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Vi er midt oppe i noe uvirkelig. Vi 
kan ikke lenger leve slik vi gjorde. Et 
nytt virus rammet oss og endret brått 
vår måte å leve på.  Alt ble stengt. 
Skoler, barnehager, bedrifter. Stans, 
bli hjemme. Ikke reis noe sted, og 
kom deg hjem fra hytta!

Handlingskraftig ledelse og god 
økonomi har hjulpet oss gjennom 
krevende måneder. Men ingen var 
godt nok forberedt. 

Heldigvis har vi et dyktig helsevesen. 
Alle bidrar i dugnad og følger an- 

befalinger om smittevern. Vaske hen-
der, holde avstand og bli hjemme om 
du er syk. Denne dugnaden er kanskje 
den vanskeligste hittil, og den vil vare 
en stund.

Ingen var godt nok forberedt. Man 
visste det kunne komme, men ingen 
gjorde noe med det. 

Sånn kan det ikke fortsette. Vi må 
tørre å tenke på hva som kan komme 
og hvordan vi skal løse det. Vi må 
øve mer på håndtering av tilsvarende 
hendelser sammen.

Hvordan er røde Kors beredt?
Hedmark Røde Kors har 1573 friv-
illige fordelt på 24 foreninger. Alle 
frivillige som deltar i våre aktiviteter 
har fullført kursprogram relatert til 
aktiviteten og er klare til innsats. 
Både i søk- og redningsoppdrag og 
humanitære oppgaver.

Vi har vakttelefon betjent 24/7. 
«Rødekorsere» er oppmerksomme 
og klare, med eller uten uniform. 

Når vi blir bedt om assistanse fra 
politi eller kommune er vi på plass 
innen 90 minutter i søk- og rednings- 
oppdrag i all slags vær. 

Vi er der når flyktninger ankommer, 
vi er koronavakter på flyplassen 
og bistår på teststasjoner. Vi kjører 
ut matvarer til de som selv ikke 
kan besøke butikken, vi arrangerer 
felles julemiddager for enslige og  
organiserer julegaveutdeling til barn 
i lavinntektsfamilier som trenger 
en hjelpende hånd. Vi besøker en- 
somme og sårbare både hjemme og 
på institusjoner. Vi er sanitetsvakter 
på idrettsarrangement og mye mer.

Alt dette og enda flere oppdrag løser 
vi sammen med myndigheter og an-
dre frivillige. Vi bygger kompetanse 
og forbedrer oss ved å øve i forkant 
og evaluere i etterkant.

Røde Kors har legitimitet. Vi har 
kunnskap, vi har ressurser og vi 
leverer. Vi har dedikerte frivillige og 
er klare til å ta utfordringen.
 
Vi er beredt og vi skal levere!

Aud Sanner
distriktsleder 
Hedmark røde Kors

Blant dem på frontlinjen er Eidskog 
Røde Kors en av aktørene som 
bidrar i bekjempelsen av korona-
pandemien ved grenseovergangene 
i Norge. Foreningen samarbeider 
tett med kommunen i etableringen 
av et nyopprettet testsenter ved 
kontrollstasjonen i Eidskog. Tiltaket 
er initiert av regjeringen som et ledd 
i bekjempelsen av koronaviruset ved 
grenseovergangene. Senteret driftes 
av kommunen og bemannes blant 
annet av frivillige fra Eidskog Røde 
Kors. Hittil har nærmere 40 frivillige 
vært involvert, og når vi passerer 
oktober vil de frivillige ha lagt ned 
mer enn 800 timer på teststasjonen. 
Blant de viktigste oppgavene er 

mottak av de som skal testes, 
rekvisisjonsskriving og bistand av 
helsepersonell i gjennomføringen 

av testene. I tillegg bidrar frivillige 
med daglig transport av prøver til 
sjukehuset på Kongsvinger. 

aud sanner 
Distriktsleder 
Hedmark Røde Kors
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Koronavettregler

1. Følg myndighetenes råd til 
enhver tid.  
sjekk helsenorge.no.

2. vår oppførsel kan redde 
liv. ta ansvar for å unngå  
smittespredning.

3. aksepter egne og andres 
følelser. det er normalt å 
føle seg trist, lei, forvirret, 
bekymret eller sint under 
en krise.

4. ikke bruk alkohol eller 
andrerusmidler for å takle 
en stresset situa-sjon. 
Håndter følelsene dine på 
ensunn måte.

5. Hold kontakt med venner 
og familie på telefon, 
e-post eller sosialemedier. 

6. vis omsorg og ta spesielt 
kontakt med noen du tror 
kan oppleve ensomhet. 
ikke gå på besøk til noen 
som er i karantene eller  
isolasjon.

7. ikke bidra til at frykt for 
viruset fører til stig- 
matisering av enkelt  
mennesker eller grupper.

8. ta vare på deg selv.  
spis sunt, vær i aktivitet 
og få nok søvn også om du 
jobber hjemme eller er i 
karantene. 

9. Hold ut! pandemien har 
vart lenge, og det er  
lov å kjenne på at man er 
lei. samtidig må vi holde 
ut og følge smittevern- 
reglene sammen.

eidskog røde Kors bekjemper smitte ved grenseovergangen 

– Vår innsats samsvarer med det vi tror blir det viktigste framover, nemlig å 
stoppe smitte ved grensen og å hindre lokale utbrudd, sier Bernt G. Apeland, 
Generalsekretær i Norges Røde Kors. 

Tekst: Andreas Lotterud



Røde Kors magasinet Hedmark         3         

Koronaviruset

L okalforeningene våre har vist en 
utrolig evne og vilje til å omstille 

aktivitetene og bidra som støtte- 
aktør for myndighetene i korona- 
bekjempelsen. Frivillige fra Røde 
Kors har lagt ned en enorm innsats 
for å gi humanitær hjelp under 
koronautbruddet. Foreningene har 
tilpasset seg for å kunne opprett- 
holde og styrke både beredskap 
og humanitær innsats der det er 
nødvendig. Under vanskelige om- 
stendigheter har vi klart å finne nye 
løsninger for å yte nødvendig hjelp til 
mennesker i krevende livssituasjoner. 
Samtidig dekker vi helt nye behov 
som støtteaktør til det offentlige.
 
Røde Kors er støtteaktør for myn- 
dighetene i krisesituasjoner. I 
dialog med nasjonale og lokale  
myndigheter bidrar vi der det 
offentlige ikke har kapasitet. Vi girer 
om og girer opp for å sikre bered- 
skapen og møte nye humanitære 
behov som oppstår i situasjoner som 
dette.

Våre frivillige er i aktivitet over hele 

distriktet der vi blant annet hjelper 
mennesker i karantene og dekker 
andre behov i lokalsamfunnet. Mange 
av lokalforeningene i Hedmark 
har iverksatt nye aktiviteter som 
del av koronainnsatsen. De fleste 
lokalforeningene har skriftlig samar-
beidsavtale med kommunen og har 
siden mars vært i jevnlig dialog med 
kommunen om koronabistand.  

Som en følge av koronapandemien og 
smittevernstiltakene har foreningene 
opprettet nye aktiviteter, med hen-
sikt å motvirke følgene av isolasjon. 
Hedmark Røde Kors tilbyr bistand og 
samarbeider med en rekke offentlige 
og frivillige aktører. De fleste akti-
vitetene ble opprettet på oppdrag fra 

eksterne aktører under koronapande-
mien, særlig transporttjenester. Blant 
oppdragene er utkjøring av mat, 
varetransport, utkjøring av medis-
iner fra apotekene, pasienttransport, 
transport av medisinske prøver og 
distribusjon av aktivitetspakker til 
barn og unge. 

I tillegg har våre frivillige utført 
flere varierte oppdrag og tjenester. 
I hele distriktet har har Røde Kors  
bistått kommunene i arbeidet med 
å opprette og drifte teststasjoner 
og pasientmottak. Blant annet 
bidro Hamar Røde Kors med å 

etablere drive-in legevakt ved 
Vikingskipet. Et eksempel på varia- 
sjonen i koronainnsatsen er hvordan 
Tynset Røde Kors Hjelpekorps bisto 
Tynset kommune med å kartlegge 
hyttebruken for å få oversikt over det 
reelle befolkningstallet i kommunen.  

Ved å mobilisere, samt omstille og  
intensivere det humanitære arbeidet, 
har Hedmark Røde Kors bidratt 
til å hindre og lindre humanitære 
konsekvenser av koronapandemien. 

røde Kors i Hedmark brettet opp ermene i 
kampen mot koronaviruset

Det er en uvirkelig tid vi går gjennom. Mer enn noen gang er det viktig å hjelpe hverandre og bidra i vår 
felles dugnad for landet og resten av verden.

Tekst: Andreas Lotterud

Jenny Marie Fjeld fra 
Eidskog kommune og  

Tommy Pedersen fra 
Eidskog Røde Kors. 

Foto: Even Strømman

Ordfører Kamilla Thue, leder Eidskog Røde Kors, Rannei Maria Solheim, nestleder i 
Eidskog Røde Kors, Glenn Ivar Dammen og Fylkesmann Knut Storberget. 

Foto: Even Strømman

       Frivillige fra 
røde Kors har gjort 
en enorm innsats 
for å gi humanitær 
hjelp under 
koronautbruddet.

“ 
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Tirsdag kveld, 17.juli 2018, gikk 
brannalarmen i Åsnes i Hedmark. En 
skogbrann brøt ut på begge sider av 
Flisaelva. Brannen spredte seg raskt 
med vinden og flammene hoppet fra 
den ene furutoppen til den andre, 
selv der det var opptil 80 meter 
avstand mellom trærne. - Plutselig 
hadde vi en massiv skogbrann på 
to fronter, forteller Rune Sørlie, 
leder for beredskapsgruppa i Åsnes 
Røde Kors. 2018 var preget av mye 
ekstremvær med lange tørkeperioder 
om sommeren, store snømengder om 
vinteren og nedbør som forårsaket 
flom. For mange ble dette en tanke- 
vekker. Man begynte å lure på om 
vi er klare for hva klimaendringene 
vil bringe i framtiden. Følgelig reises 
det spørsmål om beredskapen må 
trappes opp for å kunne håndtere økt 
ekstremvær og beskytte kommunenes 
innbyggere.  

Klima- og beredskapsrapporen fra 
Norges Røde Kors viser at klima- 
endringene vil medføre en økning 
i kraftig nedbør, regnflommer, økt 
sannsynlighet for jord-, flom- og 
snøskred, samt mulig økt sann-
synlighet for tørke og skogbrann. 
Klimaendringer øker forekomsten av 
vær som samfunnet ikke er forberedt 
på, og værhendelser som har lav 

forutsigbarhet. Vi ser endringer i 
hvilke naturhendelser som inntreffer, 
og hvor. I tillegg til god forebygging, 
god beredskap og evne til håndtering, 
kommer det frem i en uttalelse fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (Norges Røde Kors, 2020). 

Åsnes Kommune hadde heldigvis 
forberedt seg på denne situasjonen 
kunne oppstå. Kommunen var 
proaktive og skrev beredskapsavtale 
med Hedmark Røde Kors i mars 
2017. Det skulle vise seg å være en 
verdifull avtale allerede et år senere.  

Rune Sørlie, som også er beredskaps- 
koordinator i Åsnes Kommune, visste 
at kommunen var utsatt for storflom 
og skogbranner. – Vi måtte gjøre 
noe. Dersom vi blir utsatt for natur-
katastrofer, er vi helt avhengig av 
frivillige for å kunne håndtere en slik 
situasjon. Som beredskapskoordinator 
måtte jeg kartlegge mulighetene for 
ekstra bistand ved en eventuelt natur-
katastrofe. Vi så et klart behov for å 
knytte tettere bånd til frivilligheten. 

Nærmere bestemt Røde Kors.  

På dette tidspunktet var ikke Rune 
involvert i Røde Kors selv. – Jeg ble 
senere frivillig i Røde Kors etter at 
jeg ble anbefalt å etablere en egen 
beredskapsvaktgruppe av rådgiver 
i Hedmark Røde Kors, Bjørn Eric 
Grøndahl, sier han.

Samtidig som det ble opprettet egen 
lokal beredskapsgruppe i Åsnes 
Røde Kors, ga beredskapsavtalen 
med Hedmark Røde Kors tilgang 
til ressurser og mannskap fra Røde 
Kors i hele distriktet. Den lokale 
beredskapsgruppa investerte i utstyr 
til godt over 100.000 kr, og var raskt 
i stand til å bistå kommunen. Blant 
annet ved å etablere kommandosen-
tral, tilby forpleining, førstehjelp, 
psykososial førstehjelp og assistere 
mannskap og redningsarbeidere. 

Rune opplyser at han ringte vakttele-
fonen til Hedmark Røde Kors kl. 
19.05 da brannen brøt ut i 2018. 
Kl. 20.00 sto frivillige fra Røde 

Kors klare til innsats på trappa til 
Rådhuset. – Dersom vi ikke hadde 
klart å stoppe brannen mot vegen, 
kunne brannen spredt seg helt til 
Elverum, påpeker han. – samarbeidet 
mellom kommunene, samt innsatsen 
fra sivilforsvaret og Røde Kors gjorde 
at vi klarte å forhindre dette.  

I fem dager deltok frivillige fra Røde 
Kors med ulike oppgaver i forbind-
else med slukningsarbeidet under 
brannene i 2018. Innsatsen bidro til å 
forhindre en katastrofe. 

avHengig av Frivillige 
beredsKapsorganisasjoner
–  Klimaendringer øker kravene til 
lokal beredskap, fastslår Landsråds- 
leder for Røde Kors Hjelpekorps 
i klima- og beredskapsrapporten. 
Rapporten viser samtidig at klima- 
endringer og mer ekstremvær stiller 
nye og større krav til kommunal 
beredskap. Videre vises det til 
klare anbefalinger der Røde Kors 
oppfordrer kommunene til å inngå 
samarbeidsavtaler om beredskap med 
frivillige organisasjoner.  

Åsnes Kommune og Åsnes Røde Kors 
blir av flere sett på som en foregangs- 
aktører innenfor lokal beredskap i 
Hedmark. – En liten kommune som 
Åsnes er veldig sårbar, påpeker Bjørn 
Eric. Men nå som vi har fått på plass 
en beredskapsavtale, gått til anskaff- 
else av utstyr og justert planene 
basert på erfaringer fra 2018, er vi 
ganske godt forberedt i dette området, 
oppsummerer beredskapsrådgiveren i 
Hedmark Røde Kors. 

- Vi er i ferd med å gjennomgå hele  
risiko- og sårbarhetsanalysen vi har i 

loKal beredsKap 

Klimaendringer øker 
kravene til lokal beredskap 
En ny klima- og beredskapsrapport fra Norges Røde Kors viser at klimaendringene vil føre til mer 
ekstremvær og større behov for lokal beredskap. Røde Kors mener tiden er inne for å styrke den frivillige 
beredskapen og sørge for klimatilpasning der folk bor.

Rune Sørlie ved beredskapssenteret i Åsnes. 

    dersom vi blir 
utsatt for natur-
katastrofer, er vi helt 
avhengig av frivillige 
for å kunne håndtere 
en slik situasjon.

“ 
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loKal beredsKap  |   syKKelgave

dag, supplerer Rune. Denne dekker 16 
ulike hendelser. Flom og skogbrann er 
to av dem. Varig bortfall av strøm er en 
annen aktuell hendelse som kan oppstå 
som en konsekvens av ekstremvær.  
– Vi følger med på utviklingen og 
justerer planverket vårt hele tiden, 
forklarer han og bekrefter at Røde 
Kors er en del av planene.  – Med 
alle oppgavene en kommune har 
forbindelse med beredskap må 
kommunene spille på frivilligheten 
i en krisesituasjon. Derfor er Røde 
Kors er for oss en av de aller viktigste 
samarbeidspartnerne. Kommunene må 
redegjøre for hva man faktisk har av 

egne ressurser som kan settes inn i en 
akutt beredskapssituasjon. I de fleste 
tilfeller er kommunene helt avhengig 
av frivilligheten for å klare å oppfylle 
beredskapsplikten i en utfordrende 
situasjon. 

- Røde Kors kan bidra med mange 
oppgaver det offentlige ikke vil kunne 
utføre i en akuttfase. Eksempelvis 
evakuering og transport der frem- 
kommelighet er et problem. Røde 
Kors har utstyr og kan bidra på mange 
områder, tilføyer Bjørn Eric, som 
også understreker hvordan Røde Kors 
også har et ansvar som beredskaps- 

organisasjon. Vi må ha forberedte og 
kompetente frivillige som kan tilkalles 
i en beredskapssituasjon, utdyper han.  

For Røde Kors er det viktig å sikre 
god rekruttering og opplæring av nye 
frivillige for kunne være en styrke i 
den lokale beredskapen. – Vi er opptatt 
av å presentere oss for kommunene og 
redningstjenesten. Vi må vise at vi er en 
ressurs som kan bistå på mange måter i 
en beredskapssituasjon, forteller Bjørn 
Eric.   

Røde Kors er særlig opptatt av de 
humanitære konsekvensene av klim- 

aendringene og hva dette betyr for 
menneskene som lever i Norge. Dersom 
vi som samfunn skal være i stand til å 
beskytte innbyggerne godt nok i møte 
med nye naturkatastrofer trenger vi en 
sterkere satsing på beredskap. Men 
viktigst av alt; vi må vi kutte nok 
klimagasser så vi unngår de verste 
konsekvensene av klimaendringer 
(Norges Røde Kors, 2020).

Norges Røde Kors (2020), 
Norges klima og beredskap. 
Er vi forberedt?

- Vi ønsket å gi Stange omsorgs-
senter en sykkel, slik at beboerne 
kunne komme seg ut litt, forteller 
Anita Karlsen, en av initiativtakerne 
fra Stange Røde Kors. Hun mener 
sykkelen er et fint hjelpemiddel som 
bidrar til at beboerne får sett mer av 
bygda. 

Aktivitør ved Stange helse- og om-
sorgssenter, Anita Nysveen Rom- 
skaug, understreker at beboerne 
har stort utbytte av å komme seg litt 
ut fra avdelingen. – Pasientene har 
behov for å komme seg ut, påpeker 
hun. Blant de åpenbare fordelene 
er frisk luft, nye inntrykk og sam-
taleemner. Ikke minst kan turen 
gjennom kjente omgivelser vekke 
frem gamle minner hos de eldre. 
Det er utrolig mye glede man kan 

skape bare ved  ta seg en sykkeltur. 
Det gir litt variasjon i hverdagen til 
beboerne, understreker Anita.

 engasjement i nærmiljøet 
- Vi møter bare positive folk på veien. 
Frivillige stiller opp, og vil bidra. Det 
er sjelden vi får et nei. Til og med 
bilistene begynner å bli tålmodige, 
forteller Anita, som raskt får en liten 
innvending hva gjelder bilistene. 
– Det er vel både og, sier dagens 
passasjer, Kåre.

Under de siste turene har beboerne 
blitt invitert til kaffebesøk på en 
gård i nærmiljøet. Kristoffer Godager 
på Lahlum Gård har åpnet for at 
beboere fra omsorgsenteret kan 
komme innom på kaffevisitt eller 
bare en prat når de er på sykkeltur. 

 - Min datter la merke til at beboerne 
stoppet på veien utenfor gården for 
å se på utsikten. Da tok hun kontakt 
og spurte om de ikke ville bruke 
tunet her istedenfor å oppholde 
seg ute på vegen når de tok pause, 
utdyper Kristoffer. Dermed har det 
blitt et fast kaffestopp for beboerne 
på sykkeltur fra omsorgssenteret. 
Sykkelpassasjeren Kåre er tydelig 
veldig takknemlig og fornøyd. – Det 

er koselig å få komme 
på besøk. Og at folk i 
nærmiljøet stiller opp 
for oss, sier Kåre, mens 
han samtidig passer på å takke Anita 
for turen. Han har selv vært medlem 
i Røde Kors og mener dette er et 
eksempel på at Røde Kors gjør veldig 
mye bra for lokalsamfunnet.

ettertraKtet tilbud 
Anita kan fortelle at sykkelen har vært 
hyppig brukt. – Noen vil helst sykle 
hver dag. På det meste har vi vært 
på 4-5 turer om dagen, opplyser hun. 
En av årsakene er hvordan sykkelen 
benyttes til å oppsøke fine plasser 
med god utsikt.  Vi tar oss god tid 
til å nyte flotte omgivelser, naturen 
og frisk luft. I andre tilfeller kan 
sykkelturen gå til byen, for et ærend 
innom biblioteket eller lignende. 
Videre forteller Anita at det er flere 

som liker å høre på musikk mens de 
sykler, og at de har med litt mat og 
drikke for å gjøre sykkelturene mer 
innholdsrike. 

Den store etterspørselen fra bebo-
erne gjør at Anita nå må be frivillige 
om hjelp til å bemanne sykkelen.

- Vi skulle hatt flere frivillige som 
kunne tatt med beboere på tur. 
Tanken er at frivillige skal kunne 
ta med seg beboere når som helst. 
Gjerne i helger og på feriedager, opp- 
lyser Anita før hun avslutter turen 
med en liten omvei slik at Kåre får 
noen meter ekstra på sykkelsetet.   

Stange helse- og omsorgssenter har mottatt en spesiallaget el-sykkel i gave av 
Stange Røde Kors. Sykkelen har blitt så populær blant beboerne at senteret 
ser seg nødt til å ønske seg en til, og flere frivillige til å bemanne dem. 

omsorgssenteret fikk et løft etter gave 
fra stange røde Kors

Tekst og foto: Andreas Lotterud

Tekst og foto: Andreas Lotterud

Kaffebesøk hos Kristoffer Godager (t.v.) på Lahlum Gård.
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I august gikk Kronprins Haakon deler 
av den historiske Flyktningeruta 

sammen med DNT for å markere 
75-årsjubileet for frigjøringen. Flykt- 
ningeruta er en historisk vandrerute 
som ble benyttet av flyktninger 
som søkte sikkerhet i Sverige under 
andre verdenskrig. Underveis ble det 
arrangert et møte der Kronprinsen 
fikk treffe tre personer som har flyktet 
fra krigen i Syria. Blant dem var 
hjelpekorpsere Rămia Săed og Wael 
Alkhatib fra Eidskog Røde Kors.   

Wael kom fra Syria til Norge for snart 
fire år siden. Han er allerede velin- 
tegrert og behersker det norske språket 
godt. Han har tre jobber samtidig som 
han studerer og er frivillig i Røde 

Kors. Målet er å bli dataingeniør. 
Wael trekker frem Røde Kors som en 
en vesentlig del av årsaken til at han 
ble raskt kjent med kulturen, språket 
og menneskene etter ankomsten til 
Norge. 

– Jeg hadde veldig lyst til å bli frivillig 
i Røde Kors da jeg kom som flyktning 
til Norge, forteller Wael. Han kom 
til Norge etter en strabasiøs ferd 
fra Tyrkia, gjennom store deler av 
Mellom-Europa, via både Danmark 
og Sverige til Norge. For det meste 
til fots.  

– På flukten gjennom Europa fikk 
jeg se Røde Kors i aksjon nesten 
daglig. Jeg fikk se hvor mange som 

faktisk trenger hjelpen Røde Kors 
tilbyr, og hvor mange som har behov 
for livsviktig humanitær hjelp. Røde 
Kors var der med medisiner, mat, 
vann og førstehjelp. Hele veien så jeg 
hvor viktig denne jobben er, utdyper 
Wael, som videre forteller hvordan 
dette ga håp. Han ville sikre seg en 
god fremtid. Selv om flukten var 
utmattende holdt han fast ved dette 
målet. – Jeg bestemte meg tidlig for 
at jeg skulle melde meg inn i Røde 
Kors når jeg kom frem til Norge. Jeg 
setter stor pris på arbeidet som gjøres 
over hele verden, og ønsket å gi noe 
tilbake, forklarer han. 

Etter kort tid meldte Wael seg som 
frivillig i Eidskog Røde Kors. Som en 
bonus fikk han oppleve at Røde Kors 
hadde mange aktiviteter og tilbud som 
forenklet integreringsprosessen. – Jeg 
tok flere kurs og deltok på aktiviteter 
som Røde Kors tilbyr. Både opplærin-
gen og oppfølgingen er veldig bra, 
forteller Wael. Han forklarer hvordan 
dette ga godt utbytte både sosialt og 
faglig. Som et høydepunkt trekker han 
frem da han deltok i hjelpekorps-NM 
i Tromsø i 2018. – Det var en veldig 
bra tur. Jeg lærte mye og fikk se nye 

spennende deler av Norge, fastslår 
han. 

I dag er Wael aktiv i elverednings-
gruppa i Eidskog Røde Kors Hjelpe- 
korps. – Røde Kors betyr veldig mye 
for meg. Når jeg er med på leteaks-
joner føler jeg at jeg gjør noe nyttig 
og bidrar i samfunnet. Jeg er veldig 
takknemlig for at Norge har åpnet 
dørene for oss, og er opptatt av at vi 
må vise at flyktninger også kan være 
gode ressurser. Wael trekker frem 
dette som en spesielt viktig del av 
budskapet han ønsket å formidle til 
Kronprinsen. Han ville få frem det 
brede spekteret av samfunnsnytten 
i Røde Kors’ innsats, aktiviteter og 
tilbud. 

Wael får støtte fra Rămia Săed som 
også mener det er viktig å synliggjøre 
hvordan flyktninger som dem ofte 
jobber hardt og vil gi noe tilbake 
til samfunnet de har blitt en del av.  
– Å være frivillig i Røde Kors har 
vært vår måte å involvere oss og bidra 
på, forklarer hun. 

I likhet med Wael ble Rămia inspirert 
til å delta i Røde Kors etter at hun 

delte sin historie med Kronprinsen 
Wael Alkhatib og Rămia Săed fra Eidskog Røde Kors fikk møte Kronprins Haakon da han gikk 

Flyktningeruta som en markering av 75-årsjubileet for frigjøringen. 

- jeg ville vise at 
flyktninger kan være 
ressurser som ønsker 

å bidra i det norske 
samfunnet. 

Wael alKHatib

FlyKtningruta

Rămia Săed (f.v) fra Eidskog 
Røde Kors i samtale med 

Kronprins Haakon.  
Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT



Røde Kors magasinet Hedmark         7         

Blant dem som søkte om støtte for å 
kunne gi et aktivitetstilbud til barn og 
unge var Løten Røde Kors, Eidskog Røde 
Kors og Ringsaker Røde Kors.  

- Vi sender en stor takk til Gjensidige- 
stiftelsen som gir oss disse mulighetene. 
Uten deres hjelp hadde det vært mange 
barn som hadde vært nødt til å starte 
på skolen igjen etter sommerferien uten 
å kunne fortelle om nye opplevelser 
under ferien, forteller May Ljungqvist, 
leder i Ringsaker Røde Kors. 

Ringsaker Røde Kors arrangerte tur for 
barnefamilier til Merket i Valdres i juli. 
Totalt 34 personer hadde meldt seg på 
turen som gikk over tre dager. Deltak-
erne fikk utfordre seg selv i nye spenn-

ende aktiviteter. De fikk tøyd egne 
grenser, mestret og seiret. 
- En slik tur er et skikkelig løft for hele 
familien, konstaterer Ljungqvist. 

Løten Røde Kors arrangerte aktivitets-
dag ved Mosjøen i Løten. Totalt deltok 
16 barn i alderen 7 til 12 år, mens åtte 
frivillige bidro i ulike roller.  Vi var fire 
fra hjelpekorpset og fire frivillige fra 
omsorg som sørget for aktiviteter og 
servering.  

Under aktivitetsdagen ble det lagt 
til rette for vannaktiviteter der kano-
padling, fisking og bading var populært 
blant deltakerne. Samtidig var det gode 
muligheter for å veksle til aktiviteter på 
land, som fotball, badminton og kubbe- 
spill.

- Dette er en arena for gode opplev-
elser og utprøving av nye ting der alle 
mestrer en eller flere aktiviteter. Det var 
en blid og fornøyd gjeng som fikk reise 
hjem etter en lang og innholdsrik dag, 
opplyser Bente Bysveen, leder i Løten 
Røde Kors. 

Bysveen forteller også at de fleste av 
barna har vært med på tur tidligere og 
at de etterspør tur år etter år. Mens de 
som var med for første gang allerede har 
spurt om å få være med igjen til neste år. 
De frivillige som har vært med å arrang-
ere disse turene legger heller ikke skjul 

på at det oppleves veldig meningsfylt å 
bidra til at lavinntektsfamilier og barn i 
vanskelige livssituasjoner får et ferie- og 
aktivitetstilbud.  

I Eidskog bestemte lokalforengen seg 
for å booke to charterbusser og invitere 
totalt 120 personer på tur til Bjørne-
parken i Flå over to dager. Det ble lagt 
opp til “all inclusive” med flere mat-
serveringer underveis. Deltakerne var 
familier med barn og unge tilknyttet 
Røde Kors’ ordinære aktiviteter i Barnas 
Røde Kors (BARK) og Røde Kors Frilufts- 
liv og Førstehjelp for ungdom (RØFF). 
Enkelte familier ble også plukket 
opp gjennom distriktets ferietilbud,  
Ferie for alle. 

Rannei Maria Solheim, leder i Eidskog 
Røde Kors, forteller at foreningen 
mottok mange positive og gode tilbake-
meldinger fra deltakere som var svært 
fornøyd med turen. 

- Det er fantastisk at Røde Kors klarer å 
hive seg rundt å lage kule sommerakti-
viteter for alle barn og unge i Innlandet, 
sier Janne Wågenes i Gjensidigestift- 
elsen, når hun blir fortalt om aktivite-
tene lokalforeningene har gjennomført 
(foto).  

Det å komme tilbake på skolen å ha en 
historie å fortelle er veldig viktig, særlig 
for de barna som ellers ikke hadde hatt 

et tilbud å gå til. Røde kors har gjort det 
mulig i sommer, og med frivillig innsats 
har dere bidratt til å gjøre en forskjell for 
mange, understreker hun. 

- det er fantastisk 
at røde Kors klarer 
å hive seg rundt 
å lage kule 
sommeraktiviteter 
for alle barn og unge 
i innlandet

janne Wågenes

FlyKtningruta  |  støtte til aKtivitetsdager

la merke til hvordan frivillige i Røde 
Kors hjalp mennesker i nød da hun 
bodde i Libanon. – Jeg meldte meg 
som frivillig i Eidskog Røde Kors da 
broren min anbefalte meg det. Han er 
var frivillig selv og hadde veldig gode 
erfaringer med det. Samtidig synes 

jeg det var en fin sosial arena der jeg 
kunne lære norsk og bli kjent med nye 
folk, forklarer hun. Videre understreker 
Rămia hvordan Røde Kors har spilt en 
viktig rolle for henne i prosessen med 
å bli integrert, og kjent med det norske 
samfunnet. På samme måte som Wael 

har hun tatt alle nødvendige kurs og 
deltatt aktiviteter som har gjort henne 
til en aktiv hjelpekorpser og frivillig 
bidragsyter i lokalsamfunnet. 

et uForglemmelig møte
Møtet med Kronprinsen sitter igjen 
som et uforglemmelig øyeblikk for 
både Wael og Rămia.  

– Det var et veldig hyggelig og fint 
møte, røper Rămia. Vi fikk lov til å 
fortelle vår historie, alt vi har opplevd 
i Norge og hvordan det har vært å 
komme hit. Han var veldig snill, og 
det var fint å få lov til å være sammen 
med han og snakke som om han var 
en helt vanlig person. Vi fikk vist vår 
takknemmelighet og at vi vil gi noe 
tilbake gjennom innsatsen i Røde Kors, 
oppsummerer Rămia. 

– Det var helt utrolig å få møte 
Kronprinsen. Jeg kunne ikke tro det. 
Svært få får denne sjansen. Det var et 
veldig hyggelig møte, og personlig er 
jeg fornøyd med at jeg fikk dele min 
historie. Jeg ville vise at flyktninger 
kan være ressurser som ønsker å bidra 
i det norske samfunnet, påpeker Wael. 
– Vi spiste middag og kunne prate 
om alt mulig. Han var veldig snill og 
utrolig hyggelig. Jeg var litt stressa i 
starten, men når vi først begynte å prate 
og ble bedre kjent, ble jeg veldig rolig 
og komfortabel. Han lyttet til oss og vi 
fikk ta del i samtalen. Det skjer en gang 
i livet, avslutter han. 

arrangerte aktivitetsdager med støtte fra gjensidigestiftelsen 
Lokalforeninger i Hedmark fikk støtte til å arrangere aktiviteter for barn og unge i sommer.

Tekst: Andreas Lotterud

Tekst: Andreas Lotterud

 
Rămia Săed (t.v) og Wael Alkhatib (t.h) fra Eidskog Røde Kors 
fikk et uforglemmelig møte med Kronprins Haakon.   
Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT

Løten Røde Kors 
arrangerte aktivitetsdag 
ved Mosjøen.  
Foto: Privat
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Ferie For alle   |   FørsteHjelp

R øde Kors er opptatt av at barne-
familier som sliter økonomisk 

også skal få gode ferieopplevelser 
i løpet av sommeren. Gjennom 
konseptet Ferie for alle tilbyr Røde 
Kors aktiviteter og ferieopphold til 

de som trenger det mest. Årets 

sommer ble annerledes for de 
fleste av oss. Koronapandemien la 
begrensninger for ferieplanene på 
alle mulige måter. For lavinntekts-
familier ble situasjonen ekstra 
krevende. Barnefamilier som lever 
i en vanskelig økonomisk situasjon 
over tid har sjelden mulighet til 
å reise på ferieturer eller ta med 
barna på typiske ferieaktiviteter.  I 

tillegg fikk barn og unge verken 
deltatt på skolen eller vært 

med på fritidsaktiviteter 
da hverdagen endret 
seg brått i mars.  
Sommerferien så 
dermed ut til å bli 
spesielt krevende for 
familiene som fra før 
hadde utfordringer 
med å tilfredsstille 

barnas behov for 
aktivitet, sosiale opplev-

elser og mestring. 

Konsekvensen var merkbar 
i Hedmark. Etterspørselen 
etter Ferie for alle økte og 
søkermassen var rekordstor. 
Til slutt var det over 360 

personer søkte om ferietilbud i regi 
av Hedmark Røde Kors. Det var 
imidlertid lenge usikkert om det var 
mulig å gjennomføre Ferie for alle 
under daværende omstendigheter. I 
mai kunne vi heldigvis opplyse om 
at Ferie for alle ble gjennomført i 
år også. Hedmark Røde Kors måtte 
tenke alternativt og skreddersy  
et opplegg innenfor gjeldende 
restriksjoner og smittevern.  

- Vi måtte strekke oss langt for å 
dekke behovet, men vi kan med 
glede si at alle søkere har fått et 
tilbud gjennom Ferie for alle i år, 
forteller Helen Rønningsbakken, 
Rådgiver oppvekst og organisasjon 
for Røde Kors i Innlandet. 

I tillegg til justerte varianter av de 
vanlige Ferie for alle-oppholdene 
mange kjenner fra før, ble det lagt 

Ferieminnene sikret 
med Ferie for alle

Ved hjertestans er det helt 
avgjørende at hjernen 
får oksygen ved å gi 
brystkompresjoner.  

Selv om det er en situasjon med 
koronasmitte i Norge, så er det viktig 
at alle kan førstehjelp og kan bidra 

med å redde liv. Men det er viktig å 
huske på at smittevernreglene gjelder 
også ved førstehjelp. Men det skal ikke 
hindra oss i å bidra til å redde liv. 

Trygg førstehjelp handler om å ha 
tilstrekkelig kunnskap til å utføre 
livreddende førstehjelp på riktig måte, 
og å ta nødvendige forhåndsregler for 
å være trygg for smitte. 

Kan du førstehjelp kan du 
bidra med å redde liv

Frivillige fra Røde Kors (f.v.) Helen Rønningsbakken, 
Marielle Sørheim, Dag Ljungqvist og May Ljungqvist 
på dagstur i forbindelse med Ferie for alle i sommer. 
Foto: Liv Holstad Vestby
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opp til aktivitetsdager der familier 
fikk være med på spennende dags- 
utflukter i mindre grupper. 

Det ble også delt ut aktivitets- 
pakker til aktuelle familier. 
Dette var en av løsningene for å 
dekke den enorme etterspørselen.   
Aktivtetspakkene ble satt sammen 
slik at innholdet i pakkene var 
tilpasset hver enkelt familie med 
tanke på behov, alder på barna og 
bosted. Aktivitetspakkene besto 
av en sekk med utstyr og gave-
kort på spennende aktiviteter og 
opplevelser i nærmiljøet. Blant 
innholdet var alt fra tegnesaker, 
hengekøye, grillspyd, gavekort 
på fritidsaktiviteter eller annet 
aktivitetsutstyr som barna og hele 

familien kan få glede av sammen. 
Aktivitetspakkene ble distribuert 
bl.a. i samarbeid med NAV Ring-
saker. Dette bidro til å sikre at 
flere barn og unge i lavinntekts-
familier fikk et godt aktivitets- 
tilbud i sommer. 

- Slik opplegget var organisert i år, 
med lav terskel og god variasjon 
i aktivitetstilbudene, klarte vi å 
nå ut til flere med et større spenn 
i aktivitetene. Dette sørget for at  
enda flere familier har fått glede 
av tilbudet, og at vi i enda større 
grad har klart å dekke et behov 
blant sårbare familier i distriktet, 
konkluderer distriktsrådsleder for 
Omsorg i Hedmark Røde Kors, 
Merethe Liland. 

Etter årets sommer sitter flere 
barnefamilier igjen med gode 
ferieminner gjennom Ferie for alle. 
Dette tilbudet er en viktig del av 
jobben som skal sørge for at færre 
barn og unge føler seg utenfor og 
ensomme, samt bidra til at vanske-
ligstilte barn og ungdom får trygge 
og gratis fritidstilbud. 

opplevelsesriK Ferie
I Hedmark fikk 43 barnefamilier 
ferieopphold, overnattingsturer eller 
dagsturer. Samtidig ble det delt ut 
over 50 aktivitetspakker fordelt på 
barnefamilier som har søkt ferietil-
bud gjennom Hedmark Røde Kors. 
Til sammen har nesten 400 barn og 
foreldre i Hedmark fått et tilbud 
denne sommeren. 

Fem familier fikk opphold på 
Bøkevangen ved Kornsjø i Halden. 
De meldte raskt tilbake at de nøt 
veldig fine dager der. Familiene 
bodde i hytter, der frivillige var 
tilstede for å legge til rette for gode 
aktiviteter for barna under hele 
oppholdet. Familiene kunne blant 
annet kose seg med vannaktiviteter 
og besøkte en klatrepark.  

I tillegg til familieoppholdet ble 
det gjennomført flere feriedager 
der den ene var med overnatting. 
Feriedagene er fellesturer til turist- 
attraksjoner eller naturlige turdesti- 
nasjoner for større grupper. I juni 
ble det arrangert tur til Skogmuseet. 
Alle de påmeldte sto klare da 
bussen kom.  23 barn og 12 voksne 
var med på turen. Allerede helgen 
etter ble det gjennomført ny tur, der 
deltakerne ble tilbudt to feriedager 
med en overnatting. Første dagen 
besøkte familiene Tangen Dyrepark 
før de reiste videdre til Tangen- 
odden Camping for felles middag 
og ovenatting i hytter. På mandag 
var det tid for bading, lek, spill og 
uteaktiviteter på campingplassen 
som ligger helt ned til mjøskanten 
på Tangen. Det ble også arrangert 
turer til Prøysenhuset og Tangen 
Dyrepark i juli. 

Hedmark Røde Kors vil rette en 
stor takk til alle frivillige og andre 
støttespillere som har bidratt til å 
realisere drømmen om en aktiv og 
opplevelsesrik sommerferie hos en 
stor andel av årets søkere! 

Ferie For alle

Tekst: Andreas Lotterud 

vi trenger Flere Frivillige!

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. 
Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. 

For å gi enda flere gode ferieminner, trenger vi flere frivillige. Send en e-post med navn, postnummer og telefonnummer til 

ferieforalle@redcross.no for å få mer informasjon og bli frivillig!

Hedmark Røde Kors delte ut aktivitetspakker i 
samarbeid med NAV. F.v. Linda Torstensen, Helen 

Rønningsbakken og Liv Holstad Vestby.  
Foto: Gaute Freng/Ringsaker Blad


