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Etter halvannet år med stadig stren-
gere smittevernregler, testing og 
sosial distansering kan vi endelig 
glede oss over at samfunnet begyn-
ner å nærme seg friskmelding. 
I løpet av pandemien har våre 
hjelpekorps vist en enorm inn-
sats og tilpasningsevne. Under 
spesielt krevende omstendigheter 
har hjelpekorpsene våre klart å 
opprettholde driften, og med dette 
ivaretatt det viktige oppdraget med 
å støtte myndighetene i leteaksjoner, 
søk- og redningsoppdrag, og sørget 
for nødvendig lokal beredskap i 

distriktet. Vi kan være stolte over 
den innsatsen de har lagt ned i en 
krevende periode.
Det er imidlertid ikke bare hjel-
pekorpsene som har vært aktive. 
Gjennom en imponerende omstill-
ing og mobilisering har de frivillige 
innenfor våre omsorgsaktiviteter 
ivaretatt de mest sårbare i våre 
lokalsamfunn gjennom både nye og 
tilpassede tilbud og aktiviteter. 

I Oppland Røde Kors er vi nå 
klare for å brette opp ermene og 
sørge for at alle våre aktiviteter blir 
gjenopptatt og gjennomført som 
normalt i tiden fremover. Ensomhet, 
isolasjon, psykisk helse og økt fat-
tigdom blant barnefamilier er noen 
av utfordringene vi må bekjempe i 
kjølvannet av pandemien. Mange av 
disse utfordringene skal vi angripe 
gjennom lokalforeningenes omsorg-
saktiviteter. Der i blant besøkstjen-

sten og gratis aktivitetstilbud for 
barn og unge i Barnas Røde Kors.
Samtidig blir det viktig å styrke 
beredskapen for å sikre at vi er best 
mulig forberedt på neste krise.

Jeg håper befolkningen har sett 
betydningen av de frivilliges inn-
sats under pandemien. Og innser 
hvordan denne innsatsen er minst 
like viktig i tiden fremover. Røde 
Kors skal avdekke, hindre og lindre 
nød og lidelse. Samt beskytte liv og 
helse i våre lokalsamfunn. Vi trenger 
stadig flere frivillige for å kunne op-
pfylle vårt samfunnsoppdrag, og vi 
ser etter deg som har lyst til å være 
en del av denne innsatsen.

Per Valland 
Distriktsleder 
Oppland Røde Kors
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Distriktsleder 
Oppland Røde Kors
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Røde Kors trapper opp innsatsen for å 
begrense konsekvensene av pandemien

Oppland

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?

FJELLVETTREGLENE

ÅPENT ALLE DAGER

FOR DEG OPP 
TIL 18 ÅR

TRYGT, GRATIS
OG ANONYMT
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POLITIKERBESØK Oppland

Røde Kors i Oppland høstet både 
skryt og støtte da politikere 
besøkte hjelpekorpsene i Otta og 
Gjøvik i forkant av valgkampen.

I begynnelsen av september fikk 
Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps besøk 
av toppkandidatene i Oppland AP, 
Rigmor Aasrud og Rune Støstad. 
Noen dager senere var førstekandi-
dat i Oppland SP, Marit Knutsdatter 
Strand, og ordfører i Sel, Eldri Siem, 
på besøk hos Otta Røde Kors Hjel-
pekorps. 

Politikerne var i hovedsak invitert til 
de lokale hjelpekorpsene for en liten 
prat om klimatilpasning og  lokal 
beredskap. Årsaken er at Røde Kors 
ønsker mer fokus på hvordan vi kan 
forebygge og håndtere klimakrisens 
humanitære konsekvenser, samt 
følgene dette har for samfunnssik-
kerheten. 

Ønsker bedre vilkår for 
frivilligheten
De frivillige i Otta Røde Kors Hjel-
pekorps benyttet anledningen til 
å bevisstgjøre politikerne på deres 
virksomhet, hvordan hjelpekorpset 
driftes og hvilke utfordringer de op-
plever i forbindelse med dette. 

- Moms og avgifter hindrer oss ofte 
når vi ønsker å gå til innkjøp av utstyr 
vi trenger for å kunne yte livsviktig 
bistand i nødsituasjoner, forteller 
leder i Otta Røde Kors Hjelpekorps, 
Svein Arild Bjøkne. Samtidig sliter 
det på den frivillige kapasiteten når 
vi ofte må utføre inntektsbringende 
dugnadsarbeid dersom vi skal gå 
til anskaffelse av nødvendig utstyr, 
forteller han.

Bjøkne og de andre deltakende fra 
hjelpekorpset høstet god respons 
hos politikerne. Begge representan-

tene viste stor forståelse og virket 
opptatt av å bedre vilkårene for de 
frivillige i Røde Kors.

- Det er tydelig at det må gjøres noe 
med tilskuddsordninger og avgifter 
for frivilligheten. Denne erfaringen 
viser helt konkret at mye av støtten 
til Røde Kors blir borte allerede i 
avgifter på blant annet nødnett og 
annet nødvendig utstyr som Røde 
Kors er avhengige av for å kunne 
gjennomføre operasjoner i felt, sier 
Marit Knutsdatter Strand.

Bekymret for rekruttering
Hjelpekorpset er også bekymret 
for rekrutteringen. Det kan være 
krevende med unødvendig mye 
frivillig arbeid i forbindelse med 
vedlikehold av utstyr, inntektsbrin-
gende arbeid og byråkratiske pro-
sesser for å søke midler gjennom 
støtteordninger. I tillegg opplever 
flere frivillige å miste arbeidsinntekt 
dersom man blir borte fra jobb for å 
delta i aksjoner over lengre tid.

- Når jeg tenker på hvordan man skal 
få styrket rekrutteringen framover, 
så kan ikke folk miste inntekter i 

løpet av de timene man bistår som 
frivillig i kritiske søk- og redning-
saksjoner. Der blir rett og slett helt 
feil, sier ordfører i Sel og SP-politiker, 
Eldri Siem. 

- Dette er viktig fordi lokalkunn- 
skapen og kompetansen de frivillige 
i det lokale hjelpekorpset kan bidra 
med er uvurderlig og ofte livsvik-
tig, fortsetter hun, og får støtte fra          
partikollega Strand.

- Vi tar med oss dette, og må rett og 
slett si at det står stor respekt av den 
frivillige innsatsen som blir lagt ned. 
Vi må sørge for at det også blir godt-
gjort bedre enn i dag, fordi det er en 
dyrekjøpt erfaring hvis vi plutselig står 
uten lokal beredskapskapasitet som 
Røde Kors, sier Strand, som påpeker 
hvordan staten må ta seg råd til 
styrket beredskap før ulykken er ute.

Besøket ble rundet av med kaffe, 
kake og uformell prat der politikerne 
passet på å skryte av den generelle 
tilstedeværelsen til hjelpekorpset.

- Det er en trygghet å ha Røde Kors 
i nærmiljøet. De er synlige og de 
gjør en viktig innsats enten det er i 
forbindelse med redningsoppdrag, 
førstehjelpskurs for barnehage 
og skoler, eller som sanitetsvakter 
under arrangementer, oppsum-
merte ordfører Siem.

Lyttet til de frivillige

Under besøket hos Gjøvik Røde 
Kors Hjelpekorps var AP-politikerne 
tydelige på at den lokale beredskap-
en og rammevilkårene for frivillige 
beredskapsorganisasjoner må 
styrkes dersom en samlet redningst-
jeneste skal være i stand til å hånd-
tere utfordringene som kommer.

- Spørsmålet er ikke om det skjer, 
men når det skjer. Klimaendringene 
vil medføre flere ekstremværhen-
delser. Vi synes det er bra at Røde 
Kors er opptatt av å belyse dette, 
og bevisstgjør det offentlige om 

at klimaberedskapen er viktig, sier 
Støstad.

I Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps er de 
frivillige fornøyd med at politikerne 
kommer på besøk for å lytte til konk-
rete utfordringer man opplever som 
frivillig i driften av de lokale hjelpe-
korpsene.

- Vi fikk vist oss frem og hva vi jobber 
med. Det er viktig å bevisstgjøre 
politikere på hva Røde Kors egen-
tlig er, og hva vi bidrar med i ulike 
nødsituasjoner. Samtidig tror jeg 
også vi fikk synliggjort hva slags 
tungrodde prosesser vi ofte må 
gjennom i forbindelse med finan-
siering og anskaffelser av nødvendig 
utstyr. Her går det unødvendig mye 
frivillige arbeidstimer, sier Mats Soli i 
Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps.

Etter besøket var politikerne langt 
på veg enige i at det må gjøres mer 
for å styrke lokal beredskap og gjøre 
jobben til de frivillige enklere

- Det er viktig å lytte til de som er 
på grasrota. Det er åpenbart nød-
vendig med en forenkling rundt an-
skaffelser av utstyr og unngå tid på 
byråkratiske prosesser, sier Støstad. 

Støstad har selv opplevd flere hen-
delser med flom i hjemkommunen 
Kvam.

- Jeg har sett på nært hold hvor 
livsviktig jobb Røde Kors gjør i slike 
situasjoner, forteller han.

Toppkandidater på besøk hos hjelpekorps i Oppland

Tekst: Andreas Lotterud 

Korpsleder Svein Arild Bjøkne og de andre frivillige i Otta Røde Kors Hjelpekorps 
hadde gode samtaler med SP-politikerne under et besøk i lokalene til hjelpekorpset 
på beredskapssenteret i Otta.  Foto: Andreas Lotterud

APs Rigmor Aasrud og Rune Støstad kunne konstatere at det må gjøres mer for 
å styrke lokal beredskap og gjøre jobben til de frivillige enklere etter besøket hos 
Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps.  Foto: Ole-Johan Dyste

6. oktober kunngjorde 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
at de er enige om å gi full moms-
kompensasjon til frivilligheten. 
Det kan dermed virke som om 
politikernes samtaler med de 
frivillige i Otta og Gjøvik har gitt 
resultater.

Leder i Otta Røde Kors Hjelpekorps, Svein 
Arild Bjøkne, løftet frem deres utfordringer 
i samtaler med SPs toppkandidat 
i Oppland, Marit Knutsdatter Strand. 
Foto: Andreas Lotterud
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HJELPEKORPS SOMMER/HØST Oppland

Stadig flere redningsoppdrag i Jotunheimen denne høsten 

Siden begynnelsen av august har Vågå Røde Kors Hjelpekorps hatt åtte redningsoppdrag i Jotunheimen. 
I følge operativ leder, Ulf Ryen, er dette en vesentlig økning sammenlignet med i fjor. 

Hjelpekorpset i Vågå bidrar ofte 
under redningsoppdrag i forbind-
else med skader og bårepasienter, 
men stadig flere aksjoner dreier 
seg om å hjelpe mennesker som 
er utslitt, nedkjølt eller ikke har 
nødvendig utstyr for å gjennomføre 
fjellturen de har lagt ut på. Flere av 
disse tilfellene er på Besseggen.

Flere er dårlig forberedt
- Mange er dårlig forberedt og for 
dårlig utstyrt. Vi opplever at flere 
overvurderer egne evner og mangler 
tilstrekkelig utstyr, bekledning, mat 
og drikke. Vi har observert mange 
som har vært heldige, da det stort 
sett har vært knallvær i hele sommer, 
forteller Ryen. - Det er urovekkende 
at det selv med økt fokus på fjellvett 
stadig blir flere av denne type red-
ningsoppdrag, fortsetter han.

På sensommeren ble Hjelpekorpset 
i Vågå blant annet tilkalt for å bistå 
under en redningsaksjon for å hjelpe 
utslitte turister på Galdhøpiggen. 
Et døgn etter at turfølget begynte 
på turen ble de reddet trygt ned til 
Spiterstulen.
– Jeg er så glad og takknemlig for 
alle som har vært supersnille og for 
all hjelp jeg vi har fått og all den 
velviljen vi har møtt. Guri malla 
for en innsats det fantastiske hjelpe-
mannskapet har gjort. De fortjener 
all ros, sier kvinnen fra Oslo som 
ble reddet ned fra fjellet.

Kunne vært avverget
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, hodelykt, kart og kompass 

slik at du er 
bedre rustet til 
å håndtere ufo-
rutsette situ-
asjoner 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 Ryen.  
Han påpeker imidlertid at det aller 
viktigste er å ha med nok- og riktig 
tøy. 
- Du kan gå en stund uten mat og 
drikke. Drikke finnes det mye av 
i fjellet. Men dersom du blir våt 
og kald på grunn av dårlig vær, så 
vil du raskt få problemer, forklarer 
Ryen, som viser til erfaringer fra 
flere patruljer i fjellet den siste 
tiden. 
- Vi opplever at det er mange 
som er alt for dårlig kledd og 
skodd. Mange legger ut på lengre 
turer med tøy som gjør at man er 
ekstremt utsatt for værskifter eller 
uforutsette hendelser.  Samtidig 
mangler sekken med ekstra skift 
til å regulere i forhold til endringer 
i været. I mange tilfeller der folk 
trenger hjelp mangler vedkom-
mende skikkelig ulltøy og votter 
som holder på varmen. Vi ser også 
mange eksempler på folk som 

blir overrasket 
av mørket og 
ikke kommer 
seg ned fra 
fjellet før det 
blir helt svart.
Da er man helt
hjelpeløs uten 
en
god lykt.

Derfor vil jeg si at ulltøy, gode 
votter, godt fottøy og et tørt skift, 
sammen med en god hodelykt med 
ekstra batteri er helt uvurderlig, hele 
året, sier Ryen. 

Hjelpekorpset i Vågå hjelper mange 
som har vært opptatt av å pakke 
lettest mulig eller droppe sekken 
helt. - Man kan fort angre på at man 
ikke tok med 2 kg ekstra, påpeker 
Ryen.

Dispensasjon for bruk av 
redningsbåt
Tidligere i år har nasjonalpark-
styret for Jotunheimen og Utladalen 
gitt Vågå Røde Kors Hjelpe-
korps dispensasjon for plassering 
av redningsbåt ved østenden av 
Bessvatnet. Hjelpekorpset søkte 
om dispensasjon på bakgrunn av 
økningen av aksjoner på Besseggen 
de siste åra. De fleste som må reddes 
befinner seg ofte i nærheten av selve 
eggen ved Bessvatnet.

Enorm frivillig innsats: Røde Kors bidro med store ressurser i søket etter en savnet person 
i Vågå. 400 frivillige deltok i søk  over en lengre periode.  

Gausdal Elektro as
61 22 90 00

www.gausdalelektro.no

T

tlf. 61 22 90 00
gausdalelektro.no

Med Ulf Ryen (f.v) i spissen måtte Vågå Røde Kors Hjelpekorps hente ned en skadet turgåer fra Besseggen i 
sommer.  Foto: Halvor Dalen
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HJELPEKORPS SOMMER/HØST Oppland

Sommerglede og ferieopplevelser 
med Røde Kors

Frivillige fra Røde Kors sørget for at flere barnefamilier fikk gode ferieopplevelser 
i sommer.  Foto: Andreas Lotterud

Tekst: Andreas Lotterud

Denne sommeren har Oppland 
Røde Kors gjennomført en rekke 
sommeraktiviteter, både gjennom 
ordningen Ferie for alle og egne 
tilbud i lokalforeningene. Det er 
arrangert sommeraktiviteter for 
til sammen 950 barn og unge med 
deres familier. Over 30 frivillige 
har brukt av sin egen fritid og ferie 
til å gjennomføre aktivitetene på en 
trygg og god måte for alle deltakere. 
Dette utgjorde totalt 40 døgn med 
aktivitet i hele distriktet.
 
I år hadde Oppland Røde Kors over 
420 søkere til tre utlyste ferieopphold 
på Røde Kors sentrene - Merket i 
Valdres og i Vrådal i Telemark. Totalt 
har Oppland Røde Kors tatt imot 120 
gjester til ferieoppholdene i sommer. 
Samtidig er det gjort en rekke tiltak 
for å dekke behovet til alle som ikke 
fikk tilbud om ordinære ferieopphold.

- Med midler fra blant annet Gjen-
sidigestiftelsen har vi hatt muligheten 
til å kunne gi flere familier et gratis 
ferietilbud og gode ferieopplevels-

Tekst: Andreas Lotterud 

- Båten vil gjøre det mye enklere for 
frivillige mannskaper å gjennom-
føre det som virker å bli stadig flere 
redningsoppdrag ved Besseggen. 
Dette bidrar til at våre frivillige kan 
aksjonere raskere og mer effektivt 
når folk må hentes fra Eggen 
ved Bessvatnet og fraktes ned til 
Bessheim i andre enden. Spesielt i 
situasjoner der bårepasienter skal 
bæres ned fra fjellet er dette svært 
kjærkomment, forklarer Ryen.
Båten skal kun brukes under aksjoner 
som er rekvirert av politi eller AMK.

Enorm frivillig innsats

Totalt er det registrert 18 aksjoner 
innen søk- og redning i Oppland 
Røde Kors denne sommeren.
Blant annet bidro Røde Kors med 

store ressurser i søket etter en person 
som ble meldt savnet i juni. Han gikk 
ut på en kortere fjelltur fra et hytteom-
råde i Vågå, men kom ikke tilbake 
som avtalt.
Leteaksjonen er en av de mest 
omfattende aksjonene på lenge. Fra 
Røde Kors deltok i overkant 400 
personer i søk over en lengre periode. 
Dette utgjør mellom 4500-5000 
frivillige arbeidstimer. I tillegg har 
Røde Kors deltatt i søket med flere 
båter, biler og 30 ATVer. Det ble også 
benyttet droner, både i lufta og under 
vann.  

– Dette er en av de største lete-  
aksjonene vi har deltatt i på lang 
tid. Vi holdt motet oppe med hvile 
og mat mellom søk, som i snitt varer 
sju til ni timer, forteller Knut Anders 

Saglien, en av aksjonslederne fra 
Oppland Røde Kors Hjelpekorps. 

Han forklarer videre at motivasjonen 
var å finne den savnede for å kunne 
gi familien et svar. 

Stor mobilisering

Røde Kors Hjelpekorps mobiliserte 
en enorm innsats med frivillige fra 
flere nærliggende distrikter under    
denne leteaksjonen. Røde Kors stilte 
med hjelpekorps fra både Hedmark, 
Oppland, Sogn og Fjordane og Sør- 
Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt Møre 
og Romsdal. Med kommando-vogn fra 
Røde Kors i Nord-Gudbrandsdalen     
og beredskapstelt fra Røde Kors i Sør-
Gudbrandsdalen ble det etablert 
gode fasiliteter for koordinering av 

aksjonen i samarbeid med politiet og 
resten av redningstjenesten.  

30-60 aktive hjelpekorpsere deltok i 
søk hver dag, flere av disse overnattet 
på området over 2-3 døgn for å kunne 
bidra sammenhengende over lengre tid. 

- Det har vært et knallgodt samarbeid 
på tvers av distriktene. Samlet innsats 
har vært koordinert av aksjonsleder 
og vaktleder i Oppland Røde Kors, 
som til enhver tid har fått beskjed om 
hvor mange frivillige som må kalles 
ut basert på behov, forklarer Anita 
Helen Abelstad, distriktsrådsleder i 
Oppland Røde Kors Hjelpekorps.

er. Vi valgte å inngå samarbeid med 
ulike kommunale instanser som 
barneverntjenesten, flyktningetje-
nesten og NAV for å kunne nå ut til 
flest mulig. Som en del av samar-

beidet ble det delt ut aktivitetspa-
kker til 300 barn og deres familier. 
Disse inneholdt tilbudet om en 
feriedag og en tursekk med diverse 
artikler, i tillegg til gavekort på mat 

og utstyr, informerer Bente Halling-
stad, rådgiver for oppvekst i Oppland 
Røde Kors. 

(Fortsetter side 6)
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FERIEOPPLEVELSER | BARK SØR-FRON Oppland

(fortsettelse fra side 5)

Feriedagene ble blant annet gjen-
nomført i Brimiskogen Klatrepark, 
Tusenfryd, Hunderfossen og Helgøya 
Klatrepark.

- For mange familier kommer dette 
som en overraskelse. For de som 
sliter økonomisk er det svært kjær-
komment med et gratis ferietilbud. 
Kommunale instanser melder om 
mødre som spontant brister i gråt av 
glede, forteller Hallingstad. 

Stor aktivitet i lokalforeningene
Gjennom lokale BARK-grupper ble 
det organisert sommeraktivitetstilbud 
til om lag 100 barn i form av overnat-
tingsturer i lavvo eller hytter, turer til 
fornøyelsesparker og severdigheter, 
samt frilufts- og sommeraktivi-
teter. I tillegg har lokalforeningene 
gitt tilbud til ca. 150 barn gjennom 
aktivitetsdager i forbindelse med 
skolestart.
Grunnlaget for aktiviteten er en enorm 

Turbingo var en av mange friluftsaktivi-
teter under sommerens ferieopphold.

frivillig innsats. Motivasjonen er å gi 
ferieopplevelser til flest mulig barn og 
unge med levekår preget av langvarig 
fattigdom eller andre utfordringer. 
- Tilbakemeldinger fra både frivillige 
og deltakere under ferieopphold og 
aktivitetsdager er stort sett svært 
gode, oppsummerer Hallingstad.

Små gleder
- Under familieoppholdene blir det 
utdelt velkomstgaver til barna. Gaven 
besto av en sekk som i år inneholdt 
drikkeflaske, matboks, buff, en 
bademadrass og en grillpinne, 
forteller Hallingstad.
Under familieoppholdet på Merket 
i Valdres ble de frivillige spesielt 
oppmerksomme på en gutt som var 
veldig opptatt av grillpinnen han fikk 
i sekken. 

-Plutselig smiler han stort og sier til 
sin mor; «Åh, mamma - sånn har jeg 
alltid ønsket meg! Nå kan jeg også 
grille sånn som de andre når vi er på 
tur med skolen.», gjengir Hallingstad.

Leder for BARK i Sør-Fron, Stine Moen, og 
de andre frivillige la til rette for at barna 
skulle få gode sommerferieminner under 
sommercampen på Venabygdsfjellet.

Et økende behov
Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som strever økonom-
isk. 

På grunn av økningen av familier 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

De frivillige sørget for aktive og spennende dager under ferieoppholdene på leirstedet 
Merket i Valdres.  

To av deltakerne på sommercampen forbereder utstyret før fisketur.

Sommercamp med Barnas 
Røde Kors i Sør-Fron 
35 barn og unge fikk en god start 
på sommerferien da Barnas Røde 
Kors (BARK) i Sør-Fron inviterte 
til sommercamp i Sollia ved Ven-
abygdsfjellet i slutten av juni.

- Vi ser at mange unge har et 
stort behov for å være sammen 
etter mye tid fra hverandre under 

koronapandemien. Samtidig 
opplever vi at det er første gang 
med overnatting i telt, første 
gang med fiskestang og første 
gang med kano for mange av 
deltakerne. Det er åpenbart et 
behov for å gi barna mulighet til 
å komme ut å prøve nye ting in-
nenfor trygge rammer, forklarer 
aktivitetsleder, Stine Moen.

Barnas Røde Kors i Sør-Fron er 
en lavterskel aktivitetsgruppe for 
barn og unge fra 3-17 år i hele 
midt-Gudbrandsdalen. 
I sommer arrangerte Sør-fron 
sommercamp med blant annet 
padling i Atnaelva, minigolf, 
discotek, fisking, camping med 
lavvo, samt grilling og mye god 
mat.
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Eldreløft i Innlandet
Røde Kors spiller en viktig rolle i realiseringen av et etterlengtet eldreløft i Innlandet. 

God stemning 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
Eldreløftet 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 å 
kunne tilby aktiviteter og tilbud

Frivillig Oddny Leine opplever at deltakerne 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 og foto: Andreas Lotterud 

rettet mot eldre. I tillegg har det 
gitt oss anledning til å styrke og 
utvikle langsiktige programmer og 
helhetlige tilbud for eldre både lokalt 
og regionalt, sier distriktsrådsleder 
for omsorg i Hedmark Røde Kors, 

Karianne Neergard, og distriktsråd-
sleder 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 institusjoner med 
vafler, middager, kaker og annen god 
mat og godt samvær. Det har vært un-
derholdning med musikk og konserter, 

besøkshunder med hundeshow, bin-
goarrangementer og quizkvelder. 
Flere busslast med eldre har reist på 
dagsturer i både fjern- og nærområder, 
og besøkt attraksjoner som Aukrust-
senteret, Kistefos Museum, Helgøya 
Rundt og mye annet. 

    (fortsetter side 8)

Enkle nostalgiske aktiviteter som kubb og ringspill var populært blant de eldre på seniorferie.
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- 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

(fortsettelse fra side 7)

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     hjem-
meboende eldre med dårlig råd, lite 
familie og nettverk, en mulighet til 
å reise på ferieopphold der man kan 
delta på aktiviteter og treffe andre 
eldre i samme situasjon.

I innlandet har deltakere fra ulike 
kommuner reist på tur sammen. juni

fikk totalt 55 seniorer flotte ferie-
opplevelser 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, som 
var frivillig under sommerens første 
seniorferie i Valdres.

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 vedkommende 
at hun har følt på ensomheten under 
koronapandemien.

Gode minner
Verken Røde Kors eller Merket i 
Valdres var ukjent for deltaker Anne 
Marie Ambli. - Jeg var med som 
frivillig under oppstarten av Merket. 
Jeg jobbet blant annet med å vaske 
og bidro som kokke på kjøkkenet. 
Det er fint å være tilbake. Det vekker 
gode minner, fortalte hun da under-
tegnede møtte henne tilbake i juni 
i år (Anne Marie døde 30.07.2021. 
Sitert i denne saken etter avtale med 
pårørende).  

Anne Marie Ambli

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. De som har blitt hardest rammet av 
permitteringer, oppsigelser og inntekt-
stap som følge av koronarestriksjoner 
det siste halvannet året, er gjerne de 
som hadde en utfordrende økonomi al-
lerede før koronaen. Denne høsten vet 
vi i tillegg at mange bekymrer seg for 
høye strømpriser og renteøkning, og at 
presset inn mot jul kan bli en tilleggsut-
fordring i en allerede vanskelig hverdag.
I flere år har Røde Kors samarbeidet med 
det kommunale hjelpeapparatet og den

lokale handelsstanden om Ønsketreet. 

Familier som opplever en vanskelig 
økonomisk situasjon, kan levere et 
julegaveønske 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 jule-
gaveønske. Du som vil glede et barn tar 

med deg et rødt hjerte, kjøper gaven og 
leverer til den aktøren som har ansvaret
for ønsketreet der det er plassert.

For mange har det blitt en fast førjul-
stradisjon å plukke ned et hjerte og
kjøpe en 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 deg selv.

I fjor fikk over 2500 barn i Oppland 
oppfylt et ønske, vi håper vi kan oppfylle 
like mange i år. 

Oppstart for ønsketrærne i Oppland
er 17.november.

Ønsketrær i Oppland:
LILLEHAMMER Strandtorget  
GJØVIK CC Gjøvik  
DOKKA Gjølberg/Rema 100  
Hov Randsfjord Handel  


