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Enkeltmennesker gjør det hver 
dag. Lokale Røde Kors-foreninger 
gjør det. Tar et humanitært initiativ 
når de ser at noen trenger hjelp, at 
noen trenger et annet menneske. 
De stiller opp og gjør en forskjell. 
Det var også det grunnleggeren av 
Røde Kors, Henry Dunant, gjorde da 
han tok initiativ til å hjelpe sårede 
soldater etter det blodige slaget 
ved Solferino en varm junidag i 
1859.

Hans «innblanding» i krigshandlin-
gene ble av enkelte kritisert. Men 
Henry Dunant var tydelig tilbake: 
Som medmennesker har vi en rett 
til å ta humanitære initiativ. Siden 
har denne retten blitt selve man-

datet til Røde Kors, og ideen har 
spredt seg til 190 land. Å avdekke, 
hindre og lindre menneskelig nød 
og lidelse, uavhengig av bakgrun-
nen til de som trenger hjelp.

I Buskerud tar mer enn 1700                  
frivillige i Røde Kors i et tak, en 
eller flere ganger i løpet av året, for 
å gjøre en forskjell for andre. Den 
beste medisinen for et menneske 
er et medmenneske. Vi er til stede 
i nesten alle kommuner i Buskerud. 
Det er våre 20 lokalforeninger som 
legger til rette for det frivillige 
arbeidet i organisasjonen.

Vi er både stolte og takknemlige 
for at Røde Kors’ mandat gir oss 

mulighet til å hjelpe mennesker 
som trenger det. Vi er takknemlige 
for hver eneste en av de frivillige 
som stiller opp. De er vår gullbe-
holdning. Og så er vi takknemlige 
overfor alle de 8 400 som betaler 
medlemskontingenten og overfor 
de som på annen måte støtter oss 
økonomisk fordi de har tillit til det 
arbeidet vi gjør. Det gir oss et godt 
utgangspunkt for å kunne fortsette 
å ta humanitære initiativ der vi ser 
at behovene er store.

Takk for at du bryr deg.

Geir Waaler
distriktsleder 
Buskerud Røde Kors

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

VÅ R E  FA N TA S T I S K E  M E D S P I L L E R E 

O G  D O N O R E R  I  2017

Barne- og familiedirektoratet (Bufdir), Gjensidigestif-
telsen, Buskerud fylkeskommune, Stiftelsen Kaare Berg, 
Joh. Johansson, TV-aksjonen, Miljødirektoratet, Mester 

Grønn, våre annonsører i Røde Kors-avisa/-magasinet, 
næringslivet i Buskerud og alle som har støttet våre 
lokalforeninger direkte.  

D E T  H U M A N I TÆ R E 

I N I T I AT I V

Buskerud Røde Kors 
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TAKK
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Hver sommer inviteres Barnas Røde Kors til sommerens store eventyr; BARK-leir på Skinnesmoen i Krødsherad.

– Til sommeren arrangerer vi den 16. sommerleiren, og på det meste 
har det vært med mer enn 140 barn og voksne, forteller tilrettelegger 
Marit B. Svendsen. Leirdagene er fylt med gode opplevelser, leik, utfluk-
ter, bading, fellesmåltider og lærerike aktiviteter – og de små har mye på 
hjertet når de kommer hjem.

En stor takk til næringslivsdonorer, Gjensidigestiftelsen og Bufdir, 
som har bidratt med midler som gjør at så mange barn kan få en fin 
leiropplevelse.

Å være “Bark`er” er stor stas. Og når 
sommeren kommer, er det tid for årets 

høydepunkt; leir i Krødsherad. Her er 
gjengen fra Gol og Hemsedal Røde Kors.

(Foto: Kari Anita Brenna).
M YG G , T E LT L I V  O G 
G L A D E  B A R N

Vi er svært stolte av alle våre 20 
lokalforeninger, som får alt det gode 
til å skje. De gjør nødvendige Røde 
Kors-vurderinger og setter i gang 
lokale, humanitære aktiviteter i takt 
med samfunnsutvikling og behov. De 
samhandler med medspillere i sitt 
lokal- miljø, skaffer midler, rekrutterer, 
skolerer og følger opp frivillige og 
evaluerer sitt arbeid. De holder kurs 
og formidler humanitære budskap, de 
er synlige i lokalmiljøet og i ulike me-
diekanaler, de deltar på møter, kurs og 
samlinger, de drifter sin lokalforening 
både operativt og strategisk, de er i 
kontinuerlig beredskap og støtter også 

opp om vårt internationale arbeid.
Organisasjonskultur og ledelse er i 
fokus og flere av våre lokale ledere får 
faglig påfyll på ulike arenaer, deltar i 
mentorprogrammer og innehar ulike 
verv både lokalt, på distriktsplan og 
nasjonalt – hvor de samhandler tett og 
godt med både tillitsvalgte og ansatte. 

Vi sier ofte at frivilligheten er vårt GULL 
– og om det ble mange medaljer i årets 
vinter-OL, så tør vi påstå at vi har en 
enda større samling! 

Takk til alle som bidrar til å gjøre en 
positiv forskjell for de som trenger det!

Denne årsrapporten, som fortrinnsvis distribueres til våre lokale 
ledere, våre eksterne samarbeidspartnere og donorer, utgis for 
første gang nå i april 2018. Vi håper rapporten vil gi et bredt bilde 
av Røde Kors i Buskerud, hvem vi er, hva vi gjør og hvem vi er til for.
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De neste timene skulle bli svært 
krevende for redningsmannska-
pet. Skoleklassen fra Lørenskog 
videregående skole hadde funnet 
en fin skavl og bygd ti snøhuler. 
Så kom uværet med mye snø 
og vind og skavlen vokste svært 
raskt. De måtte jobbe iherdig for 
å holde åpningene fri for snø og 
lærerne holdt vakt fra sitt telt 
rett i nærheten. Litt etter midnatt 
løsnet deler av skavlen og snøen 
la seg over teltet. Noen av elevene 
fikk gravd fram igjen lærerne, 
og selv om ingen hadde vært i 
livsfare, skjønte de at situasjonen 
begynte å bli svært alvorlig. Valget 
ble da tatt og lærerne ringte 
politiet og ba om assistanse til å 
evakuere alle sammen.

Vats Røde Kors hjelpekorps rykket 
ut med to snøskutere, en belte-
vogn og to tråkkemaskiner. Under 
svært krevende værforhold fant 

de skoleklassen og fikk med seg 
godt over halvparten på første 
retur, før de snudde og hentet 
de resterende og deretter alt 
utstyret.

Når teknikken svikter
- Slike aksjoner opplever vi heldig-
vis veldig sjelden, forteller Embrik. 

– At dette endte godt, 
var en kombinasjon 
av skolerte og erfarne 
letemannskaper og en 
stor porsjon flaks.

– Når været er så dårlig som det 
var denne marsnatta, så må du 
som ledere kjenne mannskapene 
dine godt. Fordelen i vårt fjellko-
rps er at de fleste har tråkket 
rundt i området her i alle sine 
leveår, blant annet på jakt, og 
mange har lang Røde Kors-erfar-
ing. Vi vet med sikkerhet at de er 

i stand til å ta vare på seg sjøl. Du 
må nesten kjenne hver skrent og 
råk for å kunne navigere og ferdes 
trygt. Radiosambandet kan svikte 
i minst tre timer i dette området, 
inkludert tracking, gps, nødnett 
og mobilnett. Da sender vi ofte 
en kort sms til føreren fra vår 
kommandosentral, for da piper 
det i øreproppene til telefonen 
hans om han kjører over en topp 
hvor det er dekning. Da merker 
han signalet og kan stoppe for 
å ringe tilbake. Mange i hjelpe- 
korpset har også egne snøskutere 
med hengere og bergingsslede, 
noen har bandvogner og noen 
har et yrke som gjør at de har 
tilgang på tråkkemaskiner.

Ny aksjon
Bare timer etter at vi avsluttet 
aksjonen, gikk alarmen på 
Haugastøl. Der var én person 
savnet etter å ha blitt tatt av 

skred. Noen av våre mannskaper 
deltok også der. Resultatet, 
med positivt funn etter flere 
timer, bidrar til en stor vita-
mininnsprøytning for rednings-                                                                                   
mannskapene. Når man ser hva 
man kan være med å bidra til og 
når man vet at liv berges takket 
være god beredskap, samhand- 
ling og kvalifiserte mannskaper 
som ikke gir opp, så kan man leve 
på den godfølelsen i mange år.

Du kan ikke en gang øve i slikt vær, 
men at de ferskeste får være med 
de mer erfarne, er med på å gjøre 
oss kvalifiserte når det smeller. 
Vi vet ikke om det blir i morra 
eller om ti år, derfor er vi alltid i 
beredskap, avslutter Embrik.

K R E V E N D E  R E D N I N G S O P P D R A G 
I  H A L L I N G D A L

Natt til onsdag 15. mars i 2017 gikk alarmen hjemme hos Embrik Skarsgard (59), som er leder for den lokale Røde 
Kors-foreningen i Vats. 55 lærere og elever var på snøhuletur og nå hadde de ringt politiet for å be om bistand til å 
evakueres ut fra et område litt nord for Bukketjørne i Ål, hvor uværet herjet. En skavl hadde løsnet og begravd teltet til 
lærerne og nå begynte det å haste.

Mannskapet i Vats Røde Kors hjelpekorps 
trener mye og kjenner fjellområdet sitt som 
sin egen bukselomme. 
(Foto: Vats Røde Kors hjelpekorps)

ARROW
CO L L E C T I O N
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R Ø D E  KO R S
H J E L P E KO R P S

Røde Kors skal være en kompetent, tydelig og 
synlig beredskapsaktør som skaper trygghet i 
lokalsamfunnet og redder liv. Røde Kors skal 
bygge kapasitet og kompetanse som aktør i 
redningstjenesten.

Våre 19 hjelpekorps i Buskerud består av 
operative frivillige som er godkjente gjennom 

vårt opplæringssystem i Røde Kors-skolen. De 
har alle en basiskunnskap om Røde Kors, søk 
og redning, førstehjelp og bruk av samband. 

Mange kommer også inn i organisasjonen 
vår med en tilsvarende kompetanse og viktig 
erfaring og flere har tilegnet seg tilleggs-
kunnskap på ulike spesialfelt. 

Hjelpekorpset varsles av politiet når det er 
behov for frivillig assistanse til søk- og rednings-                                                                                                                  
oppdrag, både i byen, i skog og mark, ved 
vann og på fjellet. I tillegg stiller de opp 
med sanitetsvakt på ulike arrangementer på 
forespørsel. Dette er også en viktig inntekts- 
kilde for Røde Kors.

Våre hjelpekorps trenes i å utføre 
søk ogredningsoppdrag i skred.

(Foto: Røde Kors)

Status i 2017:
Det er 19 hjelpekorps i Buskerud. De gjennomførte 
i fjor 131 oppdrag via hovedredningssentralen, 
samt 39 tilleggsoppdrag. Distriktsmesterskap for 
hjelpekorps ble avholdt i september og vinnerlaget 
Kongsberg Røde Kors hjelpekorps skal represen-
tere Buskerud på NM i Hordaland i 2018.

Strategiske mål for 2018:
Øke deltakelsen på aksjoner og følge opp bered-
skapskompetansen hos våre frivillige ledere.

En spesiell takk:
I 2017 har flere av våre hjelpekorps fått utdelt 
midler fra Mester Grønn og fra Jan Robert og  
Ole Steinars minnefond.

TAKK

Kongsberg Røde Kors
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Hege startet opp, fikk med flere andre fri- 
villige og ble selv leder for gruppa. 32 barn 
møtte opp på oppstartskvelden høsten 2016 
og dette antallet har stabilisert seg på 29 i 
2017. Det er ca. 250 unger i alderen 6-13 år 
i Hemsedal, så det vil si at omkring 12% er 
med i BARK. Det er flott!

Nå inviterer de ungene til BARK-kveld an-
nenhver onsdag på oddetallsuker. Basen er 

på Røde Kors-hytta "Elvero", men de er mye 
ute.  – Det blir nesten litt trangt for oss inne 
på hytta, men vi bytter på å være ute, og det 
er fint å ha et sted å varme seg og lage kakao, 
forteller Hege Janett.

– Signaler fra lokalmiljøet er at det er fint med 
en aktivitet hvor ungene ikke behøver å pres-
tere hele tiden. Hos oss blir de ikke målt på 
hvor raske de er, hvor flinke de er på ski eller 

hvordan de mestrer et instrument. Idretten 
står sterkt her i bygda – og det er flott. 

– Likevel tror jeg det er viktig at ungene også 
kan ha en uformell arena hvor de bare kan 
lære litt om førstehjelp og friluftsliv, lære å 
ta vare på hverandre og være sammen, sier 
den entusiastiske jenta fra Hemsedal – som 
kanskje ikke er like mye hjemme selv lenger 
heller…  

N E S T E N  30 
AV  BYG D A S  U N G E R  E R  M E D

– Vi hadde snakket om BARK lenge. Mannen min er hjelpekorpser og han ville dra det i gang selv. Da sa jeg stopp, for han 
er jo nesten aldri hjemme, forteller Hege Janett Myro. – Nei vel, da får du ta det sjøl da, sa mannen min. Og sånn blei det. 

Her er gjengen som utgjør Barnas Røde Kors 
i Hemsedal. Gladere unger skal man lete lenge etter

 – og ca. 12 % av småskole- og mellomtrinnet er med. 
(Foto: Ove Engene)
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Mål for 2018:
Det arbeides med å opprette en ny BARK-

gruppe i Hovet og Hol,
 arrangere ferie-/leiropphold og Fellesver-

ket jobber for utvidet åpningstid. 
Vi ønsker flere unge inn i Røde Kors.

B A R N  O G  U N G E

Barnas Røde Kors (BARK) har vært en suk-
sess i Buskerud siden oppstarten tidlig på 
2000-tallet. Nå har vi ti barnegrupper i våre 
lokalforeninger og lavterskeltilbudet – som er 
gratis - gis til alle barn i grunnskolealder. Vi har 
også omsorgsgrupper som ivaretar barn med 
spesielle behov. 

Buskerud Røde Kors arrangerer årlig som-
merleir på Skinnesmoen i Krødsherad for 
alle våre BARK-grupper. Rundt 140 barn og 
frivillige voksne samles til leik, spennende 
aktiviteter og utflukter og sommeren 2018 
blir det leir for 16. gang.

Barnefamilier, som av ulike grunner har svak 

økonomi, får tilbud gjennom vår aktivitet 
Ferie for alle. Her står gode opplevelser i 
fokus.

Kongsberg, Drammen og Ringerike og Hole 
Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn og unge. 
Trygge voksne bistår i en én-til-én-situasjon, 
det legges til rette for mestring og motivasjon 
og det er en sosial møteplass.

Fellesverket, som er en storbysatsning i Røde 
Kors, ble åpnet i Globusgården i Drammen i 
februar 2017. Hit kan ungdommer i alderen 
13-24 år komme for å ha en møteplass, spille 
spill, lytte til musikk, gå på kafé, delta på kurs 
og ha det fint sammen. Røde Kors Ungdom 

holder også til her, og Ringerike og Hole Røde 
Kors har en tilsvarende gruppe.

Samtaletilbudet Kors på halsen er gratis og 
anonymt. 

Forskning forteller om økende ensomhet, 
fattigdom og helseutfordringer. Våre aktivi-
teter skal være en arena for sosial og kulturell 
inkludering. Våre oppvekstaktiviteter har et 
tydelig folkehelseperspektiv ved at barna 
styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg 
for egen helse og sosiale hverdag. Det skal 
legges til rette for gode mestringsopplevelser, 
og barn og unge skal kunne få nye venner og 
utvikle sosiale nettverk.  

Status i 2017:
Buskerud Røde Kors har holdt antall 

BARK-grupper stabilt med 10 grupper i 
åtte foreninger og arrangert en 

BARK-sommerleir og to Ferie for alle-opp-
hold. Fellesverket ble åpnet i Drammen 
i februar, vi har seks RØFF-grupper og 

leksehjelp i våre tre største byer.

TAKK

En spesiell takk:
I 2017 har Gjensidigestiftelsen, Bufdir,  
Joh. Johansson og nærlingslivet bidratt 

med viktige midler.

Illustrasjonsfoto: Røde Kors
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Det ble arrangert familieopphold 
både på Langedrag i Nore og 
Uvdal i sommerferien og på Røde 
Kors-senteret "Merket" i Valdres 
i forbindelse med nyttårshelgen. 

Sommeroppholdet i Numedal 
ble avholdt fra mandag til 
fredag. Det ble nærkontakt med 
veldig mange forskjellige dyr 

og dette ble som et eventyr for 
deltakerne. De fikk være med 
på fjøsstellet, kose med dyra, se 
ulver, kjøre med hest og vogn og 
mange fikk nye firbeinte venner. 

Under nyttårsoppholdet fikk 
deltakerfamiliene seks dager 
sammen. Disse ble fylt av 
spennende aktiviteter, mye frisk 

luft, samhold og gode opplevel-
ser. Det ble både pilking, spark-
kjøring, skiskole, refleksløype og 
mye annet morsomt. Kanefarten 
ble nok høydepunktet på denne 
turen.

Familiene tilbys opphold via 
en påmelder i det kommunale 
hjelpeapparatet, blant annet 

barnevernet, helsestasjoner og 
NAV.

Takket være midler fra Gjensidi-
gestiftelsen og næringslivsmidler 
har Buskerud Røde Kors mulighet 
til å skape litt ekstra glede 
for mange som opplever en 
krevende hverdag.

- H U R R A .  N Å  H A R  V I  VÆ R T 
PÅ  F E R I E  O G S Å !

Det er ikke alle som har mulighet til å dra på ferie. Årsakene til dette kan være mange. I 2017 fikk 11 frivillige og 23                
familier bestående av 58 barn og 30 voksne fra ti kommuner i Buskerud en opplevelse de vil huske veldig lenge.

Leik, minnerike opplevelser og mange nye 
venner. Det er noe av det barna på Ferie for 
alle får oppleve. Under nyttårsoppholdet 
i 2017 sto blant annet kanefart på menyen 
(Foto: Naila Malik).
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Gjennom storbynettverket vokste 
idéene fram, og på nyåret i 2017 
kunne flere ungdomshus invitere 
til åpningsfest. Drammen Røde 
Kors flyttet inn i nyoppussede 
lokaler i Globusgården midt 
på Strømsø torg, og her er det 
liv og røre. Den sprudlende 
prosjektlederen, Dipali Gosain, 
kan fortelle at det er mange 
ungdommer innom de tre etter-
middagene i uka huset er åpent. 
De har en liten kafé hvor de kan 
sitte og prate, de spiller spill, 
bordtennis og shuffleboard, det 
arrangeres små konserter, man 
kan lære å danse, melde seg på 

et konfliktverksted eller bli Røde 
Kors gatemegler. 

Det er også leksehjelpstilbud på 
huset og i sommer var det til 
og med en egen reggae-konsert 
oppe på taket. Mange frivillige 
setter seg opp på vaktlista, og 
hele Fellesverket stråler av posi- 
tiv energi, blide ungdommer og 
en avslappet stemning.

Dette tiltaket har blitt mulig i 
Drammen, takket være 2 millio- 
ner kroner fra Joh. Johansson og 
støtte fra IKEA og Sparebankstif-
telsen DNB.

E T  K U LT 
S T E D
" Å  H E N G E "

Røde Kors har lenge sett behovet for flere gode møteplas-
ser for ungdom. 

På Fellesverket kan man gjøre mye spen-
nende. Spilltilbud, kafè, god dialog, musikk, 

leksehjelp, shuffelboard og bordtennis er 
noe av det man kan velge i.

(Foto: Drammen Røde Kors).

Ordfører Tore Opdal Hansen åpnet 
Fellesverket i Drammen i februar 2017.
(Foto: Drammen Røde Kors).

Dipali Gossain – 
prosjektleder på Fellesverket
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Røde Kors satser på de unge. Tilbudet vårt 
til aldersgruppen 13-17 år kalles RØFF (Røde 
Kors Førstehjelp og friluftsliv). Pr. i dag har vi 
seks aktive grupper i Buskerud; Gol og Hem-
sedal, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Nedre 
Eiker og Sigdal. Det er stort fokus på uteak-
tiviteter, hvor man lærer å ta ansvar for både 
seg selv og andre. Det gis også god opplæring 
i førstehjelp og ulike friluftsdisipliner og Røde 

Kors 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.

– Vi anbefaler det virkelig til andre, sier Lu-
cas, Cian, Per Olav og Magnus i RØFF-grup-
pa til Gol og Hemsedal Røde Kors. -Vi lærer å 

greie oss sjøl ute, førstehjelp er alltid nyttig å 
kunne, og så har vi det kjempeartig!

Under distriktsmesterskapet for hjelpe-                   
korps i september, hvor fire lag var påmeldt, 
stilte også RØFF-laget til Kongsberg. Det ble 
pallplass på den lidenskapelige gjengen, og  
både nattorientering og ringløype med første- 
hjelpsdisipliner stod på menyen. 

Vassfarturen ble en kjempefin opplevelse 
for de unge friluftsentusiastene. F.v.: Lucas, 

Cian, Per Olav og Magnus.
(Foto: Scott Parker)

R Ø F F E 
U N G E
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M Y K T  M A N D A G S B E S Ø K 
PÅ  G L E D E N

Våre besøksvenner har alltid gledet 
eldre og ensomme med besøk, både 
i private hjem og på institusjoner. For 
noen år siden ble denne tradisjonsrike 
Røde Kors-tjenesten utvidet til også å 
gjelde besøksvenner med hund. Dette 
har appellert til en helt ny målgruppe. 
Mange hundeeiere er opptatt av å bruke 
hunden sin til noe nyttig og la den utvikle 
seg og bruke hodet. Etter en egnethets- 
test og et eget hundekurs over to helger, 
kan de frivillige gjennomgå en ordinær 
besøkstjenesteopplæring og bli aktiv 
besøksvenn med hund. 

Geirid Brennhagen fra Ringerike og Hole 
Røde Kors er én av mange frivillige som 
har valgt seg nettopp denne aktiviteten. 
– Noen ganger går jeg én gang i uken og 
noen ganger blir det to, forteller Geirid.
 – Jeg går på dagsentre, og min kinesiske 
nakenhund YaYa setter potene forsiktig 
opp på kneet til de vi besøker. Om de 
signaliserer at de gjerne vil ha henne 

opp på fanget, gir jeg henne en liten 
dytt, og da får hun klarsignal til å hoppe 
opp i fanget deres. 

Hun synes det er en fantastisk givende 
aktivitet, og beboere og dagsenterbru- 
kere blir svært begeistret når Geirid og 
YaYa dukker opp. 

– Nå har vi vært her på aktivi-
tetssenteret Gleden på Austjord 
i fire år, og alle kjenner oss. 

– Vi blir tatt så godt imot og vi er ventet. 
Jeg ser at dette betyr mye for de som er 
her, og mange har også hatt hund selv da 
de var yngre. Den kontakten som opp-                                                                                                  
nås er helt uvurderlig, og jeg kan virke-
lig anbefale dette til hundeeiere som 
mener de har en egnet besøkshund, 
sier den engasjerte hundeeieren. – Det 
er nyttig, hyggelig og viktig, det er bra 
for hunden og det gir meg som frivillig 
veldig mye.

Status i 2017:
Buskerud Røde Kors har nå besøkstjeneste i 14 
foreninger og besøksvenn med hund i 12. De 
frivillige gjennomgår nødvendig skolering for å 
bli trygge i rollen og hundene og eierne må også 
igjennom grundig testing og opplæring.

Strategiske mål for 2018:
Nye besøksvenner med og uten hund skal tilbys 
skolering, slik at vi kan øke rekrutteringen til dis-
se populære aktivitetene – også blant en yngre 
målgruppe.

En spesiell takk:
I 2017 må vi få rette en spesiell takk til Helse-
direktoratet og til Stiftelsen Kaare Berg, som 
har bidratt med kr 200 000,- til aktiviteten 
besøksvenn med hund. 

TAKK

14

12
Besøkstjenestegrupper

Besøksvenn med hund-grupper

ARROW
CO L L E C T I O N

Foto: Hans Arne Østlund Foto: Hans Arne Østlund
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2015 var året da ekstra mange 
la ut på flukt og hvor vi opplevde 
en stor flyktningstrøm til Norge. 
Buskerud Røde Kors la i kjølvan-
net av dette til rette for en rekke 
migrasjonskurs for frivillige som 
strømmet til å ville hjelpe, og vi 
fikk en stor økning i antall migras-
jonsaktiviteter i fylket vårt i etter-
kant av dette. Flere gode aktivi-
teter var allerede etablert, men 
nye behov oppsto – hvilket mange 
av våre lokalforeninger evnet å 
møte. Ved årsskifte var det etab-
lert flyktningguide i åtte av våre 
lokale Røde Kors-foreninger.

Flyktningguide Trine Høvik fra 
Drammen Røde Kors forteller at 
hun gleder seg til hver gang hun 
skal møte eritreiske Sega Yohanes. 

– Å være flyktningguide 
gir meg påfyll av energi.

Nader Modawi på Kongsberg kom 
til Norge som flyktning, og har nå 
selv valgt å bli frivillig flyktninggu-
ide for Røde Kors. 

– Da jeg kom til Norge 
var jeg ensom. Derfor 
tenkte jeg det var viktig 
å ta imot de som er nye 
i Norge, forteller han.

På Kongsberg møtes også mange 
for å være med i "Kongsberg- 
aktiviteten". – Hovedmålet er å 
snakke norsk og inkludere alle 
som kommer gjennom en rekke 
aktiviteter, forteller tidligere leder 

Gunn Hilde Brokke Mederud – 
som ble frivillig for snart to og et 
halvt år siden. – Vi lager litt mat, 
drikke kaffe, snakker sammen, 
spiller spill, danser, lytter til 
musikk og går på tur. Aktiviteten 
henvender seg i første rekke til 
voksne, men nå har vi etablert 
en barneaktivitet som tar seg av 
de minste mens foreldrene er 
med på forskjellige andre ting. 
Jeg har med meg mange flinke 
frivillige og én av dem er Karim, 
som kom til Kongsberg som fly-
ktning. Han har blitt en viktig 
ressurs for oss, smiler Gunn 
Hilde. De som er med har veldig 
ulik bakgrunn og de kommer fra 
mange forskjellige land, bl.a. fra 
Syria, Eritrea, Somalia, Irak, Af-
ghanistan, Iran, Etiopia, Tyrkia, 
Sudan og Norge.

På Geilo møtes de via migras-
jonsaktiviteten "Torget", som er 
en åpen møteplass. Fastboende 
geilinger og nybosatte flyktninger 
treffes på en uformell og trivelig 
arena i Geilo kulturkyrkje. Røde 
Kors er arrangør, men andre lag 
og foreninger inviteres også til å 
fortelle litt om sine ulike tilbud.

I Ringerike og Hole er det stor akt- 
ivitet, og her har de også arran- 
gert sykkelkurs, bistått med teo- 
rikurs/kjøreopplæring, arrangert 
flerkulturell juletrefest - med god 
støtte fra Gjensidigestiftelsen, la-
get kjøkkenhage og vært på fine 
utflukter. Det er en rekke flerkul-
turelle tilbud i våre lokalfore-
ninger, og de fleste har fokus på 
skape gode møteplasser for alle 
som har lyst til å delta.  

V E N N S K A P  PÅ  T V E R S  AV  K U LT U R E R

Fornøyde gutter på rafting. 
(Foto: Moijue)

ARROW
CO L L E C T I O N

ARROW
CO L L E C T I O N
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Vil du vite hva som tilbys der DU bor?
Ser du et udekket behov og har lyst til å engasjere deg?
Se oversikten på side 15 og ta kontakt med ditt lokale Røde Kors.

N Æ R H E T,  I N K L U D E R I N G  O G  T I L S T E D E VÆ R E L S E
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I Buskerud tilbyr Røde Kors mange ulike migrasjonsaktiviteter. 

Noen driver med leksehjelp eller aktiviteter i mottak, mens andre engasjerer seg i norsktrening, blir 

flyktningguider, deltar i kvinnegrupper, på flerkulturelle møteplasser eller på Røde Kors-kaféer.



14      Røde Kors Buskerud  |  ÅRSRAPPORT 2017

T I L S TE DE - NÆR DEG Buskerud

O M  R Ø D E  KO R S

H V E M  E R  V I ?

H VA  G J Ø R  V I ?

Røde Kors har et felles mandat; 
Vi 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 frivillighet. 
Vi er talspersoner for mennesker i 
sårbare livssituasjoner, og handler 
slik at vi er i best mulig beredt til 
å møte dagens og morgendagens 
humanitære behov.

Buskerud Røde Kors er en del av 
Norges Røde Kors, som igjen en 
den del av Røde Kors- og Røde 
Halvmåne-bevegelsen, som er 
verdens største humanitære 
nettverk. Gjennom søsterfore-
ninger i nesten alle land og deres 
lokale frivillige, er Røde Kors til 
stede både før, under og etter 
katastrofer og kriser, væpnet 
konflikt og vold. Vi samarbeider 
tett med alle deler av bevegelsen 
for å sikre gjennomføring av 
humanitære aktiviteter. 

Røde Kors er Norges største, 
frivillige humanitære organisas- 
jon. Vi er en beredskapsorga- 
nisasjon der alle ledd er klare til 
innsats, og vi er en viktig del av 
den norske redningstjenesten. 
Røde Kors er støtteaktør for 
norske myndigheter i fredstid, og 
våre aktiviteter støtter og utfyller 
tjenestetilbudet til det offentlige. 
Vi er pådrivere for å øke kunnskap 
om, og respekt for, internasjonal 
humanitær rett, menneske-                 
rettigheter og flyktningretten. 

Røde Kors driver sin virksomhet 
i samsvar med Røde Kors- og 
Røde Halvmåne-bevegelsens 
syv grunnprinsipper:

Humanitet 

Upartiskhet

Nøytralitet

Uavhengighet

Frivillighet

Enhet

Universalitet

Røde Kors har tre overordnede mål: I tillegg har vi tre organisatoriske mål:

Vi utvikler en sterk,  
endringsvillig og behovsrettet 
organisasjon 

Vi bidrar til å sikre at mennes-
ker i sårbare livssituasjoner 
har tilgang til hjelp 

Vi styrker lokal kapasitet, 
bygger god organisasjons- 
kultur og videreutvikler god 
ledelse

Forebygge og respondere for 
å redde liv. Vi skal være en 
kompetent, tydelig og synlig 
beredskapsaktør som skaper 
trygghet i lokalsamfunnet og 
redder liv. Røde Kors skal bygge 
kapasitet og kompetanse som 
aktør i redningstjenesten.

Trygge lokalsamfunn for barn og 
unge. Vi skal være til stede for å 
skape trygge, åpne og inklude- 
rende møteplasser, med spesielt 
fokus på barn og unge i sårbare 
livssituasjoner.

Nærhet, inkludering og tilstede- 
værelse. Vi skal være til stede for 
mennesker som har behov for 
sosial kontakt ved å tilby åpne 
møteplasser, nettverk og én-til-
én-kontakt. Vi skal være til stede 
for migranter som har behov for 
beskyttelse, støtte og inkludering, 
ved å bidra til å sikre grunn-                 
leggende humanitære behov.

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

VÅ R E  M A N G F O L D I G E  A K T I V I T E T E R

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

Flyktningguide X X X *(X) X X X X X
Flyktningkompis X
Gatemegling X
Hjelpekorps X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Krise-/omsorgsgruppe (også på distrikt) X X
Kvinnegruppe/-kafé X X X X X X
Leksehjelp X X X
Norsktrening X X X X
OBU (Omsorg barn/unge) X X X
Røde Kors-kafè/vaffellag/treffpunkt X X X X X XX X X X
Røde Kors Ungdom (deltakere;13-30 år) X X
RØFF (Førstehjelp/friluftsliv, deltakere 13-17 år) X X X X X X
Skred-/Bratt&glatt/Vann-redn.grupper X X X X X X X X
Stopp volden/Nattevandring X X X X
Undervisning (kursholder/instr. RK-Skolen) X X X X X X X X X X X X X X X X X
Visitor (fom. 25 år) X X
Vitnestøtte  X

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

Lokalforening
(20 stk.)

Foto: Ål Røde Kors Foto: Jorunn H. Kornerud Foto: Drammen Røde Kors Foto: Røde Kors
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H A R  D U
D E T  I  D E G ?

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

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

Foto:  Buskerud Røde Kors
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F L E R E  L I V  K U N N E  VÆ R T  R E D D E T  O M 
F L E R E  K U N N E  F Ø R S T E H J E L P

Våre lokale Røde Kors-foreninger utdanner instruktører som kan holde førstehjelpskurs 
både for våre aktive Røde Kors-frivillige og for lokalbefolkningen for øvrig. Vi holder også 
førstehjelpskurs for deg som har ansvaret for barn, vi holder trafikalt grunnkurs i første-
hjelp og vi holder kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter.

Som vår tidligere president i Røde Kors, Sven Moll-
ekleiv sa;  – Hvor lang tid tar det før ambulansen 
kommer der du bor? Hvis svaret, som i Oslo på sitt 
beste, er åtte minutter, bruker jeg å si "prøv å holde 
pusten i åtte minutter". Da skjønner alle at hvis du gjør 
det, er du død. Det betyr at du og jeg på ta initiativ. 

Budskapet er enkelt: Meld deg på et førstehjelpskurs!

Denne kunnskapen kan komme til nytte til alle døgnets 
tider – uansett hvor du måtte befinne deg.

Vil du eller din bedrift lære  
enkel førstehjelp?

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

Du kan også nå oss via telefon 22 05 40 00.

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

Foto: Røde Kors

Foto: Geir Waaler
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D E T  E R  L O K A LT  D E T  S K J E R :

DRAMMEN RØDE KORS

Det var en stolt forening som i 2017 feiret 100 år med humanitær 
innsats. At de på samme tid kunne invitere byens ordfører, Tore Op-
dal Hansen, som klippet snora til det nye ungdomshuset Fellesverket i 
Globusgården på Strømsø torg, var ekstra stas. Lokalforeningsleder Ana 
Maria Silva-Harper var også til stede. Prosjektleder Dipali Gosain invi- 
terte til reggae-konsert på Globustaket i forbindelse med Elvefestivalen 
i august – og der stilte jammen statsminister Erna Solberg også opp.  Nå 
kan lokalforeningen by på rundt 15 ulike aktiviteter for deltakere i alle  
aldersgrupper og de har en tett og god dialog med byens politikere og 
næringsliv. Medlemsmassen er også på god vei oppover og foreningen 
har fem lokalt ansatte i fire årsverk, som fungerer som tilretteleggere 
for de frivillige. Foreningen leier også ut lokaler.

GOL OG HEMSEDAL  
       RØDE KORS

Solveig Kirsten Villand Lindheim er et kjent fjes i Gol – og hun er et kjent 
fjes i Røde Kors. Nå har Solveig vært aktiv frivillig siden 1949 og hun 
har sittet som leder for besøkstjenesten i ca. 10 år. Solveig er nå 88 år 
og hun har selvfølgelig egen Facebookside. Det er ei lita dame med 
et veldig stort hjerte som har vært med og gledet mange på sin lange 
Røde Kors-vei. Hun er et strålende eksempel til etterfølgelse og både 
besøkstjenesten og alle de øvrige aktivitetene i Gol og Hemsedal Røde 
Kors er glade for å ha Solveig på laget. Treffkafeen, som ble opprettet 
da det kom mange flyktninger til Gol etter Bosniakrigen på tidlig 90-tall, 
har fremdeles månedlige flerkulturelle møter. Besøkstjenesten driver 
denne, i godt samarbeid med Gol kyrkjelege fellesråd og Gol helselag.

FLESBERG RØDE KORS

Høsten 2017 mottok Flesberg Røde Kors en overraskende gave. 
Avdøde Anders Teigen valgte å testamentere kr 500 000,- til forenin-
gen og ydmyke mottakere stilte opp for å tenne lys og legge ned bloms-                                                                                                                                     
ter på gravstedet hans. Foreningen har ikke så mange inntektskilder, 
så den rause gaven ble mottatt med stor glede. - Det bygges et nytt 
pasientrom i tilknytning til Røde Kors-hytta på Blefjell, og en del vil 
nok helt sikkert bli brukt til dette formålet, kan leder Ellen Bjørndalen 
Nerheim fortelle. Flesberg Røde Kors har 11 godkjente hjelpekorpsere 
og åtte frivillige som driver en barnegruppe. Denne gruppa var i som-
mer på leir i Bø i Sommarland og i høst kunne barna, takket være en 
pengegave fra Flesberg Lions på kr 27 000,-, få anledning til å dra på en 
helgetur til Sandefjord.  

HOVET OG HOL RØDE KORS

Hjelpekorpset i Hovet og Hol ble stiftet i 1952, og selv om de snart fyller 
66, så gjør de ikke som de vil. Men – de gjør det som trengs. De er fjell-
vante folk som er lokalkjente og robuste og de stiller opp når alarmen 
går. Nå har også foreningen gjort en vurdering og ønsker å starte opp 
en egen BARK-avdeling i løpet av 2018.

FLÅ RØDE KORS

Når politiet trenger forsterkninger, ringer de til hjelpekorpset i Flå. 
Her står drøyt 20 godkjente frivillige klare til å rykke ut på kort varsel. 
Mannskapene er godt kjent i området og har både personlig utstyr og 
lagsutstyr slik at de kan greie seg i all slags vær. Etter et rekrutteringstil-
tak i 2016 kom det mange nye som ønsket å være med i hjelpekorpset. 
Alle har fått sin nødvendige opplæring og bestått hjelpekorpsprøven, 
og leder Kjell Sævre kan gå god for sine mannskaper.

GEILO RØDE KORS

I Hol kommune har det en periode bodd ca. 60 ungdommer, som har 
kommet til bygda som enslige, mindreårige asylsøkere. Geilo Røde Kors 
driver vanligvis hjelpekorps, besøkstjeneste og krise-/omsorgsgruppe, 
men bidro i 2017 også med aktiviteter, transport og økonomiske midler 
for å gjøre hverdagen litt lysere for de unge guttene og jentene på 
Kongshaugen. Mottaket ble lagt ned i desember, men de frivillige i Gei-
lo Røde Kors synes det har vært en veldig lærerikt og morsom erfaring. 
Det har også til tider vært en litt trist og frustrerende periode i livet 
både for de frivillige og ungdommene og det ble et følelsesladet farvel 
da mottaket stengte.

Foto: Privat
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KRØDSHERAD RØDE KORS

I februar var hjelpekorpset vertskap for en stor vinterøvelse for område 
midtre Buskerud, hvor både politiet, Norske redningshunder, Seaking 
og Røde Kors øvde sammen. Hjelpekorpset har mange godkjente 
medlemmer som er i kontinuerlig beredskap og de har  en rekke sani- 
tetsvakter – blant annet på N3. Foreningen byr også på både besøks- 
tjeneste, RØFF, BARK og Røde Kors-kafé. I 2017 har de også skolert flere 
nye kursholdere og innbyggere som er Røde Kors-medlemmer tilbys 
gratis førstehjelpskurs.

NESBYEN RØDE KORS

I tillegg til å være den eldste lokalforeningen i Buskerud, som både 
har aktive besøksvenner med og uten hund og et robust og fjellvant 
hjelpekorps, kunne foreningen, sammen med Flå Røde Kors, gi bort en 
ekstra hyggelig julegave i 2017. De to foreningene fikk mange bamser fra  
Bjørneparken, og disse fant veien til nye venner på Hallingdal krisesenter.

LIER RØDE KORS

Denne foreningen kan by på både besøkstjeneste, besøksvenn med 
hund, hjelpekorps, flyktningguide og Røde Kors-kafé. De er aktive på 
kursfronten og liunger generelt får også tilbud om gratis førstehjelps- 
kurs. Når sommeren kommer til eplebygda, finner du Røde Kors på 
mange ulike arrangementer, blant annet Jordbæreventyret, Eplefesti-
valen og Lierdagene. 

NORE OG UVDAL  
       RØDE KORS

“Kurs står høyt i kurs”, kan man vel trygt si gjelder i denne foreningen. 
Mange av de 36 regodkjente hjelpekorpsmedlemmene har deltatt på en 
rekke kurs i 2017 og de har også holdt et hjerte-/lungeredningskurs for 8. 
klasse på Langedrag. Det er en stabil, kompetent og fjellvant gjeng som 
er klare til innsats på kort varsel.

MODUM RØDE KORS

Da Raw Air gikk av stabelen i verdens største skiflyvningsbakke i 
Vikersund, var hjelpekorpset i Modum på plass med sanitetsvakt. 
Det var ett av mange vaktoppdrag i 2017. I tillegg har foreningen en 
aktiv besøkstjeneste, besøksvenn med hund, BARK (som fylte 10 år i 
2017) og en barnehjelpsgruppe som leverte ut 49 matkasser til noen 
av de som trenger litt ekstra til jul. Fantastiske støttespillere for å få til 
dette, var Spar, Lions, Fagforbundet i Modum og Sigdal, Sparebank 1, 
Eiendomsmegler 1 og privatpersoner og syklubber. Modum Røde Kors 
takker av hele sitt hjerte. Sparebank 1 bidro i 2017 med hele 50 000 
kroner til drift av foreningen og kjøp av en ny snøskuter.

NEDRE EIKER RØDE KORS

Da Buskerud Røde Kors fikk et nytt twinningsamarbeid med Moldova, 
sto Nedre Eiker Røde Kors langt framme i køen for å engasjere seg. I 
oktober inviterte de til en spennende Moldova-kveld for å fortelle 
interesserte om hva Europas fattigste land kan by på av muligheter 
og utfordringer. Da våre inviterte Moldovagjester kom på besøk noen 
dager senere, besøkte de blant annet denne aktive lokalforeningen, 
som har mange ulike tilbud.

KONGSBERG RØDE KORS

Da det brant i Skinnarberget bo- og behandlingssenter julaften og 24 
leiligheter måtte evakueres, bisto Kongsberg Røde Kors med å opprette 
et evakueringssenter. Hjelpekorpset og RØFF er svært aktive, men fore-
ningen har også et stort og mangfoldig aktivitetstilbud innen omsorgs-
feltet. De har en ansatt tilrettelegger som er med og sørger for at alle 
hjulene går rundt, de er synlige i lokalmiljøet og de har aktiv utleie av 
lokaler i Røde Kors-huset. 

HURUM RØDE KORS

“Foreningen ved sjøen” har en rekke behovsrettede aktiviteter. De har 
et oppegående hjelpekorps som øver jevnlig, de har flere kursholdere, 
de driver lesehjelp for deltakerne på introduksjonssenteret, de har et 
herrelag og en aktiv flyktningguidetjeneste, en RØFF-gruppe og besøks- 
tjeneste med og uten hund. Det er mange dyktige frivillige som står på 
for å ivareta eksisterende aktiviteter og dekke nye behov. 

Foto: Maria Pile Svåsand
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VATS RØDE KORS

I Vats har de kun aktiviteten hjelpekorps, men her er det til gjengjeld 
25 regodkjente medlemmer som eier mye personlig utstyr og som er i 
beredskap og stiller så fort alarmen går. De har, sammen med Ål Røde 
Kors, en signert beredskapsavtale med Ål kommune og de øver mye – 
både internt i korpset og sammen med øvrige korps og redningsetater i 
området. Vats har også anskaffet en lukket fireseters redningspulk med 
varme. Denne kan benyttes som skuterslede og kan også omgjøres til to 
båreplasser ved behov. I mars 2017 hadde de årets barskeste rednings- 
aksjon da skoleklassen fra Lørenskog hadde behov for assistanse.

ØVRE EIKER RØDE KORS

Vestfossenmarken arrangeres hvert år – og like trofast stiller Øvre Eiker 
Røde Kors opp med stand og sanitetsvakt. I 2017 hadde de et ekstra fo-
kus på vår kjærkomne inntektskilde Panto og oppfordret de besøkende til 
å gi panten til Røde Kors. Lederne i den restartede BARK-gruppa var også 
med ut på stand og de kan melde om et yrende liv i den aktive gjengen.

ÅL RØDE KORS

Thon hotel på Ål arrangerer jevnlige quiz-kvelder, og påmeldingsavgiften 
går uavkortet til den lokale Røde Kors-foreningen. Ellers er det jevnlige 
vaktoppdrag og den nyetablerte vannredningsgruppa i øvre Buskerud 
Røde Kors har base på Ål. Besøkstjenesten er operative med og uten 
hund og foreningen har også en egen krise-/omsorgsgruppe.

SIGDAL RØDE KORS

Når de eldre i Sigdal har time hos lege eller på sykehus, stiller besøks- 
tjenesten opp med sin følgetjeneste. De blir med dem som ønsker 
følge, da mange pårørende ikke har mulighet. Det kan bli mange timer i 
forbindelse med lang reisevei, undersøkelse og venting og det gir en stor 
trygghet å ha en person med seg. I 2017 passerte de 90 ulike oppdrag, 
så behovet er stort. 10-12 frivillige er aktivt med. I februar mottok fore-
ningen, som har mange ulike aktiviteter, en raus gave fra Sigdal Lions på 
kr 32 000,- og de har også mottatt flere minnegaver i forbindelse med 
begravelser. Hytta på Haglebu betjenes av hjelpekorpset i vinterferien 
og påsken og foreningen har eget Røde Kors-hus i Eggedal.

RINGERIKE OG HOLE RØDE KORS

Det spirer og gror i denne foreningen – bokstavelig talt. Nytt er en 
internasjonal kjøkkenhage, hvor beboerne på Hvalsmoen transitt-
mottak inviteres til å stikke fingeren i jorda. Engasjementet har vært 
stort og Røde Kors har samarbeidet tett med mottaket, som eier 
kjøkkenhagen og bestemmer hva det som dyrkes der skal brukes 
til. Lokalforeningen har en rekke flerkulturelle aktiviteter i tillegg til 
et øvrig bredt tilbud i begge kommuner. Foreningen er godt synlig i 
lokalmiljøet og gir tilbud til en bred målgruppe. Røde Kors-huset leies 
også ut til ulike arrangementer. 

RØYKEN RØDE KORS

Foreningen har en liten gruppe frivillige som er besøksvenner med og 
uten hund og flyktningguider og nå har de også startet opp en flerkultur-
ell møteplass hvor store og små møtes for å prate norsk, spille spill, drikke 
kaffe og ha det hyggelig sammen. De vil gjerne ha med flere på laget. 

Foto: Privat

Foto: Øvre Eiker Røde Kors 
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Et distriktsamarbeid betyr et 
gjensidig samarbeid mellom to 
distrikter som vil gi begge parter 
innsikt i hverandres land ved 
gjensidige besøk og oppfølging. 
Det er tre kriterier som det legges 
vekt på ved et distriktsamarbeid;

kapasitetsbygging

aktivitetsstøtte  

internasjonal forståelse

I februar 2017 reiste en gruppe 
på fem delegater fra Buskerud 
Røde Kors til Moldova for å bli 
kjent og se på muligheten for et 
samarbeid. Delegatene repre-
senterte frivillige, tillitsvalgte og 
distriktsansatte, og det var også 
to ansatte fra Norges Røde Kors 
med på turen. 

Moldova ligger mellom Romania 
og Ukraina og er Europas fattigste 
land. En fjerdedel av befolknin-
gen i arbeidsdyktig alder reiser 
til utlandet for å finne arbeid. 
Dette medfører at mange barn 
blir overlatt til besteforeldrene 
eller på barnehjem. Vold mot 
barn er utbredt, både hjemme 
og på skolen. Moldova Røde 
Kors har derfor særlig fokus på 
å stoppe volden, men har også 
fokus på ensomme eldre, sårbare 
familier, beredskap og ikke minst 
førstehjelp. 

De ønsker å kommersialisere 
førstehjelpskurs for å skaffe 
penger til humanitære aktiviteter. 
Til dette trenger de flere instruk-
tører. 

Når det gjelder eldre, har de 
et tilbud som kalles «Visiting 
nurses», besøksvenner med 
førstehjelpsopplæring. En annen 
aktivitet er «Aktiv aldring» for og 
med eldre. De arrangerer også 
sommerleirer for barn med fokus 
på førstehjelp og sunn livsstil. 
I hovedstaden Chisinau er det 
mange gatebarn og barn som 
har flyttet inn i tomme hus og 
leiligheter. Moldova Røde Kors gir 
disse mat og klær. 

– Hovedinntrykket vi sitter igjen 
med etter besøket er at Moldova 
Røde Kors har stort fokus på 
Røde Kors-prinsippene og verdi-
grunnlaget vårt. De har mange 
av de samme aktivitetene og ut-
fordringene som oss (blant annet 
mangel på frivillige), men vi møtte 
engasjerte ledere og frivillige som 
stod på og fikk utrettet mye med 
små midler! Det blir spennende å 
starte et samarbeid med denne 
søsterforeningen, sier leder for 
internasjonalt utvalg i Buskerud 
Røde Kors, Kirsti Grønvold.

Et enstemmig årsmøte i Buskerud Røde Kors gikk inn for Moldova som nytt samarbeidsland. Etter å ha vært i distriktet 
Nyeri i Kenya i 10 år, skal vi nå få bli kjent med en annen søsterforening – denne gang i Europa.

B U S K E R U D  O G  M O L D O VA  R Ø D E  KO R S 
K N Y T T E R  B Å N D
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Foto: Geir Danielsen

Foto: Moldova Røde Kors 
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De humanitære behovene inter-
nasjonalt var i 2017 dramatiske. 
164 millioner mennesker hadde 
i behov for humanitær hjelp. 
Denne befolkningen ville utgjort 
verdens 8. største land. Samtidig 
er rekordmange mennesker for- 
drevet: Mer enn 65 millioner.

En rekke komplekse og langvarige 
kriser og konflikter som Syria, 
Somalia og Afghanistan, fører 
til store humanitære behov, 
samtidig som dette er utfordren-
de områder å operere i. 
Internasjonalt har det derfor 
vært et svært hektisk år for 
Norges Røde Kors. Den internas-
jonale virksomheten til Røde Kors 
har aldri vært større enn i 2017 
med budsjett på 1,2 milliarder 
kroner og partnerskap med flere 
nasjonalforeninger i Midtøsten, 
Afrika, Amerika, Asia og Europa.

Sammen med en rekke humani- 
tære aktører var Røde Kors i 
Norge med på å forhindre en sult-
katastrofe i Sør-Sudan, Somalia, 
Nordøst-Nigeria og Jemen.
Røde Kors har bidratt med 
helsehjelp, delt ut matrasjoner, 
såkorn, jordbruksutstyr og 
reparert brønner. Alt dette hadde 
vi ikke fått til uten den fantastiske 
mobiliseringen blant frivillige 
og ansatte her hjemme under 
de to innsamlingsaksjonene i 
forbindelse med tørken. 

Vi hadde tre ERU-utsendinger 
i 2017 (ERU betyr Emergency 
Response Unit). Til Bangladesh 
sendte vi et feltsykehus, mens 
vi sendte kirurgiske helseteam 
og utstyr til Irak og behandlings-
senter for kolera til Somaliland. 
Den siste til Bangladesh er den 
største utsendingen Røde Kors i 
Norge har hatt siden jordskjelvet i 
Nepal i 2015. Til sammen ble 135 
delegater sendt ut i fjor.

Etter at den siste volden brøt ut i 
Rakhine-provinsen i Myanmar 25. 
august 2017 har det kontinuerlig 
flyktet mennesker til Bangladesh. 
Bare fra august til desember 
2017 hadde 645.000 mennesker 
krysset grensen. Røde Kors i 
Norge sendte 29. september 
2017 et 60-sengers feltsykehus 
og 28 nødhjelps- arbeidere og 
helsepersonell til Cox´s Bazar ved 
grensen til Myanmar. Sykehuset 
er det eneste i området med 
kirurgisk kapasitet, samt føde- 
avdeling og jordmødre i tillegg 
til en egen røntgenavdeling. 
Sammen med Røde Kors i Norge 
bidrar også Røde Kors i Finland, 
Canada og Island med personell. 
Lille Muhamed på bare åtte 
måneder var den aller første 
pasienten som fikk livreddende 
kirurgi. Han led av kollapset lunge 
og overtrykk i brysthulen, men 
behandlingen på feltsykehuset 
berget livet hans.

E N  V E R D E N  M E D  E N O R M E 
H U M A N I TÆ R E  B E H O V

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber 
Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/ 

Røde Halvmåne søsterforeninger.
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Delegat Lisa Marie Akerø i samtale med 
flyktninger i verdens største flyktningleir 

Cox´s Bazar, Bangla-desh. 
(Foto: Arild Blomkvist)
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Røde Kors driver et aktivt 
hjelpearbeid i Norge og i utlan-
det. For å greie dette, trenger vi 
gode støttespillere. Røde Kors` 
lokale hjelpearbeid finansieres i 
all hovedsak takket være bidrag 
fra privatpersoner og bedrifter. 
Til det meste av utenlandsarbei-
det får Røde Kors i Norge støtte 
fra Utenriksdepartementet og 
NORAD. Røde Kors-automatene 
var vår hovedinntektskilde i 60 år, 
men da Stortinget i 2003 vedtok 
at spilleautomatmarkedet skulle 
overtas av det statseide selska-
pet Norsk Tipping AS førte dette 
til at Røde Kors-automatene ble 
avviklet. Røde Kors får kompen- 
sert deler av de tapte inntektene.

Andre viktige inntektskilder er 
medlemskontingent, donasjoner 
fra faste givere, lokale inntekts-
givende arrangementer, innsam-
lingsaksjoner i forbindelse med 
store katastrofer, testamenta-
riske gaver, legater, minnegaver 
i forbindelse med begravelser, 
bidrag fra bedrifter i form av 
midler/sponsorstøtte, pantelot-
teriet Panto og Grasrotandelen 
gjennom Norsk Tipping.

D E T  KO S T E R  Å 
H J E L P E  
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Det er helt avgjørende at vi har 
sterke lokalforeninger og gode 
aktiviteter tilpasset behovene. 
For å lykkes i dette arbeidet, 
trenger vi gode ledere og engas-             
jerte frivillige. Den unike tilliten 
Røde Kors har, sammen med den 
like unike tilgangen til sårbare 
mennesker er med å utgjøre en 
forskjell – både i Norge og i resten 
av verden.

Landsmøtet er en flott anled-
ning til å løfte Re Kors som 
humanitær kraft i samfunnet. 
Her diskuterer vi prioritereringer 
og søker svar på mange av de 
store spørsmålene som vil prege 
hverdagen vår de nesten årene. 
Røde Kors i Norge har gjennom 
mer enn 150 år tatt initiativ, vært 
nyskapende, avdekket, hindret 
og lindret menneskelig nød og 
lidelse. På landsmøtet diskuterte 
vi hvordan vi kan være best mulig 
rustet til å møte morgendagens 
humanitære behov.

Sven Mollekleiv gikk av som vår 
valgte president etter ni år i dette 
vervet. Det ble et ærbødig farvel 
– og et like ærbødig velkommen 
til vår nyvalgte president, Robert 
Mood (bildet). Hans kunnskap og 
erfaring fra Forsvaret, hans gode 
forståelse for humanitært arbeid 
og hans internasjonale erfaring er 
av en slik karakter at vi vurderer 
ham som en av de ypperste til å 
lede vår organisasjon videre, ut-
talte valgkomitéen i sin innstilling.

Buskerud Røde Kors har også 
to representanter inn i det nye 
landsstyret: Johan Audestad (dist-                         
riktssjef i Sivilforsvaret) og Geir 
Waaler (leder i Buskerud Røde 
Kors distriktsstyre).

L A N D S M Ø T E T
2017

Hvert tredje år samles Røde Kors til sitt landsmøte. Der 
settes retning i et nytt hovedprogram, som skal være 
ledestjernen for arbeidet lokalt. Temaet på årets møte var 
lokal, humanitær kapasitet. 

Foto: Røde Kors

Foto: Røde Kors
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KO N TA K T I N F O R M A S J O N

Våre lokalforeninger
Ønsker du kontakt med Røde Kors der du bor eller med våre distriktstillitsvalgte,  finner du informasjon på våre nettsider: 
www.rodekors.no/buskerud
Du kan også ringe vårt sentralbord, telefon 22 05 40 00 og spørre etter distrikskontoret i Buskerud.

En distriktsorganisasjon i utvikling
Det er mange som har sagt ja til et verv på distriktsplan i Buskerud. 
Det er vi glade for. I 2017 har vi hatt et distriktsstyre, som er øverste 
myndighet mellom to årsmøter, og vi har hatt distriktsråd for hjelpe-
korps, omsorg og Røde Kors Ungdom. I tillegg har vi hatt et eget utvalg 
som håndterer vårt internasjonale samarbeidsprosjekt, vi har hatt et 
opplæringsutvalg og et beredskapsutvalg. Vi har også hatt en første-                       
hjelpsansvarlig, en kontrollkomité, et eget fondsstyre, en krise- og om-
sorgsgruppe og en valgkomité.

Sommeren 2017 begynte vi å se på en litt annen organiseringsform. 
Dette resulterte i at vi i 2018 vil legge fram et forslag for årsmøtet i april, 
hvor hovedessensen går ut på å slanke distriktsorganisasjonen noe, og 
heller knytte til seg ressurspersoner ved  behov. Dette vil frigjøre res-
surser som kan overføres til å styrke den lokale kapasiteten – noe som 
er et viktig fokus i perioden 2017-2019.

Etter årsmøtet i april vil Geir Waaler (tlf. 416 07 539, 
e-post: gwaal@online.no) fortsatt lede vårt nyvalgte distriktsstyre.

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
D-rådsleder hjelpekorps
D-rådsleder omsorg
D-rådsleder ungdom

Geir Waaler (bildet)
Ambjørg Flaata
Jan Arne Øen
Øivind Granlund
Britt Falmår
Robert Bø
Jan-Henrik Bjørhall
Kent Skoglund

Distriktsstyret besto i 2017 av:

Foto: Jorunn H. Kornerud
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A N S AT T E  I  B U S K E R U D  R Ø D E  KO R S

Distriktsstyrets sekretariat skal være tilretteleggere for alle 
lokalforeninger og fungere som bindeledd mellom disse og 
nasjonalkontoret. Distriktskontoret er plassert i Tollbugata 
52 i Drammen. Vi har også tre lokalforeninger som har lokalt 
ansatte (Drammen, Kongsberg og Ringerike og Hole), som 
alle er plassert under daglig leder i Buskerud Røde Kors.

Distriktskontoret i Tollbugata: Lokalt ansatte:

Mari Ann Morken
Daglig leder
E-post:
mari.morken@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 922 47 616
 
Kirsten Risum Pettersen
Nestleder/rådgiver
(migrasjon/finansiering/ 
rapportering)
E-post: 
kirsten.risum@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 994 60 604
 
Jorunn Høgeli Kornerud
Rådgiver
(opplæring/informasjon)
E-post:  
jorunn.kornerud@redcross.no 
Sentralbord:22 05 40 00
Mobil: 906 49 087
 
Anikken Emilie Hjelde
Rådgiver
(sosial inkludering/Røde Kors 
Ungdom/DiBa/Korsveien)
E-post: 
anikken.hjelde@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 980 07 474
 
Jane Grøtting
Kontormedarbeider 
(fonds/økonomi/hotellkontakt/
int.utvalg)
E-post: 
jane.grotting@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 911 15 156

Marit Brekke Svendsen
Rådgiver Buskerud (hjelpekorps/
beredskap/Barnas Røde Kors/
Ferie for alle + lokalt ansatt i 
Ringerike og Hole Røde Kors
E-post
marit.svendsen@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00 
Mobil: 976 02 665

Maria Sybil Besseberg
Frivillighetskoordinator 
 “Lokal kapasitet”  
(engasjement 2017-19)
E-post:
maria.besseberg@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 980 62 401

DRAMMEN

Jon Peter Wium
Daglig leder i Drammen Røde Kors
E-post:
jon.wium@redcross.no 
Telefon: 32833750
Mobil:918 43 250
 
Dipali Gosain
Prosjektleder Fellesverket  
Drammen Røde Kors
E-post:
Dipali.gosain@redcross.no 
Telefon: 32833750
Mobil: 455 05 526

Lene Hansen
Tilrettelegger/
Regnskap i Drammen Røde Kors
E-post:
lene.hansen@redcross.no 
Telefon: 32 83 37 50
Mobil: 452 39 614
 
Ilse de Vos
Tilrettelegger gatemegling 
og flyktningkompis 
i Drammen Røde Kors
E-post:
ilse.vos@redcross.no 
Telefon: 32 83 37 50
Mobil: 407 82 586
 
Gunn-Hege Myhre
Tilrettelegger Barnas Røde Kors i 
Drammen
E-post:
gunn-hege.myhre@redcross.no 
Telefon: 32 83 37 50
Mobil: 924 35 815

RINGERIKE OG HOLE

Staale Trevland
Daglig leder i Ringerike og Hole 
Røde Kors
E-post:
staale.trevland@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 471 61 474
 
Marit Brekke Svendsen
Rådgiver Buskerud (hjelpekorps/
beredskap/Barnas Røde Kors/
Ferie for alle + lokalt ansatt i 
Ringerike og Hole Røde Kors
E-post:
marit.svendsen@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 976 02 665
 
Parviz Salimi
Flyktningguidekoordinator i  
Ringerike og Hole Røde Kors
E-post:
flyktningeguide@ringerike.
redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 930 23 953

KONGSBERG 

Sidsel Mohn
Frivillighetskoordinator i  
Kongsberg Røde Kors
E-post:
Sidsel.mohn@redcross.no 
Sentralbord: 22 05 40 00
Mobil: 903 69 362

Sentralbord: 22 05 40 00    |    Webside:  www.rodekors.no/buskerud    |    E-post: dk.buskerud@redcross.no

Facebook: Buskerud Røde Kors    |    Instagram: buskerudrk

Mari Ann Morken,
daglig leder i 

Buskerud Røde Kors 
(Foto: Jorunn H. Kornerud).



Buskerud Røde Kors vil takke sin mangeårige samarbeidspart-
ner Bell Media AS. Bell Media AS utfører grafiske tjenester og 
selger annonser til vårt Røde Kors-magasin for Buskerud som 
distribueres i juni og desember til alle husstander i fylket som 
ikke har reservert seg mot reklame.

Bell Media AS er også ansvarlige for den grafiske tjenesten 
i forbindelse med denne årsrapporten, som primært dist-
ribueres  til våre samarbeidspartnere og donorer.

Vi setter stor pris på å ha et firma i nærmiljøet som byr på               
lojale og faglig dyktige medarbeidere og som bidrar til god 
synliggjøring av våre humanitære aktiviteter og budskap.

H V O R D A N  K A N 
D U  E N G A S J E R E 
D E G ?

mediabellBUSKERUD

Takk

Foto: Kjartan Sævre

Du kan bli frivillig i en av våre flotte aktiviteter 

Du kan bli støttemedlem 

Du kan bli givermedlem eller fastgiver eller støtte med et 
engangsbeløp

Du kan kjøpe meningsfulle gavekort på www.gi.rodekors.no

Du kan støtte våre innsamlingsaksjoner ved nød og katastrofer 

Du kan starte en innsamlingsaksjon til Røde Kors på vår 
Facebookside

Du kan melde deg som blodgiver via www.giblod.no

Du kan gi en testamentarisk gave eller en minnegave

Støtte oppunder lokale Røde Kors-arrangementer og tiltak

Du kan trykke på Pantoknappen når du panter flasker 
eller gi din grasrotandel til ditt lokale Røde Kors

SMS: Du kan sende HJELP til 2272 (kr 200,-)

VIPPS: Til 2272 (valgfritt beløp)

Kontonummer: 8200 06 10190


