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Vi er synlige i røde hjelpekorpsuni-
former når alvorlige hendelser skjer 
i vårt område, enten det er i skog, 
by, fjell eller vann. Vi har lokal til-
hørighet og lokalkunnskap som ofte 
utgjør en vesentlig forskjell under 
søk- og redningsdrag. Allikevel 
foregår den viktigste innsatsen bak 
kulissene. Nemlig beredskapsarbei-
det.

Alle kommuner gjennomfører 
risiko og sårbarhetsanalyser. Selv 

om man visste at pandemier 
kunne utgjøre en reell trussel, var 
samfunnet ganske uforberedt da 
koronapandemien plutselig var her. 
Men denne pandemien har vist oss 
at vi kan snu oss på hælen, og at vi 
har flere bein å stå på. Røde Kors 
frivillige har bistått kommunene i 
vaksineringsprogram, smittetest-
ing, organisering av frivillige til 
massevaksinering, grensevakter, 
samt transport av medisiner, mat og 
mennesker. Timene har blitt mange, 
og ofte lange. Allikevel har våre friv-
illige stilt opp og bidratt til trygghet 
i sine nærområder. 

Selv med smittevernbegrensninger 
er det gjennomført en rekke 
omsorgsaktiviteter som gjør en 
forskjell for mange. Ferie for alle, 
besøksvenn med hund, omsorg for 
beboere på sykehjem, besøksvenn 
over telefon, seniorferier, omsorg 
for flyktninger og de som faller 
utenfor. Vi har ringt på døra, delt ut 
matpakker, påskeegg og kakestyk-
ker, og noen ganger bare tatt en 
prat og sett til de som ble rammet 
av ensomheten i tillegg til selve 
pandemien. Våre frivillige har vært 
kreative og funnet løsninger slik at 
vi fortsatt har kunne gjennomført 
våre aktiviteter på en eller annen 
måte. 

Vi tar med oss erfaringer fra pand-
emien i videreutviklingen av Røde 

Kors som beredskapsorganisasjon 
i Hedmark. Vi samarbeider tettere 
med kommunene, vi blir flinkere 
til å øve sammen, utarbeider planer 
og utvikler vår fagkunnskap, op-
pgraderer utstyret og tar i bruk ny 
teknologi der vi kan. Det legges ned 
en enorm innsats i hele distriktet, 
slik at vi skal være best mulig for-
beredt til å kunne håndtere fremti-
dige uforutsette kriser. 

Som leder i Hedmark Røde Kors 
er jeg mektig stolt av hva vi har 
levert og stadig leverer sammen i en 
situasjon som har krevd en ek-
straordinær innsats hver dag, over 
lang tid. Takk til alle frivillige og 
deres nærmeste for at dere er der og 
holder ut og bidrar til at vi fortsatt 
kan utvikle oss og være med å gjøre 
en forskjell. Det røde korset betyr 
for mange trygghet, og vi jobber 
kontinuerlig for at det fortsatt skal 
være det, også her i Hedmark.

Har du lyst å være med som frivillig 
og bidra til å skape denne trygghet-
en i ditt lokalsamfunn? Ta kontakt 
med din nærmeste lokalforening, vi 
trenger deg!
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Distriktsleder 
Hedmark Røde Kors
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Våre frivillige 
utfører flere viktige
oppdrag i ditt nær-
miljø, men ikke alt 
er like synlig.
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1. Planlegg turen og meld fra hvor du går            
Er planene så gode at dere uansett får en 
fin tur?

2. Tilpass turen etter evne og forhold 
Lar denne turen seg gjennomføre, under 
disse forholdene, med denne gruppen

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 
Følg med på utviklingen av vær- og skred-
forhold underveis. Må turplanen endres?

4. Vær forberedt på uvær og kulde,                    
selv på korte turer 
Tåler du et brått værskifte på turen din?

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne 
hjelpe deg selv og andre 
Klarer du deg selv og kan hjelpe andre?

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig 
terreng og usikker is 
Kan det gå skred der jeg planlegger å gå? 
Hva er konsekvensene?

7. Bruk kart og kompass.  
Vit alltid hvor du er

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu 
Veien er målet! Det kommer en ny tur.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig 
Er du i stand til å komme deg  
tilbake? Kan du finne ly?

BEREDSKAPSORGANISASJONEN RØDE KORS

ÅPENT ALLE DAGER

FOR DEG OPP 
TIL 18 ÅR

TRYGT, GRATIS
OG ANONYMT

FJELLVETTREGLENE
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HJELPEKORPSAKSJONER

Hjelpekorpsene i Hedmark bidrar ofte 
under redningsoppdrag i forbindelse 
med skader og bårepasienter, eller folk 
som er meldt savnet. Samtidig dreier 
flere aksjoner seg om å hjelpe menne-
sker som er utslitt, nedkjølt eller ikke 
har nødvendig utstyr for å gjennomføre 
fjellturen de har lagt ut på.

- Vi ser nok at utferdstrangen og behovet 
for å dra ut på tur har blitt større under 
koronapandemien. Stadig flere er ute 
på tur. Mange er uheldige og skader 
seg. Mens andre overvurderer egne 
evner og begir seg ut på i overkant am-
bisiøse turer i forhold til egen kapasitet 
og eget utstyr. At folk orienterer feil og 

går seg vekk i terrenget er også en av de 
hyppigste årsakene til flere av årets aks-
joner, forklarer Gunn Kari Gran Haugen, 
fagleder aksjonsledelse i Hedmark Røde 
Kors.

Merkbar økning

For de lokale hjelpekorpsene i Hedmark 
har det vært en merkbar økning i antall 
oppdrag hittil i år. Eksempelvis har 
Løten Røde Kors Hjelpekorps deltatt 
på 14 aksjoner siden mai. Dette utgjør 
totalt 543 frivillige arbeidstimer, som 
er mer en det dobbelte sammenlignet 
med i fjor da det ble nedlagt 244 frivil-
lige arbeidstimer fordelt på 10 aksjoner.
- Vi har merket at det har vært tøft for 
mannskapene som har bidratt mye over 
lengre tid, forteller Rasmus Dyresen 
Lilleløkken, distriktsstyremedlem i 
Hedmark Røde Kors og administrativ 
leder i Løten Røde Kors Hjelpekorps.

Kunne vært avverget

Denne høsten har hjelpekorpset i 
Løten blant annet deltatt i aksjoner der       
bærplukkere har hatt behov for hjelp.
- Vi har flere eksempler med bær-     
plukkere som begir seg ut på lengre 
ettermiddagsturer, kun med bærbøtta i 
hånda. Når det blir brått mørkt og kaldt 
på kveldene utover høsten kan dette by 

på problemer. Ofte er det snakk om folk 
som går uten tilstrekkelig tøy og annet 
nødvendig utstyr for å klare seg utover 
kalde høstkvelder. For disse aksjonene 
er det typisk at vedkommende går tom 
for strøm på mobilen og ikke kommer 
hjem til avtalt tid. Dermed blir de meldt 
savnet av pårørende og må lokaliseres 
og hentes ut av Røde Kors. Disse situas-
jonene kunne ofte vært unngått ved at 
man planlegger turen litt bedre og tar 
med tilstrekkelig utstyr for å klare seg 
ute under gitte forhold, sier Lilleløkken.
Han får støtte av Haugen, som har klare 
oppfordringer til alle som skal på tur i 
skog og fjell. 
- Flere av situasjonene der folk blir 

skadet eller av ulike årsaker må reddes 
ut kunne vært avverget med enkle 
grep. Ta med deg en sekk med ekstra 
klær, mat, kart og kompass slik at du er 
bedre rustet til å håndtere uforutsette 
situasjoner som værskifte eller skader. 
Et annet tips er å være oppmerksom på 
hvor du går. Sørg for å ha oversikt over 
hvor du befinner deg til enhver tid slik 
at du ikke kommer ut av kurs. På denne 
måten blir det enklere å finne veien 
tilbake dersom du skulle gå deg bort, 
forklarer hun.

Kraftig økning i antall søk- og redningsaksjoner i Hedmark
I 2021 har hjelpekorps i Hedmark Røde Kors vært utkalt til 74 redningsaksjoner. 
Dette utgjør en vesentlig økning fra i fjor, der det ble registrert totalt 35 aksjoner.

Tekst: Andreas Lotterud

Gunn Kari Gran Haugen, 
fagleder aksjonsledelse
i Hedmark Røde Kors, har 
klare oppfordringer til 
alle som skal på tur 
i skog og fjell.

Frivillige fra Løten Røde Kors Hjelpekorps 
har lagt ned en enorm innsats i søk- og 
redningsoppdrag dette året.

ØNSKETREET
Vil du oppfylle et julegaveønske og glede et barn som ellers ikke får så mye til jul? 

Antallet barn som vokser opp i familier 
med vedvarende lavinntekt øker fra år til 
år. I flere år har Røde Kors samarbeidet 
med det kommunale hjelpeapparatet 
og den lokale handelsstanden om Øn-
sketreet. Familier som opplever en van-
skelig økonomisk situasjon, kan levere 
et juleønske fra barna til det lokale 
hjelpeapparatet. Ønskelistene sendes 

deretter til Røde Kors som skriver ønsket 
på et julehjerte som henges på et juletre 
i nærheten av et handelssted der du bor.
Besøkende på de forskjellige han-
delssentrene får på denne måten 
muligheten til å oppfylle et barns ju-
leønske. Du som vil glede et barn tar 
med deg et rødt hjerte, kjøper gaven 
og leverer til den aktøren som har ans-

varet for ønsketreet der det er plassert

For mange har det blitt en fast førjul-
stradisjon å plukke ned et hjerte og 
kjøpe ei gave. Ikke minst forteller flere 
barnefamilier at ønsketreet gir barna 
læring om sosiale ulikheter i samfunnet 
og betydningen av å gi noe til den som 
har mindre enn de selv har.

  I fjor fikk over 2000 barn i Hedmark 
  oppfylt et juleønske. Vi håper vi kan
  oppfylle like mange i år.

Ønsketrær i Hedmark:
TRYSIL    Trysilsenteret 25.11-17.12   Trysil Frivilligsentral
ENGERDAL   Coop Prix 27.11-17.12  Engerdal Frivilligsentral
MOELV   Baker Kristiansen 18.11-20.12 Ringsaker Røde Kors
BRUMUNDDAL  Mølla Storsenter 19.11-20.12  Furnes og Brumunddal Røde Kors
ELVERUM   Amfi ca 27.11-17.12  Elverum Røde Kors
RENA   Wahlsenteret ca 27.11-17.12  Elverum Røde Kors
KONGSVINGER  Gågata Sentrum syd 26.11-18.12 Kongsvinger Røde Kors
HAMAR   CC Stadion 17.11-19.12  Hamar, Vang, Stange og Løten Røde Kors
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FFA: FERIE FOR ALLE

Over 115.000 barn vokser opp i 
familier med vedvarende lav inntekt 
i Norge. Tallet øker for hvert år og 
svak økonomi blant barnefamilier 
resulterer i at stadig flere barn ikke 
får muligheten til å delta på fritids-  
aktiviteter eller reise på ferieturer. 

Denne sommeren hadde Hedmark 
Røde Kors 263 søkere til Ferie for 
alle, der Røde Kors tilbyr gratis fe-
rieaktiviteter og ferieopplevelser til 
de som trenger det mest. Som en del 
av det ordinære Ferie for alle-tilbu-
det ble det blant annet gjennomført 
familieopphold på leirstedet Merket 
i Valdres i slutten av juni. 

Her deltok 40 barn og foreldre fordelt 
på 9 familier. 
- Etter oppholdet sendte en av 
familiene tekstmelding og takket for 
den beste ferien de noen gang hadde 
hatt, forteller en av de frivillige fra 
familieoppholdet.

Stor aktivitet i lokalforeningene
Aldri før har vi hatt et høyere aktivi-
tetsnivå og et bredere tilbud for barn 
og unge enn denne sommeren. Til 
sammen 91 frivillige har bidratt til at 
totalt 909 barn og deres foreldre har fått 
tilbud om ferieopplevelser i sommer. 
Som følge av den store etterspørselen 
har lokalforeningene i Hedmark Røde 
Kors lagt ned en enorm innsats for å 
kunne gi flest mulig tilbud om gratis 
aktiviteter. Ringsaker Røde Kors har 

hatt ukentlige tilbud om aktiviteter, 
utflukter og helgeturer for deltakere 
i Barnas Røde Kors, men også for 
andre deltakere gjennom samarbeid 
med hjelpeapparatet i kommunen. Det 
ble blant annet gjennomført dagsturer 
til Sjusjøen, Hunderfossen, tur med 
Skibladner og teaterturer til Sommer 
i Prøysen. 
Løten Røde Kors har hatt friluftstur 
til Mosjømarka, turer til klatreparken 
på Domkirkeodden og dagstur til 
Hunderfossen. 
Furnes og Brumunddal Røde Kors 
har gjennomført en aktivitetsdag i 
klatreparken på Helgøya med ribb-
transport over Mjøsa. Målgruppen for 
dette opplegget var ungdom i alderen 
13-19 år. I august hadde de også en 
tur til Tusenfryd med 100 deltakere. 

Eidskog Røde Kors har vært i Bjørne-
parken i Flå med ei stor gruppe barne-
familier. Turen var for deltakere i 
Barnas Røde Kors og søkere til Ferie 
for alle.
Stange Røde Kors organiserte et fem 
dagers familieopphold for totalt 19 
deltakere på leirstedet Rasen. Blant 
aktivitetene var daglig vanntilven-
ning og svømmeopplæring. Videre 
utover sommeren har foreningen 
hatt en rekke dagsturer. Alt fra 
lokal stolpejakt, til sommerteater på 
Atlungstad, formiddager i trampo-
linepark og bussturer til Hunderfos-
sen og Lilleputthammer.

Rekordmange ferieaktiviteter
for barn og unge

Hedmark Røde Kors sørget for at flere barnefamilier fikk gode ferieopplevelser i 
flotte omgivelser denne sommeren.  

Tekst og foto: Andreas Lotterud

Barna spilte fotball sammen fra første stund 
under ferieoppholdet på Rasen i sommer.

Et økende behov
Stadig flere barn i Norge vok-
ser opp i familier som strever 
økonomisk. 

På grunn av økningen av fami-
lier som ikke har mulighet til å 
ta med barna på ferie, trenger 
vi flere frivillige som kan bidra 
til å gi disse familiene gode 
ferieopplevelser. 

Med deg som frivillig kan vi gi 
dem et  ferietilbud!

Les mer på www.rodekors.no

Det ble lagt opp til vann-      
aktiviteter og svømmetrening 

under flere av sommerens 
Ferie for alle-opphold.



Røde Kors MAGASINET Hedmark         5         

FFA: FERIE FOR ALLE

Høsten 2020 ble Hedmark Røde 
Kors kontaktet av Geitmyra matkul-
tursenter for barn i Ringsaker, som 
ønsket å se på et mulig samarbeid. 
Ett år senere har partene samarbei-
det om å gjennomføre en rekke ak-
tiviteter og tilbud for barn og unge 
i regionen.
Geitmyra tilbyr blant annet matkurs 
for barn. I tillegg til at barna lærer 
å lage god mat, skal kursene også 
fremme bærekraft, folkehelse og 
sosial inkludering. 

Matvaner og sosioøkonomiske 
forhold henger ofte sammen, noe 
som igjen gir utslag på folkehels-
estatistikken innenfor både fysisk 
og psykisk helse. Gjennom kursene 
på Geitmyra opplever deltakerne 
gleden ved lage mat og sitte til 
bords sammen. Måltidet skaper 
fellesskap og bidrar til sosial inklud-
ering. Samtidig er noe av ideen at 

barn som lærer å lage mat også tør 
å smake på mat. Barna blir nysgjer-
rige på råvarer og hvordan de kan 
brukes.

- Geitmyra satt med tilbudet, 
lokalene og pedagogene, og hadde 
også fått støtte til et prosjekt kalt 
«Sammen rundt middagsbordet». 
Men de manglet nettverket for 
å kunne nå ut målgruppen med 
tilbudet. Med våre aktiviteter for 
barn og unge var Røde Kors en 
naturlig samarbeidspartner. Vi 
har nettverket og den nødvendige 
relasjonen til barnefamiliene, 
forteller Helen Rønningsbakken, 
rådgiver for oppvekst i Hedmark 
Røde Kors. 

Sosialt utbytte
Gyro Knutsdotter, avdelingsleder på 
Geitmyra matkultursenter for barn i 
Ringsaker, forklarer hvordan Røde 

Kors ble utpekt som en naturlig 
samarbeidspartner på bakgrunn av 
felles verdier og mål om å tilby 
lavterskel aktiviteter for barn og 
unge. 
- Vår visjon er å bidra til at flest 
mulig barn og unge blir glade i mat 
som gjør dem godt. I tillegg er det 

minst like viktig for oss å skape en 
sosial arena for trivsel og mestring. 
Det å møtes rundt matlaging og sam-
arbeide om noe praktisk, samt mestre
sammen, det skaper kultur og felles-
skap. Vi ser at det sosiale aspektet ved
tilbudet gir stort utbytte for 
deltakerne, sier hun.  (forts. side 6) 

Fruktbart samarbeid
I sommer arrangerte Hedmark Røde Kors aktivitetsdager og matkurs for barn og unge i samarbeid 
med Geitmyra Matkultursenter i Ringsaker. 30 deltakere fikk lærerike og morsomme matopplevelser, 

der sosial inkludering, folkehelse, felleskap og bærekraftig matkultur var i fokus. 

Deltakerne var strålende fornøyd etter en av 
sommerens aktivitetsdager med matkurs på 
Geitmyra. 

Det ble et hyggelig måltid 
for deltakerne  som fikk nyte 
maten de selv hadde laget. 
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(fortsettelse fra side 5)

Samarbeidet har også som hensikt å 
sikre at Geitmyra kan nå ut med gratis 
aktivitetstilbud til de som trenger 
det mest. Sammen ønsker Geitmyra 
og Hedmark Røde Kors å motvirke 
folkehelseutfordringer knyttet til mat 
og ernæring, samt styrke psykisk 
helse ved å motarbeide utenforskap 
og ensomhet.
Matlagingsaktiviteter på Geitmyra 
har også blitt benyttet som integre-
ringstiltak. Sammen med en lokal 
prosjektgruppe startet Furnes og 
Brumunddal Røde Kors et integre-
ringsprosjekt med hjelp fra Geitmyra, 
med navnet «Mer enn mat».

- Mer enn mat er et spennende 
prosjekt med en litt utradisjonell in-
tegreringstankegang. Prosjektet tar 
sikte på å skape en felles arena, slik 
at deltakerne får dele sin kompetanse 
innen matlaging, samtidig som de 
får dele fortellinger fra sin kultur 
og minner fra eget liv. Slik skapes 
relasjoner og samhandling på tvers 
av kultur og bakgrunn, forteller Jane 
Molstad i Furnes og Brumunddal 
Røde Kors.

Ideelt samarbeid
- Jeg var akkurat ferdig med å gjen-
nomføre en rekke feriedager med 
besøk til museer, dyreparker, lokale 
teaterforestillinger og andre sever-
digheter. Samtidig savnet jeg noe 

som kunne aktivisere familiene i 
felleskap og gi dem noe de kunne ta 
med seg videre i hverdagen etterpå. 
Tilbudet til Geitmyra var midt i 
blinken, forteller Rønningsbakken.

I 2021 har Hedmark Røde Kors 
arrangert tre ferie- og aktivitets-
dager på Geitmyra. Først i vinter-
ferien, da samiske matretter sto på 
menyen, og nå sist i sommerferien 
da deltakerne fikk gleden av å være 
med på innhøsting av flere råvarer 
som ble brukt til å lage måltidet.
 
I tillegg til aktiviteter gjennom 
Ferie For alle i Hedmark Røde 
Kors har BARK-gruppene (Barnas 
Røde Kors) i Ringsaker, Furnes og 
Brumunddal og Stange gjennomført 
til sammen åtte kurskvelder gjennom 
våren. 
- Jeg håper at kurs- og aktivitets- 
dagene så langt bare er begynnelsen 
på et langvarig samarbeid. Så langt 
har det vært et ideelt samarbeid. Vi 
kunne tenke oss å gjøre mye mer 
sammen med Røde Kors, fastslår 
Knutsdotter på Geitmyra.

Det viste seg at aktivitetsdagene gir 
læring så vel til de voksne som til 
barna, både når det gjelder dyrking, 
innhøsting og bruk av viltvoksende 
råvarer, samt det å lage et måltid helt 
fra bunnen. 

I sommer sto gnocchi med purre 
og smørdampet kål på menyen. Til 
dessert ble det laget tjukkmjølkspud-
ding med bærsaus og friske bær som 
ble høstet fra kjøkkenhagen. 

Tilbudet falt i smak
- Tilbakemeldingene fra deltakerne 
viser at vi har lykkes med å tilby en 
litt annen type aktivitet som både 
engasjerer og gleder både barn og 
voksne, konstaterer Rønningsbakken.

En av deltakerne, Ahlam Hassan (15 
år), bekrefter at aktivitetstilbudet falt 
i smak på alle mulige måter. 

- Det var veldig koselig å være 
med. Man møter nye folk og får nye 
venner. Vi har lært om mat, og lært 
å lage forskjellig god mat som jeg 
ikke har laget før. Jeg var litt usikker 
på om det var noe for meg, men jeg 
er veldig fornøyd med at jeg ble 
med. Det er veldig gøy å være med 
på aktiviteter sammen med andre 
ungdommer på sommeren, oppsum-
merer Ahlam.

FFA: FERIE FOR ALLE

Tekst og foto: Andreas Lotterud 

Ahlam Hassan (15 år) synes det var 
både lærerikt og gøy å være på 

matkurs sammen med jevnaldrende. 

Deltakerne fikk en innføring i hvordan man kan 
dyrke egne råvarer og hva ulike planter og urter 
kan brukes til.    
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RINGSAKER RØDE KORS - 75 ÅR

Ett år etter etableringen i 1946 
mottok foreningen en krigsam-
bulanse i gave fra Røde Kors i 
Glasgow. Dette la grunnlaget for 
oppstart av hjelpekorps og ambu-
lansetjeneste i Ringsaker.
De første årene var det stort behov 
for hjelp til mange familier etter 
krigen. Foreningen mottok klær 
og skotøy fra Canada Røde Kors 
til utdeling i Ringsaker. Det kom 
også hjelpepakker fra Amerika som 
inneholdt tannbørster, barnesmokker, 
lommetørklær, vaskekluter, viskelær, 
blyanter og notisblokker. Dette ble 
utdelt på skolene. I tillegg ble det 
innsamlet og donert pengegaver til 
Moelv Sykehus som gikk til innkjøp 
av surstoffapparat og diverse utstyr.

En viktig bidragsyter
Litt senere, i 1964, ble det etablert 
besøkstjeneste som ga grobunn for 
en rekke andre aktiviteter innenfor 
omsorg og beredskap. 75 år- og 
tusenvis av frivillige arbeidstimer 
senere har Ringsaker Røde Kors ak-
tiviteter innenfor totalt åtte områder. 
Norsktrening, Barnas Røde Kors 
(BARK), besøkstjeneste, besøk-
stjeneste med hund, følgetjeneste, 

våketjeneste, vareutkjøring og 
beredskapsvakter.
Ringsaker Røde Kors mottar en god 
del oppmerksomhet for sin innsats 
og tilstedeværelse i kommunen, og 
har mottatt en rekke priser for sitt 
arbeid i lokalsamfunnet. Blant annet 
ble foreningen tildelt kommunens 
inkluderingspris i 2016 og frivil-
lighetsprisen 2021.
- Vi er heldige som har Ringsaker 
Røde Kors og flere foreninger, som 
gjør en fantastisk innsats på mange 
ulike områder i kommunen. Både 
innenfor beredskap og omsorg. Vi 
er stolte av dem og den jobben de 
gjør, sier Anita Ihle Steen, ordfører i 
Ringsaker kommune.
Det legges ikke skjul på at Ringsaker 
Røde Kors er en viktig bidragsyter 
i kommunens beredskapsarbeid og 
omsorgstilbud.
- Vi er opptatt av å samarbeide godt 
på tvers av frivillige hjelpeorganisas-
joner og kommunale tjenester. Røde 
Kors utgjør et veldig godt supplement 
til de offentlige tjenestene. Deres tilst-
edeværelse gir en trygghet for oss som 
bor i Ringsaker, forklarer ordføreren, 
som legger til at Ringsaker Røde Kors 
også bidrar til å skape viktige

sosiale arenaer og kultur for frivil-
lighet i lokalsamfunnet.

Stadig i utvikling
Lederen i Ringsaker Røde Kors, May 
Ljungqvist, forklarer at foreningen er 
spesielt opptatt av å være til stede for 
sårbare i nærmiljøet. Dette innebærer
at foreningen til enhver tid forsøker

 
å holde tritt med utviklingen.
- Vi ønsker å være så synlige og enga-
sjerte i lokalsamfunnet som mulig, 
forteller styremedlem og frivillig, 
Bjørn Erik Kroken. Han forklarer 
videre hvordan foreningen stadig 
tilpasser seg for å kunne møte nye 
samfunnsmessige utfordringer.  
  (fortsetter side 8)

Ringsaker Røde Kors 
markerer 75-årsjubileum

Ringsaker Røde Kors ble 
konstituert første gang i 
februar 1946. Den gang besto 
foreningen av 22 medlemmer. 
I dag har foreningen 230 
medlemmer, 79 aktive 
frivillige og 8 tillitsvalgte. Med 
utallige aktiviteter og tilbud 
innen omsorg, integrering og 
beredskap har Ringsaker Røde 
Kors utviklet seg til en viktig 
samfunnsaktør i kommunen.

Bjørn Erik Kroken viser hvordan alt er tilrettelagt for 
både sosial-, kreativ- og fysisk aktivitet for barna i 
BARK i Ringsaker Røde Kors.  Foto: Andreas Lotterud

Ringsaker Røde Kors mottok frivillighetsprisen under den årlige prisutdelingen i 
Ringsaker Kommune. Ordfører Anita Ihle Steen sto for selve utdelingen. Marit Storlien 
Bedjaou mottok prisen på vegne av Ringsaker Røde Kors.     Foto: Hege Lysholm

Tekst: Andreas Lotterud
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(fortsettelse fra side 7)

- Vi spesielt gode på integreringstilt-
ak. Det er stort behov for aktiviteter 
for innvandrere som har bosatt seg 
her, som har lite nettverk og blir 
sittende mye hjemme. Vi har holdt 
på med norsktrening og sosiale ak-
tiviteter for inkludering i mange 
år. Samtidig lanserer vi jevnlig 
nye tiltak. For eksempel deltok 25 
kvinner på temakveld innen kvin-
nehelse og prevensjon forrige uke. 
Dette er viktige temaer mange inn-
vandrere mangler kunnskap om. Her 
snakket vi om alt fra betydningen av 
å ta celleprøver og mammografi, til 
hvilke typer prevensjon som er tilg-
jengelig i Norge, forteller Ljungqvist.

Godt innarbeidet
I Ringsaker benytter kommunen 
seg ofte av Ringsaker Røde Kors’ 
kapasitet i integreringsarbeidet.
- Dette er godt innarbeidet. Vanligvis 
blir vi rutinemessig involvert når 
det ankommer nye bosatte, sier  
Ljungqvist, som forteller hvordan 
foreningen ble engasjert sist to unge 
gutter kom til kommunen. 

- Vi fikk høre at disse guttene trengte 
hver sin ytterjakke, og ønsket seg 
en fotball. Det er en del barn som 
kommer til Norge med lite bagasje 
og få eiendeler. Vi har derfor op-
parbeidet oss et overskuddslager 
med klær og utstyr. Ofte deler vi ut 
sokker, votter, luer dresser og varme 
klær til de som behøver dette til 
vinteren. Samtidig får de tilbud om 
å delta på våre aktiviteter for barn 
og unge, deriblant norsktrening og 
utflukter, som ofte er avgjørende for 
å sikre god og rask integrering, sier 
hun. 

Livslangt engasjement
Blant de frivillige i Ringsaker Røde 
Kors er det mange som har bidratt 
gjennom mange år. - I Ringsaker 
har det alltid vært enkeltpersoner 
som har vært katalysatorer og drevet 
organisasjonen fremover, forteller 
Bjørn Erik Kroken.
En av disse er Anne Marie Ambli. 
En foregangsfigur i utviklingen 
av Ringsaker Røde Kors. Hun 
engasjerte seg i Røde Kors allerede 
i 1947, der hun deltok som frivillig 
i over 70 år.

- Det ble dannet flere små foreninger
som en del av Ringsaker Røde Kors 
etter krigen. Det skulle være plass til 
alle. Jeg var litt ivrig og ble omsider
formann i en av disse foreningene. Jeg 
husker veldig godt vi lagde julegaver 
som vi delte ut til eldre før jul. Vi 
hadde ikke mye penger, så gavene 
inne holdt to appelsiner, kvart kilo 

kaffe, litt sukker og kanskje en liten 
sjokoladebit. De som fikk gaver 
ble så glade. Spesielt for kaffen, 
som ikke var enkel å få tak i etter 
krigen, fortalte Anne Marie ivrig da 
undertegnede møtte henne tilbake i 
juni i år (Anne Marie Ambli døde 
30.07.2021. Sitert i denne saken etter 
avtale med pårørende).

Anne Marie Ambli (i midten) var medlem av Ringsaker Røde Kors siden starten i 1947. 
Her sammen med styremedlem Bjørn Erik Kroken og leder May Ljungqvist. 
Foto: Knut Erik Landgraff / Ringsaker Blad

Eldreløft i Innlandet
Røde Kors spiller en viktig rolle i realiseringen av et etterlengtet eldreløft i Innlandet. 

God steming blant deltakerne under et av ferieoppholdene på Merket i Valdres i sommer.

Høsten 2020 mottok Hedmark 
Røde Kors og Oppland Røde Kors 
midler gjennom støtteordningen 
«Tiltakspakken for Sårbare Eldre», 
utlyst av Helsedirektoratet og tildelt 
gjennom Statsforvalter og Stiftelsen 
DAM. Formålet med tilskuddet er 
å motvirke ensomhet og passivitet, 
samt skape aktivitet, inkludering og 
møteplasser for eldre.

Dette la grunnlaget for en felles 
mobilisering blant foreningene i 
distriktet, under betegnelsen El-
dreløftet Innlandet 2021, med 
målsetting om å kunne bidra til 
et styrket tilbud for sårbare eldre 
gjennom aktiviteter tilrettelagt av 
frivillige.  
- Denne støtten har gitt våre 
foreninger bedre forutsetninger for
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Frivillig Oddny Leine opplever at deltak-
erne stortrives på Seniorferie. - Det er 
et flott tilbud som gjør at mange som 
sjelden kommer seg ut døra får være med 
på ferietur, sier hun.

Tekst: Andreas Lotterud 

å kunne tilby aktiviteter og tilbud 
rettet mot eldre. I tillegg har det 
gitt oss anledning til å styrke og 
utvikle langsiktige programmer 
og helhetlige tilbud for eldre sier 
distriktsrådsleder for omsorg i 
Hedmark Røde Kors, Karianne 
Neergard, og distriktsrådsleder for 
omsorg i Oppland Røde Kors, Mirela 
Hromalic, i en felles uttalelse.

Stor lokal aktivitet 
I løpet av sommeren og høsten har 
det vært rikelig med aktiviteter for 
eldre og ensomme i hele Innlandet. 
Det har blitt rekruttert- og kurset 
flere nye frivillige. I tillegg har 
erfarne frivillige tatt opp igjen akti-
viteten etter nedstengingene.  

Det er gjennomført utallige 
hyggetreff og evenementer på insti-
tusjoner med vafler, middager, kaker 
og annen god mat og godt samvær. 
Det har vært underholdning med 
musikk og konserter, besøkshunder 

med hundeshow, bingoarrangement-
er og quizkvelder. Flere busslast med 
eldre har reist på dagsturer i både 
fjern- og nærområder, og besøkt 
attraksjoner som Aukrustsenteret, 
Kistefos Museum, Helgøya Rundt 
og mye annet.  

Seniorferie 
Som et resultat av satsingen er det 
blant annet gjennomført en rekke 
seniorferier. Totalt 121 deltakere 
har deltatt på Seniorferie med 
Oppland Røde Kors og Hedmark 
Røde Kors hittil i år. 21 frivillige 
har bidratt med tilrettelegging og 
diverse arbeid under oppholdene. 
Seniorferie er en aktivitet som gir 
ensomme hjemmeboende eldre med 
dårlig råd, lite familie og nettverk, 
en mulighet til å reise på ferieopp- 
hold der man kan delta på aktivi-
teter og treffe andre eldre i samme 
situasjon. 
I Innlandet har deltakere fra ulike 
kommuner reist på tur sammen. I 

juni fikk totalt 55 seniorer flotte fe-
rieopplevelser under lengre opphold 
på Røde Kors sentrene - Eidene på 
Tjøme og Merket i Valdres.

Høy trivselsfaktor 
- Vi opplever at deltakerne stortrives 
på Seniorferie. Det er et flott tilbud. 
Man får med eldre folk på tur, som 
nesten aldri er ute av døra ellers, og 
vi ser at mange av dem blomstrer og 
vokser på opplevelsen. Til Merket 
hadde vi med en eldre mann som 
nesten ikke kunne gå når vi henta 
han før avreise. Men mot slutten av 
oppholdet hadde han delvis kastet 
krykkene, og sprudlet av glede, 
forteller Oddny Leine, frivillig i 
Lismarka og Mesnali Røde Kors. 

Flere av deltakerne forteller at de 
er sosiale og liker å treffe andre. De 
fleste trekker frem dette som en av 
hovedgrunnene da de ble spurt om 
hvorfor de valgte å melde seg på     
Seniorferie. 

- Det er aldeles ypperlig å være her. 
Og få møte andre og skravle. Det 
gjør godt, forteller en av deltakerne 
under seniorferieoppholdet på 
Merket. Samtidig bekrefter vedkom-
mende at hun har følt på ensomheten 
under koronapandemien.

Erling (99) var litt skeptisk til å bli med på seniorferie til Eidene. Men da kompisen 
Anders (99) sa han kunne bli med hoppet Erling i det. Begge to var heldigvis veldig 
fornøyde med oppholdet, og er glade for at de lot seg overbevise av besøksvenn- og 
frivillig Annegret i Stange Røde Kors. Kubb var en populær aktivitet blant de eldre på Seniorferie i sommer.

- Dette er noe av 
det beste som kunne 
skjedd etter å ha sittet 
inne med kun meg 
og fjernsynet nå det 
siste året. Jeg føler 
liksom at jeg lever 
igjen, uttalte en av de 
kvinnelige deltakerne 
under en av årets 
seniorferier.

Eldre på båttur under seniorferie på Eidene i sommer.  Foto: Dag Ljungqvist


