
stand til å bidra med enda mer god, humanitær  

aktivitet ut mot de som trenger det. 

Takk for all 

støtte!

EN STOR TAKK TIL VÅRE MEDSPILLERE 

OG DONORER

Av: Jorunn H. Kornerud/Kirsten R. Pettersen

Vi sender en ekstra varm takk til de som 
bidro med midler i 2018: 

•	 Barne- og familiedirektoratet 
(Bufdir) 

•	 Gjensidigestiftelsen 
•	 Buskerud fylkeskommune (folke-

helsemidler) 
•	 Reidar og Ole Gunnar Holsts legat 

(nå “Anthonstiftelsen”) 
•	 Coop 
•	 Luktforeningen 
•	 Helsedirektoratet (Hdir) 
•	 Kriminaldepartementet 
•	 IMDi 
•	 UDI 
•	 Justisdepartementet 
•	 Joh. Johannson 
•	 Kaare Berg 

I tillegg takker vi våre annonsører i 
Røde Kors-magasinet, næringslivet 
i Buskerud og alle som har støttet 
våre lokalforeninger direkte. Dette 
gjelder også alle som betaler støtte-
medlemskap/gaver eller er fastgivere 
i Røde Kors, som testamenterer gaver, 
som gir oss sin Grasrotandel eller som 
trykker på Panto-knappen. 
 
DETTE BRUKES PENGENE TIL
Via den støtten som gis oss i form 
av penger, har vi blant annet kunnet 
arrangere ulike juleaktiviteter for 
Barnas Røde Kors Kors (BARK) 
og Røde Førstehjelp og Friluftsliv 
(RØFF), vi har kunnet tilby ferieopp- 
hold til familier som trenger det, våre 
hjelpekorps har fått anledning til å 

anskaffe utstyr, barn har fått anledning 
til å bli med i lag og foreninger hvor 
medlemskontingenten blir dekket, vi 
har kunnet anskaffe mer skredutstyr og 
vi har fått midler til å håndtere den økte 
tilstrømmingen av frivillige i besøks- 
tjenesten. 
 
En egen rapport er utarbeidet for å vise 
noe av alt det fine vi får til, takket være 
den gode støtten. 

Rapporten ble sendt de som bidro med 
midler i fjor, og den finnes også på våre 
nettsider; 
rodekors.no/buskerud 

Dere er gull verdt!

Takket være alle 
som støtter Røde 

Kors, kan vi bidra til 
å gjøre en positiv 

forskjell for de  
som trenger det og 

skape mange  
gode øyeblikk. 

(Foto: Ove Engene)

Vil du vite mer om hvordan du 
kan støtte arbeidet vårt? 
www.rodekors.no eller  
telefon 22 05 40 00 
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PÅSKE Buskerud

Gol og Hemsedal Røde Kors mottok daglige oppdate- 
ringer fra korpsene, og disse ble sendt videre til 
Norges Røde Kors. I Buskerud ble det rapportert inn 
25 henteoppdrag fra 10 ulike korps. Med andre ord 
utførte over halvparten av våre korps henteoppdrag i 
løpet av påsken. Det ble behandlet totalt 52 skader, 
noe som vurderes som en normal påske sammenlignet 
med tidligere år. En hovedvekt av uhellene oppsto i 
terreng, mens brudd/forstuing var med 63 % den mest 
hyppige skaden.  

I tillegg har Røde Kors bidratt til å skape god påske- 
stemning via loddsalg, ha sanitetsvakter, arrangere 
førstehjelpskurs og dele ut et ukjent antall kilo appel-
siner. 
 
I etterkant av påsken har blant annet beredskapssjefen 
i Sigdal kommune vært i media for å fortelle om hvor 
viktig Røde Kors er for å ivareta fjellberedskapen og 
hvor kompetent og godt utstyrt mannskapene våre er. 

GJENNOMSNITTLIG

 PÅSKE 

Med strålende vær og tusenvis av mennesker 
på påskeferie, var hjelpekorpsene over hele 
Buskerud i beredskap. Noen hadde hjemme-
vakt, mens andre var på utstasjonert på Røde 
Kors-hytter og hus.  

Selv med sen påske, 
var det flott klisterføre i 

skisporet mange ste- 
der. Her ligger det klart 

for årets Holmvassløp 
Palmesøndag fra 

Haglebu til Tempel-
seter, og Sigdal Røde 
Kors var synlige med 

flagg, sanitetsvakt 
og appelsinutdeling. 

(Foto: Gerd Anita 
Jokerud Solheim).

Av: Jorunn H. Kornerud

Gol og Hemsedal Røde Kors hjelpekorps stiller alltid 

på påskevakt på hytta “Kontakten” på Golsfjellet. 

Her er den frivillige gjengen samlet i strålende vær. 

(Foto: Ove Engene)

Førstehjelpsmaskotten vår “Henry” er en fin fyr. 
Henry Sigdal er med på det meste og i år bidro 

han også med c-vitaminer til skiløperne på Holm-
vassløpet. (Foto: Vebjørn Aa. Seljord).  

Skadeomfang (Buskerud-tall):
År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totalt

Antall

168

41

67

55

20

56

52

459

Skadested
I anlegg

I terreng

Andre 
steder

Totalt

Skadetype
Sår/kutt

Hode/nakke/ryggskade

Brudd/forstuing

Totalt

Sykdom

Sår/kutt

Hode/nakke/ryggskade

Brudd/forstuing

Totalt

Sykdom

Sår/kutt

Hode/nakke/ryggskade

Brudd/forstuing

Totalt

Barn
1

-

2

3

-

2

-

2

3

-

1

-

2

3

9

Kvinne
-

-

-

-

-

-

-

15

15

3

1

1

2

7

22

Mann
1

1

4

6

1

2

2

4

9

4

-

-

2

6

21

Totalt
2
1
6
9

1
3
2
21
27

7
2
1
6

16

52
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ÆRESBEVISNINGER | SAMTALETILBUD Buskerud

To karer stappfulle av erfaring, 
kunnskap og organisasjons- 
stolthet på den røde samtale-
benken til Røde Kors; f.v. Øivind 
Granlund og Jan Arne Øen. 
(Foto: Jorunn H. Kornerud) 

VELFORTJENT

Økning av antall henvendelser til Røde Kors

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Røde Kors

– Det er i stor grad de samme temaene som går ig-
jen, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på Halsen. 
– I påsken var det en økning i antall henvendelser 
om forelskelse, relasjon til foreldre, spiseforstyr-
relser, sex og seksuell vold, sammenliknet med tall 
fra ett år tilbake. Samtaler om angst, depresjon og 

nedstemthet var lavere i påsken enn ellers.  
 
På Kors på halsen kan barn og unge trygt og 
anonymt snakke både om det som er fint og om det 
som er vondt og vanskelig. Ingen tema er for store, 
ingen tema er for små. 

Jan Arne Øen fra Geilo og Øivind Granlund fra Øvre 

Eiker fikk i forbindelse på Buskerud Røde Kors´ 

årsmøtehelg utdelt Norges Røde Kors fortjenstmedalje 

med diplom. Det ble et rørende øyeblikk for dem begge  

– men også for de som satt i salen. 

Samtaletilbudet for barn og unge, Kors på halsen, hadde i påsken over 
50 prosent økning i antall henvendelser i forhold til i fjor. Mest trafikk 
var det onsdagen før skjærtorsdag.  

Det er to erfarne karer, med mye Røde Kors-histo-
rie i ryggraden, som overrasket og ydmyke mottok 
denne påskjønnelsen til stor applaus fra alle i salen. 

Begge har et langt Røde Kors-liv bak seg. Jan Arne 
har vært frivillig i hjelpekorpset og i distriktets 
krise-/omsorgsgruppe i en årrekke og sitter nå som 

lokalforeningsleder i Geilo Røde Kors og som dist- 
riktsstyremedlem i Buskerud Røde Kors. Øivind har 
sin frivillige karriere fra hjelpekorpset i Fana uten-
for Bergen og fra Drammen Røde Kors. Han har 
hatt en rekke tillitsverv og han har også vært ansatt 
i organisasjonen i mange år. Etter at han ble pens-
jonist, har han fortsatt som frivillig og bidrar både 

som kursholder og som medlem i distriktsstyret. 

Lokalforeningene har god tradisjon for å hedre sine 
frivillige, og det er også mange andre som velfort-
jent har mottatt ulike påskjønnelser under de lokale 
årsmøtene. 

SLIK TAR DU KONTAKT: 
Røde Kors på halsen holder åpent i sommer, 
mandag til fredag, 16.00-22.00. Av erfaring fra 
tidligere sommerferier, forteller unge at tanker 
og følelser ikke tar ferie og at tilbudet er enda 
viktigere når andre har stengt. 
 
Er du barn, kan du ringe (800 33 321) chatte 
eller skrive mail på  
www.korspahalsen.no 

Kors på halsen har også et nettforum, hvor 
du kan få svar fra andre unge eller svare på 
andres innlegg. 

HEDER

Vi gratulerer med

Norges 

Røde Kors 

fortjenstmedalje 
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SPRÅKKAFÉ  | KURS Buskerud

SPRÅKTØRSTE OG 

LÆREVILLIGE

MILJØVENNLIGE OG 

På Geilo høres latter og prat og stikker man 
hodet inn i det koselige rommet i kulturkirka, 
ser man en rekke mennesker med ulike nasjo- 

naliteter som har det veldig fint sammen.

Det er språkkafé, og de frivillige fra 
Geilo Røde Kors har fordelt seg i ulike 
grupper. Det snakkes om ulike temaer, 
brukes spillkort og det arrangeres ord-
leker – i tillegg til den uformelle praten 
over en god kaffekopp og en nystekt 
vaffel.

-Vi kontaktet de som er arbeidsinnvand- 
rere her på Geilo, i tillegg til de bo-
satte flyktningene. Vi skjønte at det var  
behov for en mer uformell norsk- 
trening, så vi startet med språkkafé, 
forteller Anne-Kristin Solberg. -Først 
hadde vi kaféen på dagtid, men det 
ble vanskelig for mange å være med. 
Nå tilbyr vi åpen kafé et par kvelder i 
måneden fra klokken 17 til 1830 og vi 
leker også med tanken på å holde åpent 

enkelte lørdager. På kaféen i mai kom 
det deltakere fra Tsjekkia, Serbia, Polen 
og England og på den forrige var Sierra 
Leone, Syria, Spania og Nederland rep-
resentert. Et fantastisk mangfold!

Det er totalt fem frivillige fra Geilo 
Røde Kors som bidrar og deltaker- 
gruppen består av alt fra tre til ti 
personer. -Det må gjerne komme 
flere, for vi har kapasitet til å ta i 
mot noen til, inviterer Anne-Kristin. 
De har hatt tilholdssted både i kul-
turkirken og på biblioteket, men 
kommer nok fortrinnsvis til å benytte  
kulturkirkens lokaler framover. Her 
er det også fine leke- og aktivitets- 
muligheter for de barna som ønsker å 
være med.

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Nystekte vafler bidrar 
alltid til god stemning. 
At ikke alle platene 
blir like perfekte, tar 
frivillig Jan Arne Øen 
med et smil. (Foto: 
Anne-Kristin Solberg)

Det er både lærerikt og sosialt når folk møtes på tvers av nasjo- 

naliteter og kulturbakgrunner, og det er fint å lære norsk via  

uformelle samtaler. (Foto: Anne-Kristin Solberg)

AMMENDE KURSHOLDERE 

Når man er ung student uten sertifikat, 
så kan logistikken bli en utfordring når 
man har sagt ja til å være kursholder 
for Røde Kors. Eivind Bråtalien fra 
Kongsberg holdt sitt første oppvekst- 
kurs på Gol i mai, og for å komme seg 
dit i rett tid, så ble det en lang ferd.  
Fredag kveld pakket Eivind sekken og 
tok toget til Oslo. Der byttet han tog, 
kjørte videre til Hønefoss, hvor det 
så var buss for tog til Nesbyen og tog  
videre til Gol. Her hoppet han av på stas-
jonen kl 3 om natten, fant seg en plass 
i skogen på øversiden av kurslokalet,  
pakket ut sovepose, stormkjøkken og 
annet utstyr en beredt hjelpekorpser ofte 
har i sekken – og fikk noen timers søvn  
før kursstart.  

Kl. 9 lørdag morgen sto han klar til å 
møte sin medkursholder, Ane Beate 
Rønnseth fra Hole. Hun hadde med 
veslegutten sin, som hang trygt bak på 
mammas rygg gjennom store deler av 
dagen. De gjennomførte det seks timer 
lange kurset for åtte deltakere fra Gol 
og Hemsedal Røde Kors og Sigdal 
Røde Kors, før Eivind atter vendte 
nesen hjem til Kongsberg med tog og 
buss og Ane Beate og veslegutt kjørte 
hjem til Hole for å rekke kveldsstellet. 

Vi tror det ble noen  
ekstrapoeng for  

innsatsen her! 

-Et nyttig og veldig interessant kurs 
for oss som har ansvaret fro barn, sa 
fornøyde kursdeltakere fra Gol,  
Hemsedal og Sigdal. 
(Foto: Kari Anita Brenna) 

Etter en lang kollektiv ferd fra Kongsberg 

til Gol, ble det overnatting ute før Eivind 

Bråtalien kunne ønske velkommen til kurs. 

(Foto: Kari Anita Brenna) 

Det er ikke alle kursdeltakere 
som får halvannen kursholder 
med på kjøpet. Ane Beate 
Rønnseth fra Hole lot seg ikke 
påvirke av at veslegutt pustet 
henne i nakken. 
(Foto: Kari Anita Brenna) 
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LEIR | INTENSJONSBASERT LEDELSE Buskerud

Hjelpekorpsene i område øvre Buskerud 
bidrar hvert år ifm. både Hallingspret-
ten, Slarverennet og Skarverennet. 
Sistnevnte ble i år en spesiell utfordring 
på grunn av den store snøsmeltingen. 
Det ble lagt ned et enormt arbeid for 
å klargjøre løypa, slik at alle kunne 
komme seg trygt over i en blanding av 
sol, regn, tåke, motvind og vann. Sent 
lørdag kveld, på renndagen 27. april, var 
deler av løypa ned mot mål borte. Det 

har vært delt en rekke bilder og videoer i 
sosiale medier, og Røde Kors bidro med 
innsats langt utover det som handler om 
sanitetsvakt.  

Takket være en stor innsats fra alle 
deltakere, samarbeidspartnere og funk-
sjonærer, så lot rennet seg gjennomføre 
– men for å øke sjansen for snøsikre for-
hold, har arrangøren valgt å flytte rennet 
fra 25. april til 18. april i 2020. 

BARK-LEIR 
Barnas Røde Kors i Buskerud arran- 
gerer i år sin 17. sommerleir. Fra 21.-25. 
juni samles omkring 150 barn og voks- 
ne på Skinnesmoen i Krødsherad kom-
mune. 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 fire opp- 
hold i 2019. Sommerferieturene går til 
Slettestrand og Tannishus i Danmark. I 
tillegg er det bestilt et opphold i høst-
ferien på Slettestrand i Danmark og et 
nyttårsopphold på Merket i Valdres. 
Sommeroppholdene har hver ca. 50 
gjester og seks frivillige, mens høstferie 
og nyttårsoppholdene tilbys til 30 gjes-
ter og seks frivillige. Røde Kors dekker 
reise og opphold for gjestene. Dagene 
blir fylt av mange spennende aktiviteter 
og nye bekjentskaper. Søknad om opp-

hold med Ferie for alle skjer blant annet 
gjennom barnevern, NAV og helse- 
stasjoner i egen kommune.  Mer infor-
masjon om Ferie for alle finner du på 
våre nettsider www.rodekors.no under 
“Våre tilbud”. 

RØDE KORS UNGDOM  
Ungdommene avholder sin landsleir på 
Haugland i Sogn og Fjordane 26.-30. juni. 
Her møtes ungdommer i alderen 13 til 30 
år for å knytte nye bekjentskaper, utøve 
spennende aktiviteter, diskutere viktige 
temaer og ha det hyggelig sammen. I 
Buskerud har vi to aktive ungdoms-
grupper. Én i Drammen og én i Ringe- 
rike 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 
interne Lederpost, og du kan lese mer på  
www.rodekorsungdom.no 

Det er et spennende styre, hvor 
medlemmene innehar mye god 
kompetanse og kunnskap – både fra 
organisasjonslivet i Røde Kors, fra 
yrkeslivet og fra livet generelt. 

Etter en innholdsrik og motiverende 
årsmøtehelg på Geilo i slutten av 
mars, er nå styret klare til å lede 
Røde Kors-arbeidet i Buskerud 
og – sammen med de ansatte ved 
distriktskontoret – støtte de lokale 
foreningene i å utvikle god kapasitet 
i møtet med de lokale humanitære 
behovene.  

Vi har ett år igjen av vår pilotperiode 
vedtatt på årsmøtet i 2018, hvor mål-
settingen er å identifisere hvordan 
distriktets organisering kan bidra til 
mest mulig humanitær aktivitet i lo-
kalforeningene.  Det betyr i praksis 
at distriktets rådsfunksjoner og ulike 
utvalg er nedlagt her i Buskerud, og 
styret knytter til seg ulike ressursper-
soner-/grupper etter behov. Dette er 
en spenstig pilot som vi er alene om 
å teste ut i organisasjonen vår og 

vårt nye strategiske distriktsstyre 
ønsker å styre etter intensjonsbasert 
ledelse; sette retning – engasjere/
motivere – gjennomføre. 

Vi ser med spenning fram mot 
Landsmøtet i 2020, hvor en ny 
organisasjonsmodell skal vedtas. 
Dette arbeidet er frivilligheten her 
i Buskerud med på via tett dialog, 
mulighet for innspill, pilotmodellen 
med evalueringer og kommende 
høringer.  

Samfunnet forandrer seg, frivil-
ligheten forandrer seg og de hu-
manitære behovene forandrer seg. 
Dette krever også refleksjon og 
kloke tanker hos oss i Røde Kors 
inn mot neste tiårsperiode – hvor vi 
ønsker å være en like aktuell sam-
funnsaktør. En aktør som ser de som 
trenger hjelp, som legger til rette for 
gode og behovsrettede humanitære 
aktiviteter i tråd med våre sju prin-
sipper, som er tilstede der folk bor 
og som er talsperson for sårbare 
grupper. 

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Marit B. Svendsen/
Jorunn H. Kornerud

Nedenfor ser du vårt nye styre, som er 
Buskerud Røde Kors sin høyeste myn-
dighet mellom hvert årsmøte. 

Sommer er leirtid – så også i Røde Kors. I skrivende 
stund er det mange som bidrar i planleggings- 
arbeidet og mange som begynner å glede seg. 

Buskerud Røde Kors´ distriktsstyre består nå av f.v. Øivind Granlund (Øvre 
Eiker), Tone M.C. Kaspersen (Hurum), Bjørn Fluto (Ål), Kari Irene Solheim  

Hansen (Kongsberg), Jan Arne Øen (Geilo), Anita Saastad Hansen  
(Nedre Eiker) og leder Geir Waaler (Krødsherad). (Foto: Jorunn H. Kornerud)

Nytt distriktsstyre i Buskerud 
Røde Kors; 
-Vi er klare for å sette retning, 
engasjere/motivere og gjennomføre 

På vannski over Hardangervidda

Leiraktiviteter sommeren 2019 
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-Jeg har alt jeg trenger - i motsetning til så 
mange andre.

Vil du gi en gave til sårbare barn og unge i 
Norge, via Røde Kors, så blir jeg glad.

Kto. nr. 1602.70.16939

Merk betalingen “Sårbare barn/unge i 
Norge”

SOLVEIGS BURSDAGSØNSKE:

Fredag 19. juli heises flagget til 
topps, og da er det altså Solveig 
Villand Lindheim fra Gol som skal 
blåse ut 90 lys på kaka. 

JUBILANT Buskerud

Solveig – vi må på forhånd få lov å si gratulerer med 
den store dagen. Hvordan har du tenkt å feire? 
-Jeg setter stor pris på de jeg har rundt meg, så jeg in-
viterer til åpent hus på Solstad Hotell fra klokken 14 og 
jeg byr på snitter og kaffe. Og gaver må ingen tenke på. 
Jeg har alt jeg trenger. Det eneste ønsket jeg har, er at de 
som vil kan gi en gave til Røde Kors sitt arbeid for sår-
bare barn og unge i Norge. Det hadde gledet meg stort. 
 
Vi som har vært med i Røde Kors i noen år, vi vet 
jo at du alltid har vært der. Hvordan startet egentlig 
ditt Røde Kors-liv? 
-Jeg har vært med helt siden Røde Kors ble stiftet her 
på Gol. Jeg hadde hatt en del undervisning i helse på 
husmorskolen og meldte meg som frivillig da hjelpe-
korpset startet her etter krigen i 1949.  Senere deltok jeg 
på førstehjelpskurs og skredkurs og flere øvelser. Jeg ble 
sekretær og jeg hadde også ansvaret for å ringe rundt 
til de frivillige når alarmen gikk. Jeg er jo født inn i  
hotellfamilien som drev Eidsgaard Hotell og der had-
de vi døgnvakt i resepsjonen. Derfor var jeg alltid til-
gjengelig. Og jeg var streng når jeg ringte rundt. Da fikk 
folk en halv time på seg til å stille opp, og kom de uten 
niste – så fikk de med det fra meg. Hjelpekorpset fikk også 
servering og gratis møtelokale når de hadde behov for det. 
 
Du var jo også med i lokalforeningen, da denne ble 
etablert – og senere begynte du også i besøks 
tjenesten. Der er du fremdeles aktiv, ikke sant? 
-Å, ja. Nå har jeg vært leder for denne fantastiske  
tjenesten i 13 år, og jeg går fortsatt på jevnlige besøk 
på Gol Helsetun og deltar når vi har ulike turer og  
arrangementer. Og så er jeg fortsatt styremedlem i Gol og  
Hemsedal Røde Kors, som det nå heter etter at vi slo oss 
sammen. 
Jeg har alltid satt pris på å kunne besøke eldre og en- 
somme og etter hvert har jeg også flere venninner fra 
min egen aldersgruppe som nå har måttet flyttet på 
Helse-tunet. Det er både trist og fint å besøke dem der. 
To av venninnene mine er også blitt demente, men det er 

en sann glede å besøke dem og se hvor stor pris de set-
ter på det. De har ikke språk, men likevel ser jeg hvor 
glade de blir, hvordan de koser seg når de får besøk og 
hvor lite som skal til for at hverdagen skal bli litt lysere. 
De minner meg også på hvor heldig jeg sjøl har vært, 
som er så frisk både i kropp og sinn. 
 
Ja, hva er egentlig hemmeligheten for å kunne stille 
like engasjert og elegant i år etter år? 
-Jo, det skal jeg si deg. Det er tre ting som er årsaken til 
det; jeg går tur, jeg har hund og jeg er aktiv i Røde Kors!  
 

 
 

Når noen fyller rundt tall, så kvalifiserer det 
ofte til bløtkake og spennende pakker.  
Når vår egen Solveig fyller 90 – da er det for 
det første ingen som tror på det – og for det 
andre så er det helt andre ting enn spennende 
pakker den engasjerte og strålende jubilanten 
ønsker seg.  

Hurra for 

Solveig!

Man trenger nesten kopi 
av fødselsattesten for å 

skjønne at denne 
råspreke dama 

øyeblikkelig fyller 90 år. 
(Foto: Jorunn H. Kornerud) 

70 års innsats for Røde Kors

Vi sender våre varme gratulasjoner 

til deg i anledning kommende  

jubileum, kjære Solveig – sier takk 

for all hjelp og glede du har gitt 

– og en ytterligere takk for at du 

fortsatt er så aktiv.   

Til lykke med 90 glade år!  

Du er et forbilde i både kropp, 

hjerte og sinn og vi i Røde Kors her i 

Buskerud er veldig glade i deg! 

Solveig fra sine glansdager som ung hjelpe-
korpsfrivillig. Her sammen med to staute karer 

fra Kongsberg, Jens Storfossen (t.v.) og Asbjørn 
Bekken. (Privat foto). 

Oppstilling på Storefjell på Golsfjellet, i forbindelse med 

kurs for Røde Kors hjelpekorps og amerikanske soldater. 

Solveig står i front(Privat foto). 

Saken fortsetter på neste side
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Dette gjør at jeg må holde meg i form, jeg må 
bruke hjernen, holde meg ajour og engasjere meg.  
Jeg møter mange varme og gode mennesker og så lever 
jeg etter den filosofien at jeg aldri skal si “dette er jeg for 
gammel til”. 
 
Du har jo vokst opp i servicebransjen og har alltid 
strukket deg langt for andre.  
Tror du dette er genetisk? 
-Det var min bestefar som etablerte Eidsgaard Hotel i 
1898, og så giftet han seg og fikk barn. Min mor over-
tok i 1928 og så kom jeg til verden i 1929 – faktisk bare 
19 år etter at vår Røde Kors-grunnlegger Henry Dunant 

døde. Jeg tok hotellfagskolen i Oslo og gikk også på 
både husmorskole og språkskole der. I tillegg tok jeg 
et år med videreutdanning i Amerika. Da jeg kom til-
bake til Gol arbeidet jeg på hotellet, og der bidro jeg 
med mye forskjellig, blant annet som kokke og resep-
sjonist. Jeg giftet meg, men opplevde å bli enke alle-
rede som 41-åring. Vi hadde fått en datter sammen, og 
jeg måtte drive hotellet og forsørge oss videre på egen-
hånd. Det var tøffe tider, men alt går når man bare må. 
Jeg spurte etter hvert datteren min om hun ville gå i mine 
fotspor. -Nei, mamma, svarte hun. -Jeg er mer glad i dyr 
enn i mennesker – og slik fikk vi en veterinær i familien.  
I ettertid har jeg fått fire flotte barnebarn – alle jenter – 
som tar seg så godt av meg og som jeg har så god kon-
takt med. Og vet du hva? I januar ble jeg jammen old-
emor til ei lita frøken også. Du kan tro det er en glede! 
 
Du har opplevd mye gjennom et langt Røde Kors-liv. 
Hva husker du best? 
-Det var spennende å være ung frivillig i hjelpekorpset. 
På skredkurs på Norefjell så overnattet vi på TK-huset i 
bunnen av heisanlegget. Det var 30 kuldegrader og huset 
hadde kun elektrisk fyring. Det var kaldt, men veldig 
moro. Jeg har vært med på mange aksjoner, men synes 
nok de senere åra at gleden ved å glede andre gjennom 
hverdagslige samtaler og besøk har gitt meg veldig mye. 
I tillegg har jeg fått gleden av å bli kjent med mange 
nye landsmenn via “Torsdagstreffet” vi arrangerer her, 
og det har vært veldig interessant og trivelig. 

 Hva synes du er annerledes i Røde Kors nå enn da 
du var ung? 
-Det er en utfordring at det stadig blir vanskeligere å 
få med folk. Alle så nødvendigheten av å stille opp for 
hverandre etter krigen, men noe har nok skjedd med 
holdningene til dette etter hvert som vi har fått det stadig 
bedre. Likevel er det mange som sliter, både i inn- og ut-
land, og det er stadig behov for Røde Kors. Noen aktivi- 
teter har fått litt høyere krav til kurs og skolering, men 
det er flott at vi blir godt rusta til å hjelpe der det trengs. 
Jeg er imidlertid litt redd for at vi blir for digitale, for vi 
har fortsatt mange frivillige med oss som ikke en gang 
har en egen pc. Sjøl har jeg gått på kurs og begynt å få 
dreisen på det. Jeg er på Facebook og mottar alle styre-
papirer og annen informasjon på e-post, men jeg føler 
meg slett ikke like trygg bestandig. 

Du skjønner – i min alder 
må man ha ting inn med teskje. 
 
Som vanlig, etter en trivelig telefonprat med Solveig, 
avslutter hun med “nei, nå må jeg stikke, for jeg har 
en avtale.” Og enten det er datakurs, frivillig arbeid, 
frisørbesøk eller noe annet – så kjører hun rundt i 
den lille bilen sin med Røde Kors-capsen på snei og et 
lebestiftrødt, varmt og vakkert smil om munnen. Her 
er det bare å bøye seg i både hatten og støvet! 

JUBILANT | NATTEVANDRING Buskerud

FORELDREMØTE 
På møtet, som ble arrangert på Pers Ho-
tell i april, deltok representanter fra bl.a. 
politiet, skole, ungdomsklubben, barne- 
vernet, MOT, foreldre og Røde Kors. Her 
ble det meldt om flere utfordringer, og 
foreldrene ble oppfordret til å være mer 
“på banen”. Problemene som får opp- 
merksomhet omhandler blant annet rus, 
vold og slåsskamper blant mindreårige. 
 
NATTEVANDRING I RØDE KORS 
-For noen år siden hadde vi ei aktiv 
nattevandringsgruppe. De var synlige i 
sentrum og på de plassene ungdommene 
møttes, og de var spesielt aktive natt til 
1. og 17. mai, samt i forbindelse med 
lokale arrangementer, forteller lederen i 
gruppa, Bente S. Andreassen. -Nå så vi at 

behovet igjen var stort, og det er gledelig 
å se det store engasjementet foreldrene, 
politikerne og barnevernet viser for å 
være med og trygge lokalmiljøet vårt. Vi 
startet opp igjen dette tiltaket natt til 1. 
mai og mange av de frivillige har også 
vært med på dette tidligere. De har fått litt 
informasjon om aktiviteten og gjennom- 
gått litt enkel førstehjelpsopplæring. 
 
HVA GJØR NATTEVANDRERNE? 
Nattevandringsgruppa har opprettet en 
egen offentlig Facebook-gruppe “Natte- 
vandrere Gol”, hvor det er satt opp liste 
over alle datoer det er ønskelig å gå natte- 
vandring. - Lista ble fylt opp av frivillige 
på kort tid, og det er kjempebra, forteller 
Bente. Ny liste kommer for 2. halvår.   
– Vi er synlige i miljøet der de unge  

ferdes, de kan slå av en prat og vi ser etter 
at alle har det greit. Det er ikke alle de 
unge som alltid evner å ta de beste beslut-
ningene for seg selv i gitte situasjoner, og 
da skaper det en ekstra trygghet å vite at 
det er noen voksne tilstede som de kan 
snakke med om noe er ugreit. Vi har også 
med litt førstehjelpsutstyr i sekken, og 
man kan komme langt med et plaster og 
en god klem.  

DIALOG MED DE UNGE 
Bente har også vært på skolen for å in-
formere elevene i 5. til 10. klasse om 
hvem nattevandrerne er, hvorfor de er ute 
og at de ikke er noen forlengelse av lov-
ens lange arm. På spørsmål om de unge 
synes det er greit at det finnes noen voks-
ne ute i gatene, svarte de at de synes det 

er fint. - Vi går ikke inn i konflikter, men 
vi tilkaller politiet ved behov. Det er også 
de som tilkaller foreldrene om de mener 
det er nødvendig, forteller Bente – som 
legger til at de treffer aller flest kjekke og 
greie ungdommer. 

ET TRYGGERE LOKALMILJØ 

MED SYNLIGE VOKSNE 

Trygge voksne 
stiller frivillig opp 

som natte- 
vandrere for Gol 

og Hemsedal 
Røde Kors. (Foto: 

Tor Folgerø/ 
Hallingdølen) 

Hallingdølen har hatt en rekke 
avisoppslag om ulike utfordring-
er på oppvekstfeltet i Hallingdal. 
I vår var det et foreldremøte på 
Gol og nå har den lokale Røde 
Kors-foreningen blåst liv i natte- 
vandringsgruppa si igjen. Mange  
foreldre stiller opp for å bidra. 

Av: Jorunn H. Kornerud

VIL DU BLI NATTEVANDRER 
I GOL? 

Gå inn på Facebookgruppen 
“Nattevandrere Gol”, se oversikt 
over datoer og ta kontakt med 
leder Bente S. Andreassen via 
Facebook eller via telefon
909 37 800. 

Hurra for 

Solveig!

Solveig er en av tre besøkstjenesteledere i Hallingdal, 
og sammen med Inger-Johanne Sorteberg fra Nes-
byen og Gudrun Irene Herleiksplass fra Geilo har hun 
ansvaret for mange frivillige. (Foto: Jorunn H. Kornerud) 
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BESØKSTJENESTE | ØVELSER Buskerud

Så godt med noen som 
bryr seg om… 
Så du den fine NRK-reportasjen i jula, som omhandlet Aud, hennes ensomhet 
og ønske om besøk? Hun husket ikke når hun hadde hatt besøk sist og repor-
tasjen vekket sterke følelser hos mange. I etterkant har Røde Kors opplevd 
at svært mange har meldt seg som frivillige til vår besøkstjeneste. Vi tilbyr 
jevnlig opplæring – og vi har denne tradisjonsrike og fine aktiviteten i 14 av 
våre lokalforeninger i Buskerud.  

Røde Kors øver jevnlig. For å få øvelsene mest mulig reelle, er det  
avgjørende å også trene sammen med øvrig redningstjeneste. 

AKTIVITETEN 
Besøkstjenesten er en stabil aktivitet 
som i år fyller 70 år. I Buskerud har vi 
lang tradisjon med både én-til-én-besøk 
hjemme eller i institusjon, gåturer eller 
gruppetreff hvor aktiviteten kan være 
kafé, underholdning, salg fra handletral-
le, trim, høytlesning eller annet. I 2014 
utvidet vi aktiviteten til også å omhandle 
besøk med hund. 
 
OPPLÆRING GIR TRYGGHET FOR 
BÅDE DELTAKER OG FRIVILLIG 
Alle våre frivillige, inkludert våre 

besøksvenner med og uten hund deltar 
på et enkelt introduksjonskurs, som også 
kan gjennomføres via internett. I tillegg 
får man et lite temakurs som er spesielt 
rettet mot det å være besøksvenn. Disse 
to kursene kan gjennomføres på totalt fire 
timer. 

Så fort anledningen byr seg tilbys man 
også litt førstehjelpsopplæring – som 
alltid er fint å kunne. 
 
For de som skal gå med hund: I tillegg til 
det ovennevnte, skal både eier og hund 

forhåndsvurderes før de deltar på kurs. 
Etter endt opplæring med hunden, som 
går over to helger, blir de aktuelle hun-
dene gitt en godkjenning i én eller flere 
ulike kategorier. Hunden må deretter 
regodkjennes innen tre år.  

Det er viktig med god opplæring, både 
for å bli trygg i rollen selv, men også for 
å kunne representere Røde Kors på en 
god måte og sikre deltakeren. Alle kurs 
i Røde Kors er gratis og gjør deg bedre 
rustet i aktiviteten du bidrar inn i. 

Katica Medakovic kom fra  
Kroatia i 2015. Hun har en 
mann og to voksne barn og 
bor Lier. Der trives hun veldig 
godt. Katica hadde en god jobb 
inntil hun falt og skadet hånden 
sin. Da meldte hun seg som 
frivillig i Lier Røde Kors, fordi 
hun ønsket å fylle fritiden sin 

med noe meningsfylt. Hun ville 
møte mennesker i alle aldre som 
trenger hjelp og som kanskje 
er ensomme. Samtidig så hun 
muligheten til å kunne kommu-
nisere mer på norsk for å kunne 
bli enda bedre i det norske 
språket. - Jeg har ledig tid som 
jeg vil bruke på noe nyttig både 
for meg selv og for noen som 
trenger det, sier Katica. - Jeg 
startet på kurs i mai og gleder 
meg til å komme ut i aktivitet. 
Som frivillig vil jeg kanskje få 
bedre kjennskap til Norge. Jeg 
gleder meg til å høre ekte histo- 
rier i ekte møter med mennes-
ker. Forventer man å få noe, må 
man gi av seg selv. Det gir meg 
glede, avslutter Katica.  

Else Karin Dahlberg og lab-
radoren Balder ble godkjent 
i desember 2018. Balder ble 
godkjent i alle fire kategoriene. 
Balder og matmor går i hjemme- 
besøk en-til-en-besøk for Dram-
men Røde Kors. 
 
Else Karin ble besøksvenn med 
hund for å glede andre. Hennes 
venninne var selv besøksvenn 
med hund og det gjorde at 
Else Karin selv tok kontakt 
med Drammen Røde Kors og 
ønsket informasjon om besøks- 
tjenesten. 

- Dette gir også meg noe, sier 
Else Karin.-  Jeg har alltid likt 
å gå på besøk til eldre. Hun er 
godt i gang med aktiviteten og er 

veldig fornøyd med opplegget. 
– Skoleringen jeg har fått har 
vært veldig god. Du kan bruke 
kursheftene som oppslagsverk 
senere også hvis du trenger det. 
Det er mye man ikke tenker på, 
før man gjør egne erfaringer 
eller lærer om det på kurs. På 
kurs blir du i tillegg kjent med 
andre som også skal bli frivil-
lige, sier Else Karin. 

- Å være frivillig besøksvenn 
med hund er givende og det er 
med stor glede jeg ser hva Bald-
er tilfører inn i besøket. Han blir 
gjenstand for oppmerksomhet 
og vi får automatisk noe å snakke 
om. Samtidig er det utrolig å se 
den kontakten de jeg besøker får 
med hunden.

I april gjennomførte hjelpekorpsene i Hovet og Hol 
og Nore og Uvdal to separate vinterøvelser, og først-
nevnte hadde også med seg omkringliggende hjelpe-
korps. De minste Røde Kors`erne våre var med som 
ivrige observatører. 

 
SNØSKREDØVELSE 
Hovet og Hol Røde Kors arrangerte en svært vellykket 
snøskredøvelse ved Hallingskarvet skisenter søndag 7. 
april. Samvirkeprinsippet ble godt ivaretatt gjennom 
deltagelse fra blant annet Norske Redningshunder, 
blålysetatene og flere Røde Kors-foreninger, inkludert 
skredgruppa. Barnas Røde Kors var selvsagt også til- 
stede med grilling av pølser, pinnebrød og kaffekoking.  
 
ØVELSE HARDANGERVIDDA 
Hardangervidda var åsted for Nore og Uvdal Røde 
Kors sin øvelse, som foregikk fra fredag 5. til søndag 
7. april. Målet med øvelsen var å jobbe med GPS og 
undersøke løypene. Under øvelsen møtte de på flere 

skiturister som fikk hjelp til å plastre gnagsår. Kvel-
dene og nettene tilbrakte øvelsesgruppen på Rauhelle-
ren turisthytte sammen med politiet. Her ble det gode 
diskusjoner og erfaringsutveksling. 

HUNDENE GODKJENNES I 
FIRE ULIKE KATEGORIER: 

• turvenn  

• hjemmebesøk én-til-én 

• institusjon én-til-én 

• institusjon i gruppe  

Ønsker du å BLI besøksvenn?
• Du må ha fylt 18 år.
• Meld deg som frivillig på  

www.rodekors.no eller ta kontakt 
med din lokalforening direkte

• Du inviteres til en samtale og du får 
nødvendig opplæring, før du kobles 
mot en deltaker eller en institusjon

 Ønsker du å FÅ besøk? 
• Ta kontakt med din lokale Røde 

Kors-forening (se side 2) eller med 
vårt sentralbord  
nr. 22 05 40 00 

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

Kontaktinfo
Buskerud Røde Kors distriktskontor: 
Jane Grøtting    
jane.grotting@redcross.no   
Telefon: 412 37 731/911 15 156 

Det er et tett bånd mellom Else Karin og hunden 

Balder. Nå bruker de hverandres styrker og gode sider 

til å skape hverdagsglede for eldre og ensomme. 

(Foto: Jane Grøtting) 

Katica (Foto: Jane Grøtting) 

De nødvendige øvingstimene 

Av: Jonas H. Gulbrandsen/Jorunn H. Kornerud

Av: Jane Grøtting/Jorunn H. Kornerud

Giljar Groven fra Geilo Røde Kors hjelpekorps er også 
med i skredgruppa i område øvre Buskerud.  Her er han 
på øvelse i skred, sammen med en firbent hjelper.  
(Foto: Anders Coucheron Medhus)  Frivillige fra Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps. 

(Foto: Brita Brun) 

Møt to av våre frivillige 
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DISTRIKTSSAMARBEID | HJELPEKORPSKONFERANSEN Buskerud

Fokus på 
lederskap 

Drøyt 250 frivillige, hvorav 20 fra 11 korps i Buskerud, var i mai 
samlet til årets store hjelpekorpskonferanse på Gardermoen. 

Buskerud Røde Kors har et distriktssam- 
arbeid – en såkalt twinningavtale – med 
Moldova Røde Kors. Vi har tidligere vært 
på flere besøk for å ta del i deres aktiviteter 
og holde kurs. 

I slutten av mai reiste sju Røde Korsere 
fra Buskerud og en fra Vestfold for å holde 
vannredningskurs og for å lære bort livred-
dende førstehjelp. Lars Terje Stavn (Ål), 
Thorunn Matthiasdottir (Geilo), Jan Fredrik 
Grøndal Henriksen (Geilo) og Inge-Andre 
Forselv Moen (Geilo) holdt vannrednings- 
kurset, mens Britt Moxnes Bø (Kongs-

berg) og Kathrine Hanssen Samland 
(Vestfold Røde Kors) holdt førstehjelps- 
kurset sammen med medhjelper Anita 
Saastad Hansen (Nedre Eiker). Jane 
Grøtting var med som koordinator fra 
distriktskontoret. 

15 frivillige deltok på førstehjelpskurs 
lørdag og fikk deretter et 9-timers vann- 
redningskurs søndag. 

Søndag fikk også en ny gruppe på 15 fri- 
villige et førstehjelpskurs. Kursene ble holdt 
på engelsk, og en russisk tolk oversatte. 
 
-Det er en del jobb å legge til rette for et 
slikt kurs, forteller leder i vannrednings-
gruppa i øvre Buskerud Røde Kors hjelpe-
korps, Lars Terje Stavn. -I Moldova er det 
ikke elver og stryk, men rolige elver, som 
noen ganger vokser seg flomstore og sterke. 

-Kurset må formidles i et rolig tempo og det 
er litt spesielt å instruere når du samtidig 
skal forholde deg til en tolk. Siden Moldova 
er et så fattig land, så har ikke Røde Kors 
mye utstyr. Vi måtte derfor lære bort teknik-
ker ved hjelp av enkle midler og vi hadde 
kun med oss tauverk som er mulig å få kjøpt 
der nede, forteller Lars Terje videre. 

Gruppen var veldig interesserte og lære-
villige, men treningen måtte avholdes in-
nendørs, da elva var svært forurenset etter 
all nedbøren. -Det var en ære for oss å få 
dele kunnskapen vår med våre nye venner 
i Moldova, og vi gjør det gjerne igjen, for-
teller Stavn. Deltakerne satt som tente lys 
og to av dem hadde tidligere selv vært nær 
ved å drukne. I løpet av kurset turte de å 
være i vannet og svømme – og de smilte fra 
øre til øre. En positiv erfaring og takk til 
gruppa og distriktet, sier Stavn. 

Den årlige konferansen er et nas-
jonalt samlingspunkt, og en arena 
for erfaringsutveksling, læring og 
nettverksbygging. I år ble det gjort 
et nytt og viktig strategisk grep: 
Fokuset ble dreid mot ledelse i 
Røde Kors hjelpekorps, og det 
ble skreddersydd en samling som 
skulle støtte og styrke våre valgte 
ledere på alle nivåer. Det ble også 
åpnet for deltakelse fra operative 
ledere og administrative ledere 
i korps og distrikt, ressursgrup-

peledere og Landsråd hjelpekorps. 
 
Godt lederskap i hjelpekorpset 
handler om evne til å sette retning, 
prioritere, engasjere, utvikle og 
ivareta sine egne medlemmer. 
Ledere som tar ansvar, står frem 
som gode rollemodeller og utøver 
ledelse på en måte som inspirerer, 
skaper trygghet og motiverer.  
 
En av foredragsholderne som 
bidro med kloke innspill og hu-

mor var president i Norges Hånd-
ballforbund, Kåre Geir Lio. Han 
poengterte spesielt at noe av det 
viktigste en leder kan lære sine 
medarbeidere, er selvstendighet.  
 
Helgen bød på god stemning, høyt 
faglig nivå og nyttig erfaringsde- 
ling. Den sosiale delen av samlin-
gen fikk også høyt terningkast. Det 
ryktes dessuten at hotellet ikke 
hadde opplevd maken til softis- 
forbruk… 

Lærte moldovere å redde 

liv i vann og på land

Moldova er et av Europas fattigste land. Det har ingen kyst- 

linje, men landet ligger mellom de to elvene Dnestr og Prut.  

Her går det årlig tapt mange liv på grunn av drukning. 

Av: Jorunn H. Kornerud

Av: Jorunn H. Kornerud | Norges Røde Kors

I månedsskiftet mai/juni reiste 
en ny gruppe på tur til Moldo-
va. Denne gangen var det 15 
frivillige fra Buskerud Røde Kors 
som hadde meldt seg på – og 
som betalte for turen selv. De 
fikk besøke Moldova Røde Kors 
og noen av aktivitetene de 
holder på med, samtidig som 
de fikk se dette vakre, men 
fattige landet. 

Reiseledere på turen var 
Merete Andrea Risan fra Dram-
men Røde Kors og Anita Saa-
stad Hansen, ressursperson for 
internasjonalt arbeid i Buskerud 
Røde Kors. 

FRIVILLIGTUR TIL 
MOLDOVA 

Her trener deltakere fra Moldova 
Røde Kors på å redde pasient i vann. 
(Foto: Jane Grøtting) 

Totalt lærte 30 deltakere førstehjelp i Moldova 
da Røde Kors fra Buskerud og Vestfold holdt 
kurs i mai.  (Foto: Vestfold Røde Kors). 

Tre som holdt koken hele helgen var Bjørn Fluto (t.v.), Tor 
Flesseberg (t.h.) og Tone M. C. Kaspersen som holder de to 
gutta godt i kragen. (Foto: Jonas H. Gulbrandsen). 

Rundt 250 frivillige hjelpekorpsere fikk nye t-skjorter og det ble 
et ildrødt blikkfang da gjengen samlet seg til fotografering. 
(Foto: Jonas H. Gulbransen). 
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GODE MØTEPLASSER Buskerud

Bylivsprisen 2018 til det kuleste 

FELLESVERKET, 
DRAMMEN RØDE KORS: 
Er du mellom 14 og 19 år?  
Lyst til å stikke innom oss? 
Du er hjertelig velkommen. 
Vi holder åpent mandag,  
tirsdag og torsdag kl. 1500-2000. 
Alt som skjer på Fellesverket er 
gratis. 
 
Lyst til å bli med som frivillig? 
Ta kontakt med  
dipali.gosain@redcross.no  
(tlf. 455 05 526). 

VIL DU BLI MED PÅ LAGET?  

Meld deg via www.rodekors.no, 
send e-post til  
lene.hansen@redcross.no eller 
ring 32 83 37 50. 

Det var en nervøs, stolt og rørt pro- 
sjektleder som mottok den gjeve prisen 
fra Tom Søgård i Byen Vår Drammen. 
-Å vinne blant 13 kandidater og få 40 
% av stemmene, er helt utrolig, smilte 
Gosain. 

– Stedet gir ungdom i Drammen et sted 
å møtes for organisert eller ikke-organ-
isert aktivitet eller samvær. Alt som sk-
jer på Fellesverket er gratis og rusfritt, 
skriver juryen i sin begrunnelse for at 
Fellesverket ble nominert.  

HVA ER FELLESVERKET? 
Formålet med Fellesverket er å være en 
rusfri og god møteplass for ungdommer 
i alderen 14-19 år. 
Her kan du delta på leksehjelp, spille 
PlayStation, biljard, shuffleboard eller 
bordtennis, det er gratis WIFI, det tilbys 

ulike arrangementer og konkurranser  
– og om du vil, kan du bare henge rundt 
og snakke med fine folk. Det er også 
egne LGBT-kvelder (lesbiske, homo-
file, bifile og transpersoner), arbeids- 
trening og gatemegling, for å nevne 
noe. På Fellesverket finnes det alltid 
trygge, frivillige voksne tilstede som er 
der for deg.  
 
EN GOD MØTEPLASS 
-Det har blitt så fint her og det er super- 
gøy at det kommer så mange forskjellige 
ungdommer hit, forteller Dipali. Hun tar 
seg tid til en kaffe sammen med Kamilla 
Lopez, som leder prosjektet Fjell 2020, 
mens de skravler i vei om alle planene 
de har for det nye drømmestedet sitt. De 
bobler nesten over av entusiasme når de 
viser rundt og forteller om alle idéene 
de har. -Det er så gøy, vi

 
treffer så mange hyggelige ungdommer 
og nå begynner det å komme folk fra 
flere steder i byen, sier Dipali. - Vi har 
også arbeidstrening og vi hjelper folk 
med sommerjobb. Her foregår det mye 
god relasjonsbygging og det skal være 
et godt sted for alle å være. 

I lokalene finner du ungdomshuset 
Fellesverket – som har fått et urbant 
og tøft, men også lunt og hjem-
mekoselig preg. Det finnes også et 
resepsjonsområde, aktivitetsrom og 
kontorer for de ansatte. Her foregår 
det norsktrening og leksehjelp, det 
avholdes kurs, møter og temakvelder 
og nye frivillige blir tatt imot for sam-

tale og videre oppfølging. 

Varaordfører i Drammen, Yosuf Gilani 
og leder av det lokale omsorgsrådet i 
Drammen Røde Kors, Anne Brunsell, 
fikk æren av å klippe det røde båndet 
onsdag 8. mai – på Den internasjonale 
Røde Kors-dagen. Byen var invitert til 
åpent hus, lokalforeningsleder Merete 

Andrea Risan ønsket velkommen og 
vaffellukta lokket mange nysgjerrige 
innom. 
 
-Vi har gledet oss lenge til å komme 
inn i bedre lokaler, som også er mye 
mer tilgjengelig for våre mangfoldige 
besøkende, forteller daglig leder i 
Drammen Røde Kors, Jon Peter Wium. 

Disse jentene farer normalt rundt og har mange jern i ilden, men de tar seg tid til en 
kaffe og en beinstrekk innimellom. Stedet er fylt av både energi og ro, og tre dager 
i uka åpnes dørene for de unge. -Stikk innom oss. Vi har plass til enda flere, smiler 
Dipali Gosain (f.v.) og Kamilla Lopez. (Foto: Jorunn H. Kornerud) 

Vi skal få opp enda bedre skilting, men vi er et steinkast fra den runde Globus-
gården – i det gamle TV4-bygget, sier daglig leder i Drammen Røde Kors, Jon Peter 
Wium – og ønsker velkommen inn. (Foto: Jorunn H. Kornerud) 

Det var en rørt og glad gjeng i Drammen 
Røde Kors, Fellesverket som kunne motta 
Bylivsprisen 2018 . I bakgrunnen ser vi f.v. 

Endre Gryting (kjent fra The Voice på TV2 
og frivillig på Fellesverket), Ingrid Nærland 

(frivillig), prosjektleder Dipali Gosain  
(Drammen Røde Kors), Emily A. Brown  

(frivillig) og Christopher Aasland (frivillig)  
(Foto: Drammen Røde Kors) 

-Det var stort å bli nominert til Bylivsprisen 2018,  
forteller den alltid blide og entusiastiske prosjektlederen 
på Fellesverket, Dipali Gosain. -At så mange stemte oss 
fram til seier, er totalt overveldende – og det var kjem-
pegøy både for ungdommene som deltar hos oss, for alle 

de frivillige og for hele Drammen Røde Kors. 

Sentralt i byen og et steinkast fra jernbanestasjonen 
og bussterminalen på Strømsø finner du nå  
Drammen Røde Kors. De har akkurat begynt å bo 
seg til etter at de flyttet fra Globusgården til nye, 
lyse og mer tilgjengelige lokaler i nabobygget på  
Torgeir Vraas plass 4.  

stedet i by`n 

Av: Jorunn H. Kornerud 

Av: Jorunn H. Kornerud 

Til stede midt i bybildet 

Varaordfører Yosuf Gilani og leder i Dram-
men Røde Kors omsorgsråd, Anne Brunsell, 

klippet det røde båndet. (Foto: Jorunn H. 
Kornerud) 
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SAMARBEIDSAVTALE | KONKURRANSE Buskerud

Mandag 27. mai signerte Dram-
mensregionens Brannvesen IKS 
og Buskerud Røde Kors en sa-
marbeidsavtale som gjør rede 
for hvordan Røde Kors skal bistå 
brannvesenet ved skogbrann 
og andre store hendelser. Ved å 
avklare roller, ressurser og opp-
drag er samarbeidsavtaler et vik-
tig tiltak for å styrke samvirket 
mellom Røde Kors og offent- 
lige beredskapsaktører.  
 
Visste du at Røde Kors i Buskerud 
har et formelt beredskapssamar-
beid med de aller fleste kommuner 
i fylket? Røde Kors-foreningene 
utarbeider egne beredskapsplaner 
og inngår deretter samarbeids- 
avtaler med sin kommune. 

Et viktig håndtrykk 

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 Dram-
men innen fredag 9. august 2019. Vinneren får 
en fin premie i posten.

Vinneren av konkurransen i desember-magasi-
net 2018 ble: Heidi Pettersen fra Tofte i Hurum. 
Premien er sendt. Vi gratulerer.

1. Hvor mange deltok på førstehjelpskurs i 
Moldova i mai 2019?
a) 16
b) 30
c) 27

2. Hvor skal årets Ferie for alle-tur gå?
a) Norge
b) Sverige
c) Danmark

3. Hvor treffer 90-årsjubilanten Solveig mange nye 
venner fra andre land?

a) I aktiviteten flyktningguide
b) På Helsetunet
c) På den flerkulturelle kaféen “Torsdagstreffet”

4. Hvem er leder i Modum Røde Kors?
a) Anne Marit Ingvoldstad
b) Wivi Braathen
c) Per Otto Skredderberget

5. Hvilken aktør signerte en 
samarbeidsavtale med
Buskerud Røde Kors i mai?

a) Buskerud Fylkeskommune
b) Drammensregionens brannvesen IKS
c) Norske Redningshunder

6. Hvor mye øker sjansen for overlevelse ved tidlig
hjerte-/lungeredning ifm. hjertestans?

a) 3-4 ganger
b) 50 %
c) 2 ganger

7. Hvilke åpningstider har dialogtilbudet 
Kors på halsen
i sommer?

a) lørdag-søndag kl. 0800-1700
b) mandag-fredag kl. 1600-2200
c) døgnåpent

8. Hvor mange redningsoppdrag 
responderte Røde
Kors på i fjor?

a) 564
b) 948
c) 1742

9. Hvor finner du nå Drammen Røde Kors
 og Fellesverket?

a) Torgeir Vraasplass 4
b) Midt på Bragernes torg
c) På Fjell

10. Hvor finner du nå språkkaféen til 
Geilo Røde Kors?

a)  I kulturkirken
b)  På biblioteket
c)  På Røde Kors-huset

 
 

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

KONKURRANSE

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

Svar (a,b,c): 

Navn________________________________________ 
        
____________________________________________ 

Adresse:_____________________________________

____________________________________________

Postnr./-sted:_________________________________

____________________________________________

Alder:_______

Etter et solid stykke arbeid, kunne endelig brannsjef Torgeir 
Andersen og distriktsleder Geir Waaler i Buskerud Røde Kors 

signere samarbeidsavtalen. (Foto: Jonas H. Gulbrandsen)  
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LIVREDDENDE FØRSTEHJELP Buskerud

Når minuttene teller 

Av: Jorunn H. Kornerud  | Røde Kors

Over 3 000 personer opplever årlig 
hjertestans utenfor sykehus. Enkle 
grep (30-2) kan holde et menneske i 
live til ambulansen kommer.   
 
Ved å øke kunnskapen om HLR vil 
flere vær trygge på hva de skal gjøre 
og kanskje bli mindre redde i en slik 
situasjon. Det er alltid bedre å gjøre 
noe enn å gjøre ingenting. 
 
Det er stor variasjon i hvor lang tid det 
tar før en ambulanse kan være på plass. 
Uansett hvor i landet man bor, er det 
avgjørende at så mange som mulig kan 
hjerte-lunge-redning (30-2). Derfor 
må den enkelte også bidra i kritiske 
situasjoner for å berge liv. I Arendal 

er responstiden for ambulanser 12 
minutter, mens det i Evenes i gjennom- 
snitt tar 26 minutter før ambulanse 
kan være på stedet. Selv midt i Oslo 
sentrum er responstid på ambulanse 
10 minutter. Ingen overlever å holde 
pusten så lenge. For å redde flere liv 
må derfor flere lære seg førstehjelp.  
 
Flere bør ta førstehjelpskurs. Første- 
hjelpskunnskap er ferskvare, og bør 
gjenoppfriskes minst hvert tredje år. 
Undersøkelsen viser at altfor få er 
trygge på egne førstehjelpskunnskaper 
- og det er altfor lenge siden mange har 
vært på førstehjelpskurs. For å redde 
flere liv, må flere ta førstehjelpskurs. 
Dette kan sikres gjennom f.eks. å sørge 

for at alle elever får et skikkelig første-
hjelpskurs i løpet av barneskolen, ung- 
domsskole og videregående, at alle 
som arbeider med barn og utsatte 
grupper har opplæring, at arbeidslivet 
tilrettelegger for at ansatte kan ta kurs 
i regi av jobb eller tilrettelegger for 
muligheten til fravær.  
 
De fleste lokalforeninger i Røde Kors 
tilbyr kurs i førstehjelp. Det er også 
vanlig at Røde Kors tilbyr kurs til 
arbeidsgivere og firmaer. Det finnes i 
tillegg flere andre aktører som tilbyr 
førstehjelpskurs. Sjekk gjerne med ditt 
lokale Røde Kors (se kontaktinfo side 
2) eller snakk med Røde Kors Første-
hjelp AS, tlf. 22 05 40 00 tastevalg 5. 

FAKTA OM HJERTESTANS  

• Plutselig hjertestans rammer 
ca. 3 000 personer i Norge 
hvert år.  

• Cirka 2/3 av tilfellene skjer i 
eget hjem. 

• Ved hjertestans er det helt 
avgjørende å få hjertet 
i gang igjen så fort som 
mulig. 

• Alle kan få hjertestans, men 
tilstanden forekommer 
hyppigere hos menn og hos 
eldre over 65 år. 

• 2 av 3 hjertestans er bevit-
net, dvs. at noen observerer 
at pasienten faller om og 
kan gripe inn.

• Sjanse for overlevelse øker 
med 3 til 4 ganger dersom 
noen starter hjerte-lunge-
redning raskt.  

FAKTA OM HJERTE-/ 
LUNGEREDNING:

• Ring 113 umiddelbart hvis 
noen mister bevisstheten og 
slutter å puste eller puster 
unormalt.  

• Start raskt med å gi 30 kom-
presjoner og 2 innblåsinger, 
og fortsett frem til ambu-
lansen kommer 

• På nødtelefonen 113 får du 
veiledning dersom du er 
usikker  

• Husk at det ikke er farlig å 
starte hjerte-lunge-redning 
på en person som ikke har 
hjertestans.  
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I forbindelse med Den internasjonale Røde Kors- 

dagen i mai fokuserte vi på livreddende førstehjelp. 

Tall for 2018 hentet fra Norsk pasientregister, Helse-

direktoratet i april 2019, viser at gjennomsnittlig 

responstid for ambulansen i Buskerud er 13 minutter. 

Men – om ventetiden blir sju, tretten eller 30  

minutter, klarer ingen å holde pusten så lenge.  

Ved hjertestans er det uansett avgjørende at noen 

iverksetter livreddende førstehjelp.

HAR DU NØDVENDIG           

                KUNNSKAP? 

Ordfører Ståle Versland (Ap) i Modum og Per Rune 
Grønhovd (H) tar en pause i valgkampen for å friske 
opp sin livreddende kunnskap. 
(Foto: Jorunn H. Kornerud) 

Våre lokale Røde Kors-
foreninger er flinke til 
å lære bort førstehjelp 
og de utdanner egne 
kursholdere. På Gla´-da-
gen i Vikersund i mai var 
Modum Røde Kors på 
plass med stand, infor-
masjon og øvingsdokker. 
Ordfører Ståle Versland 
(Ap) og Per Rune Grøn-
hovd (H) tok utfordringen 
midt i valgkampen og 

sjekket om de greide å 
utøve livreddende første-
hjelp i sju minutter. Begge 
fullførte med glans, og fikk 
også demonstrert bruk av 
hjertestarter. 

-Kjempegøy at vi har så 
mange ivrige, blide og 
flinke folk med på lag, 
sa en strålende fornøyd 
leder i Modum Røde Kors, 
Anne Marit Ingvoldstad. 

Livreddende valgkamp 


