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Redaktør: 
Anikken Emilie Hjelde

Besøksadresse:
Torgeir Vraas Plass 4

E-post: 
drammen@rodekors.no

www.rodekors.no/drammen
www.facebook.com/drammen.rodekors

Slik kan du støtte oss: 
Bli medlem (300 kr per år) www.rodekors.no/medlem
Trykk på Pantelotteriknappen på matbutikken 
Velg å gi oss grasrotandelen når du tipper www.grasrotandelen.no
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  FRIVILLIGHETSPRISEN 2021
Drammen Røde Kors var en av de frivillige organisasjonene 

som vant Frivillighetsprisen for Strømsø kommunedel i 2021. 
Bakgrunnen for nominasjonen var antall timer og frivillige under 
vaksinasjonsoppdraget for kommunen. Drammen Røde Kors stod 

som ansvarlige for å skaffe frivillige fra ulike organisasjoner i byen, 
og det ble gjennomført 1300 timer med frivillig arbeid i perioden 

april – september 2021. 



4 ÅRSRAPPORT 2011

TIL STEDE I OVER 100 ÅR
En tidlig april morgen i 1917 stod frivillige klare til å 
ta imot sårede soldater på Drammen stasjon. Første 
verdenskrig var inne i sitt tredje år, og sykehusene i 
Europa var overfylt. Norges Røde Kors sendte ut en 
oppfordring til landets kommuner om å etablere flere 
lokalforeninger. 

De første sårede soldatene, offiserer og menige som ankom Drammen 
var fra Russland og ble innlosjert på Konnerudkollen Sanatorium. 

Drammen Røde Kors har vært til stede i 105 år, og lokalforeningen er 
basert på frivillig arbeid og er en ikke-statlig organisasjon. Formålet 
vårt er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød, og 
arbeide for mennesket uten å diskriminere på grunn av nasjonalitet, 
rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning. 

Drammen Røde Kors har syv ansatte og cirka 250 aktive frivillige. Vårt 
mål er å dekke humanitære behov rundt i byen vår, og for å få til dette 
har vi ulike aktiviteter som du kan lese mer om i denne rapporten.

God lesing!
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DETTE GJØR DRAMMEN RØDE KORS
BEREDSKAP 

  HJELPEKORPS
Søk, redning og førstehjelp i by 
og mark, året rundt

  LOKALFORENINGENS  
BEREDSKAPSGRUPPE
Utvikler beredskapsplan og 
 systemer for krisesituasjoner

MIGRASJON 
  FLYKTNINGGUIDE

Flyktninger får muligheten 
til å praktisere norsk, bli kjent 
i  Drammen og få et nettverk 
 gjennom en trygg voksenperson

  NORSKTRENING
Tilbud til deltakere som ønsker 
å forbedre sine språklige norsk-
kunnskaper

SOSIAL INKLUDERING 
  BESØKSTJENESTE

Frivillige besøker mennesker som 
ønsker å komme i kontakt med 
andre mennesker

  VITNESTØTTE
Tilbyr vitner støtte og infor-
masjon i for- og etterkant av en 
rettssak

OPPVEKST 
  BARNAS RØDE KORS

Tilrettelagt gratis fritidstilbud 
for barn fra 6–13 år

  FELLESVERKET
Åpne og inkluderende møte-
plasser for ungdommer fra   
13–25 år

  LEKSEHJELP
Leksehjelp for elever på barne-
skole, ungdomsskole og videre-
gående skole

ORGANISASJONSARBEID 
  LEDERSAMLINGER  

OG STYREARBEID
God styring med kompetente 
ledere

  MÅNEDSNYTT
Lager månedlig nyhetsbrev om 
det som foregår i lokalforeningen

  FELLESOPPLÆRING  
FOR FRIVILLIGE
Kursing av frivillige

  SAMARBEID
Samarbeid med kommune, andre 
lokalforeninger og ulike frivillige 
organisasjoner
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Vi avdekker og hindrer nød
Vi gir rask respons og lindrer når krisen oppstår
Vi bidrar til å styrke lokalsamfunnet

INNHOLD
Forord 7
Beredskap 8
Hjelpekorps 9
Migrasjon 10
Sosial inkludering 11
Oppvekst 12
Fellesverket 13
Nøkkeltall frivillige 14
Styrets sammensetning  15
Kontakt 16
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MERETE ANDREA RISAN
STYRELEDER I DRAMMEN RØDE KORS

Det vi har lært er at vi må være forberedt på det uventede, og søke 
muligheter til å løse vårt oppdrag under forskjellige omstendigheter.

Vi ser nå hvor viktig det var å følge med på, og undersøke, om det 
var behov for nye tiltak. Våre frivillige holdt tak i de faste aktivite-
tene, samtidig som de prøvde seg frem med ulike løsninger for å 
møte utfordringene rundt tiltakene som kom fortløpende. Røde Kors 
skal være der når det butter, og ikke gi opp. Vi i styret og adminis-
trasjon er SÅ stolte over våre frivillige som stiller opp, og som gjør 
en stor forskjell for de mest sårbare i samfunnet!

Som støtteaktør for myndighetene er det vår oppgave å være 
for beredt og stille opp for samfunnet når det trengs. I 2021 fikk vi 
en stor oppgave fra kommunen, å organisere frivillige fra mange 
organisasjoner til å avlaste kommunen i forbindelse med vaksine ring 
mot covid-19. Fra februar til september stod fri villige fra  Drammen 
Røde Kors på vakt i Drammens hallen når befolkningen kom for å bli 
vaksinert. En stor takk går til våre frivillige som holdt ut og gav av 
sin tid. De ble også belønnet av kommunen gjennom å vinne årets 
frivillighetspris i kommunedelen.

Salget av et Røde Kors-hus som rommer mange minner og tradi-
sjoner preget også året som gikk. Huset skulle tømmes, og alterna-
tive løsninger skulle finnes. Ved utgangen av året ble hjelpe korpset 
igjen i deler av sine gamle lokaler. Resten av foreningen flyttet inn i 
TV4-bygget på Strømsø Torg. 

Våre aktiviteter utvides stadig, og fremover skal det jaktes på et nytt 
sted å være, med mer plass til aktivitetene. 
 
Vi ser frem til et nytt år med nye utfordringer, flere frivillige 
og gode samarbeid med interne og eksterne aktører. 

Jeg er stolt over 
å si at Drammen 
Røde Kors var en 
viktig støtteaktør 
for myndighetene 
i 2021. Vi var 
forberedt på det 
uventede, og søkte 
muligheter til å 
løse våre opp drag 
under forskjellige 
omstendigheter. 

ORD FRA STYRELEDER
Da vi gikk inn i 2021 trodde vi at pandemien var 
på vei til å blåse over. 
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55
FRIVILLIGE, COVID-19 
VAKSINERING (14 FRA 

DRAMMEN RØDE KORS)

1300
TIMER TOTALT

BEREDSKAP
Som støtteaktør til norske myndig heter 
ved ekstra ordinære og uønskede hendelser 
i fredstid, er Drammen Røde Kors en viktig 
samarbeidspartner for det offentlige når det 
inntreffer hendelser lokalt, men også regionalt.

M ange forbinder frivillig beredskap kun med søk og 
redning innenfor den frivillige redningstjenesten, men 
en helhetlig beredskap omfatter også omsorg og psyko-

sial støtte. God planlegging og logistikk er viktig elementer i 
vårt beredskapsarbeid. Vi stiller med eget mannskap og utstyr 
under ekstraordinære hendelser. 

I 2021 stod Drammen Røde Kors som ansvarlig for å skaffe 
mannskap i forbindelse med vaksinering av covid-19. I perioden 
februar til september bidro vi med 55 frivillige, og det ble lagt 
ned 1300 timer. 

 Innsatsen fra Røde Kors har bidratt til at innbyggerne har blitt  
møtt på en god måte når de skal vaksineres, og den frivillige inn
satsen har i tillegg avlastet kommunens øvrige ansatte som i større 
grad har hatt mulighet til å fokusere på sine samfunnsoppgaver. 
STEN PETTER AAMODT, BEREDSKAPSSJEF I DRAMMEN KOMMUNE
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HJELPEKORPS
Hjelpekorpset er vår beredskaps tjeneste 
som på kort varsel kan rykke ut for å delta 
i søk og redningsaksjoner. Hjelpekorpset 
i Drammen Røde Kors er utryknings klare 
24 timer i døgnet.

H jelpekorpset i Drammen Røde Kors har vært 
involvert i flere aksjoner gjennom 2021.

Det har vært stort fokus på å skaffe flere medlemmer, 
og å gjennomføre opplæring med gode smittevernstiltak. 

Hjelpekorpset i Drammen har 39 godkjente frivillige til 
søk og redning. De disponerer også to ambulanser og to 
ATV-er. Disse står klare til å rykke ut ved behov.

Å være en del 
av hjelpekorpset 
i Drammen Røde 

Kors gir meg selv
tillit og mestrings

følelse. Vi samarbeider 
med Politiet og andre 
organisasjoner, og jeg 
har fått et større og 
spennende nettverk. 

FRIVILLIG HJELPEKORPSER

14
SØK- OG 

REDNINGSOPPDRAG

99
MEDLEMMER
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48
FRIVILLIGE

90
DELTAKERE

182
BESØK (NORSKTRENING)

MIGRASJON
I møte med en ny hverdag i Norge har 
mange flyktninger behov for informasjon og 
kunnskap om lokalsamfunn. Vi jobber for at 
migranter i Drammen skal bli tatt godt imot 
og oppleve tilhørighet i det norske samfunnet.

V årt samarbeid med flyktningtjenesten i Drammen 
kommune sørger for at deltakere som har behov for 
et ekstra supplement blir rekruttert til våre ulike migra-

sjonsaktiviteter. 

Våre frivillige står klare med sin kunnskap når det gjelder 
vårt lokalsamfunn i Drammen. Flyktningguide er et tilbud 
til nylig bosatte flyktninger som trenger en veiviser inn i 
samfunnet. Lavterskeltilbudet norsktrening er svært popu-
lært blant deltakerne, og her får de mulighet til å praktisere 
og utvikle norskspråket sitt ved å gjennomføre innlæring av 
nye ord og utrykk, rollespill og muntlige øvelser. De går turer 
i gruppen «Walk and talk» dersom smitte tiltakene skaper 
utfordringer ved å holde seg innendørs. 

23 NORSKTRENERE25 FLYKTNINGGUIDER

Jeg er stolt av våre 
lojale frivillige som 

bidrar med mye av sin 
tid. Resultatet av dette 
er en svært populær 
aktivitet, med mange 

deltakere. 

ØYVIND,  
FRIVILLIG LEDER NORSKTRENING
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SOSIAL 
INKLUDERING
Drammen Røde Kors har aktiviteter for å 
motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.

E nsomhet og sosial utestengning rammer mennesker i 
alle aldre, langtidssyke og mennesker som av en eller 
annen grunn står utenfor arbeidslivet. 

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner 
ønsker mer kontakt med andre mennesker, og Drammen 
Røde Kors samarbeider med flere institusjoner rundt omkring 
i byen. Vi har 6 gruppeledere som har ansvar for ulike 
kommunedeler, samt to ansatte som fungerer som frivillig-
hetskoordinator og prosjektleder. Våre frivillige reiser på 
ukentlige besøk til sine deltakere, som enten bor i sitt private 
hjem eller på institusjon. Drammen Røde Kors har også 
besøksvenn med hund som er et populært tiltak.  

Vi samarbeider tett med Buskerud Tingrett og rekrutterer 
frivillige som kan bistå vitner i rettsak med medmenneskelig 
støtte, veiledning og praktisk hjelp.

Drammen Røde Kors 
er en av aktørene 

som kommer til oss 
med frivillige til 

vitnestøtteordningen. 
Vi er takknemlige for 

– og helt avhengige av – 
dette samarbeidet.

IRENE MOVALD,  
SENIORRÅDGIVER BUSKERUD TINGRETT

14 
VITNESTØTTER

76 
BESØKSVENNER

FRIVILLIGE

100
DELTAKERE
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OPPVEKST
Drammen er en by hvor barn og unge vokser 
opp med ulike utfordringer. Drammen Røde 
Kors jobber for trygge oppvekstsvilkår for alle. 

A lle barn har behov for aktivitet, og for å gi unge en god 
plattform i livet er fritidstilbud et av de sterkeste virke-
midlene vi har. I Drammen Røde Kors legger vi til rette 

for at unge kan knytte nettverk, få hjelp med lekser eller støtte 
til å håndtere vanskelige forhold i hverdagen. 

Barnas Røde Kors i Drammen har hatt mye aktivitet gjennom 
året 2021, og aktiviteten har vokst seg til å bli to store grupper. 
De har gjennomført førstehjelpskurs med alle barna, vært på 
skattejakt, fisketurer, de har bowlet, vært på kino, på Tusenfryd 
og ikke minst klatreturer og gårdsbesøk. I julen ble det delt ut 
julegaver til barna som er en del av aktiviteten. Det er mange 
barn som ønsker å delta i Barnas Røde Kors, og aktiviteten gjen-
nomføres ukentlig, samt noen helger. 

Leksehjelpstilbudet til barn og ungdom er også populært. 
Gjennom året har det vært tilbud for barneskole elever på 
Brandenga skole, i tillegg til leksehjelp i vårt Røde Kors-hus. 
I 2022 utvides tilbudet ytterligere til elever på Marienlyst skole. 

33 
LEKSEHJELPERE

I Barnas Røde 
Kors ønsker vi å 

fremme mangfold, 
moro og mestring! 

Det er helt fantastisk 
å se hvor mye glede 

barna opplever i 
aktivitet. 

EMILY, KOORDINATOR  
FOR BARNAS RØDE KORS

100
DELTAKERE

FRIVILLIGE

22 
BARNAS 
RØDE KORS
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FELLESVERKET
Vi tilbyr spennende aktiviteter hver eneste 
uke, og Fellesverket er det mest besøkte 
ungdomshuset i Drammen.

A ktiviteten holdt stengt frem til mai 2021, og sommeren 
var noe rolig grunnet vedvarende koronarestriksjoner. 
Likevel har ungdomshuset gjennomført en rekke 

aktiviteter, og det ble blant mye annet arrangert påskerebus, 
jentekveld, baristakurs, tur til Drammen racing, bowling, CV- 
og søknadskurs, skatepark og ATV-tur med Drammen Røde 
Kors hjelpekorps. 

Høsten 2021 var Fellesverket i Drammen vertskap for 
Humanitært Forum med lokale politikere. 

I 2021 har Fellesverket hatt stort fokus på ulike arbeids-
treningstiltak hvor 15 ungdommer fikk tilbud om sommer-
jobb. På vår sosiale møteplass ble det registrert 3287 besøk 
i 2021.

3287
BESØK

648 
UNGDOMMER

30 
FRIVILLIGE

Fellesverket er 
et fint sted hvor 
alle blir tatt godt 
imot. Også liker 

jeg at det alltid blir 
servert mat og 

drikke!

UNGDOM, 15 ÅR

FO
TO

: M
OR

GH
AN

 N
AJ

OU
R



14 ÅRSRAPPORT 2011

ALDERSFORDELING

KJØNNSFORDELING

NØKKELTALL FRIVILLIGE

377
FRIVILLIGE

1317
BETALENDE  

MEDLEMMER PR. 31.12.21

14 000
FRIVILLIGE-TIMER

46
DELTAKERE PÅ 

INTRODUKSJONSKURS

176
 HENVENDELSER 
OM FRIVILLIGHET

–29 

30–49 

50–69 

70+

UKJENT

KVINNER 

MENN 
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STYRELEDER
Merete Andrea Risan

NESTLEDER
Tom Søgård

STYREMEDLEM
Christian Hollie

VARAMEDLEM
Esther Kamitanji

STYREMEDLEM HJELPEKORPS
Thomas Evjen

STYREMEDLEM OMSORG
Anne Brunsell

STYREMEDLEM 
Nina Hansen

STYREMEDLEM 
Andreas Nørbech

VARAMEDLEM
Kåre Sivertsen

VALGKOMITÉ
Irene Sørensen
Benny Larsen
Nina Hansen

ÆRESBEVISNINGER
Christian Hollie

BEREDSKAPSUTVALG
Merete Andrea Risan

Tom Søgård
Thomas Evjen

Marie Stenstadvold

STANDS- OG SYNLIGGJØRING
Nina Hansen

FESTKOMITÉ
Anne Brunsell
Ellen Norman

Esther Kamitanji

BEREDSKAPSGRUPPE
Andreas Nørbech

Ellen Norman

STYRETS SAMMENSETNING
LOKALSTYRET RESSURSGRUPPER
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ANSATTE

  MARIE OMLAND STENSTADVOLD 
Daglig leder 
marie.stenstadvold@redcross.no

  ANIKKEN EMILIE HJELDE 
Frivillighetskoordinator  
anikken.hjelde@redcross.no

  DIPALI GOSAIN
Leder Fellesverket  
dipali.gosain@redcross.no

  HENRIETTE WIIG 
Koordinator Fellesverket   
henriette.wiig@redcross.no

  MORGHAN NAJOUR 
Koordinator Fellesverket   
morghan.najour@redcross.no

  EMILY ANN BROWN 
Koordinator Barnas Røde Kors   
emily.a.brown@redcross.no

  DILÚ MATOLA 
Koordinator Leksehjelp 
dilu.matola@redcross.no
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FRIVILLIGE LEDERE

  MERETE ANDREA RISAN 
Styreleder i Drammen Røde Kors 

  ØYVIND SØRENSEN 
Frivillig leder for norsktrening

  ANNE BRUNSELL 
Frivillig leder for flyktningguide 

  TORUNN AUVI 
Frivillig leder for besøkstjenesten  

  THOMAS EVJEN 
Frivillig leder for hjelpekorps  

  ANNELIV HOSET GRINDE 
Frivillig leder for vitnestøtte   

  JENS HAAGENSEN 
Frivillig leder for leksehjelp   

  BEATRICE NAMUKASA 
Frivillig leder for Barnas Røde Kors  
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Vår nestor, Øivind Granlund, som 
konferansier under årets Frivilligfest i 
Drammens Teater.

Leksehjelp er et av 
våre viktigste tilbud 
til elever i Drammen.

En av de engasjerte 
frivillige på Fellesverket 
i Drammen Røde Kors.

De frivillige får den oppmerksomheten 
de fortjener under årets frivilligfest 

for Drammen Røde Kors.

Leder for hjelpekorps, Thomas Evjen, 
forteller om det viktige arbeidet de gjør.

Et av våre mange og 
viktige samarbeidsmøter.

Esther Kamitanji inspirerer 
og informerer om aktivitet  
i Drammen Røde Kors.

Et viktig møte mellom politikere, ansatte 
og frivillige i Drammen Røde Kors.
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Kursholder og hjelpekorpser 
Kjetil Thorstensen deler av sin 
erfaring gjennom mange år.

Frivillig Bara 
holder matkurs for 
ungdommene.

En av Barna Røde Kors sine 
mange utflukter på Høyt og Lavt.

Koordinator Emily A. Brown 
deler sine kunnskaper med 
elev på barnetrinn.

Drammen Røde Kors hjelpe korps 
deler ut påskeegg til barna i 
Barnas Røde Kors.

Ungdommenes  
møteplass midt  

i byen.

I aktiviteten norsktrening er den 
viktig med den gode samtalen for 
å skape trygghet og mestring.

Frivillige i Barnas Røde  
Kors har full kontroll.

Drammen Røde Kors 
bistår kommunene med 
frivillige til vaksinering.



VÅRE PRINSIPPER
Humanitet

Upartiskhet

Nøytralitet

Uavhengighet

Frivillighet

Enhet

Universalitet


