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kjære leser
Som nyvalgt distriktsleder er det 
for meg en glede å hilse på dere på 
denne måten. 

Allerede i 1986 var jeg med å starte 
dette magasinet i Oppland, og den 
har gitt midler til driften av Røde 
Kors i Oppland helt siden da. 

Røde Kors er verdens største hu-
manitære orgaisasjon.  Virksomheten 
driftes i stor grad av frivillige. Slik 
er det også i Oppland, der vi følger 
de mål og retningslinjer det interna- 
sjonale Røde Kors har gitt oss som 
hovedoppgaver. 

I vår del av landet arbeider vi med 
et stort spekter av aktiviteter. Mest 
kjent er kanskje hjelpekorpset 
som ofte får mye fokus på grunn 
av sine aktiviteter og oppdrag.  

Mindre kjent er kanskje RØFF – Røde 
Kors  Førstehjelp og Friluftsliv, som 
er hjelpekorpsets tilbud til ungdom 
mellom 13 og 17 år. Derfra forsett- 
er gjerne ungdommene som aktive 
medlemmer i hjelpekorpsene.

Røde Kors Omsorg er en annen del 
av organisasjonen vår. Omsorgs-
feltet er kanskje mest kjent for 
besøkstjenesten, samt frivillig tje-
neste på omsorgssentere. Men – de 
gjør mye mer en dette. For eksem-
pel arrangerer Røde Kors Omsorg 
Ferie for alle. I utgangspunktet et 
tilbud for barnefamilier med svak 
økonomi, der vi arrangerer ferie- 
opphold og ferieaktiviteter for de 
som trenger det mest. I Oppland 
har Røde Kors Omsorg også et 
populært aktivitetstilbud for barn, 
Barnas Røde Kors (BARK). Vi har 
i tillegg migrasjonsaktiviteter som 
norsktrening og flyktningguide, der 
vi sørger for at nybosatte flyktninger 
får en veileder og et medmenneske 
man kan støtte seg til i en krevende 
etableringsfase. 

Selv har jeg vært leder i Røde Kors 
siden 1970. Prinsippene bak organ-
isasjonen og dens arbeid har ikke 
forandret seg siden da. Og de er 
like aktuelle i dag – som da de ble 
skrevet. De var grunnen til at jeg 
meldte meg til tjeneste i Røde Kors.  

I forbindelse med koronapandemien 
har Røde Kors de samme utfordring- 
ene som alle andre i samfunnet. Vi 
møtes nå ofte gjennom digitalt i ste-

det for å møtes fysisk. Årsmøter blir 
overført på dataskjermen, og vi har 
mye dialog om hva kan vi gjøre for å 
fortsette virksomheten på den måten 
vi har gjort tidligere. Det kan vi ikke. 
Som beredskapsorganisasjon tenker 
mye på alternative løsninger, og 
eventuelle beredskapsmessige tiltak. 
I Oppland har vi blant annet investert 
i tre teltenheter som kan brukes etter 
behov. Disse er nå strategisk plassert 
i Oppland. 

Mange av våre frivillige har hjulpet 
til med transport av syke - eller an-
tatt syke. Det er tatt i bruk mange 
beredskapsambulanser som drives av 
hjelpekorpsene. Disse har tett kon-
takt med kommunene om bistand, og 
bruk av Røde Kors’ mannskaper. Ikke 
bare hjelpekorpsere, men også ak-
tive medlemmer og frivillige innen- 
for andre innsatsområder lokal- 
foreningene. Vi har visst omstill-
ingsevne og vilje til å håndtere nye 
ukjente problemer. 

Alt dette - og mye mer, er grunen til 
at jeg er stolt over å være distrikts- 
leder i Oppland Røde Kors. 

Du er velkommen som medlem og 
frivillig du også! 

 Per Valland

per valland 
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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.

vaner som forebygger smitte
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Barnas Røde Kors (BARK) er en 
møteplass med aktiviteter for barn 
i barneskolealder, som skal være en 
arena for sosial og kulturell inklud-
ering. Aktivitetene har et tydelig 
folkehelseperspektiv ved at barna 
styrker sin selvfølelse gjennom å ta 
gode valg for egen helse og sosiale 
hverdag. Det skal legges til rette for 
gode mestringsopplevelser, og barna 
skal kunne få nye venner og utvikle 
sosiale nettverk. De fleste aktivite-
tene skjer utendørs, og barna lærer 
hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt 
på en trygg og aktiv måte. 

Røde Kors’ omsorgsaktiviteter skal 
styrke tilhørighet og trygghet for 
mennesker i sårbare livssituasjoner. 
Mange barn og unge opplever i dag 
ensomhet og ekskludering, og lever 
under et sterkt psykisk press. Røde 
Kors har derfor som målsetting å 
være til stede i alle lokalsamfunn 
der det er behov for å gi barn og 
unge tilgang til trygge sosiale 
arenaer. Trygge og inkluderende 

nærmiljø er viktig for å sikre barn 
og unge en god oppvekst. 

Heldigvis melder det seg frivillige 
krefter til å  bistå med realisere 
denne målsettingen. 

– Jeg leste at Oppland lå høyt 
oppe på listene med statistikk 
over barnefattigdom og antall 
lavinntektsfamilier, forteller Maria 
Bolstad (19), som nylig har meldt 
seg som frivillig for BARK i 
Lillehammer Røde Kors. – Jeg 
har lyst til å hjelpe til med det jeg 
kan. Det vil si bidra til å skape- og 
delta i fellesskapet som finnes her. 
Bidra til å få barna i aktivitet og 
sørge for at det er et tilbud for 
alle. Man vet aldri bakgrunnen for 
hvorfor noen velger å benytte seg 

av et gratis aktivitetstilbud i Røde 
Kors. Derfor er det fint med et 
åpent tilbud. Jeg ønsker å bli kjent 
med barna og hjelpe dem uansett 
bakgrunn. Det er givende og fint å 
være frivillig, sier hun. 

Studenten Elise Bakke (23) er en 
annen som begrunner sitt frivillige 
engasjement med et ønske om å 
kunne bidra til å holde barn og 
ungdom aktive. – Jeg har alltid hatt 
lyst til å bidra i lokalsamfunnet som 
frivillig. Da koronaen brøt ut og 

jeg fikk litt tid til overs, bestemte 
jeg meg for å bli frivillig i Røde 
Kors. Jeg oppdaget raskt at det var 
ting med Røde Kors jeg synes var 
veldig interessant. For meg passet 
det å bidra i forbindelse med tilbud 
for barn og ungdom.  Jeg synes barn 
og unge er veldig spennende å jobbe 
med. Enkle og samtidig sammen-
satte. Det er spesielt fint å kunne 
skape glede og positive følelser hos 
barn, fastslår Elise, under sin første 
opptreden som frivillig for BARK i 
Lillehammer Røde Kors. 

barnaS røde korS (bark)

Mestring og lokal magi med barnas røde kors 
Barnas Røde Kors er et gratis aktivitetstilbud for barn- og unge med fokus på moro, mangfold 
og mestring ute i det fri. I hele distriktet sørger frivillige for at barn har tilgang til trygge sosiale 
arenaer tilrettelagt for at barna skal oppleve mestring og tilhørighet.

Tekst og foto: Andreas Lotterud        det er 
spesielt fint å 
kunne 
skape glede og 
positive opplevelser 
hos barn

“ 

Elise Bakke (f.v.) og Maria Bolstad har meldt seg som 
frivillige i Røde Kors for å bidra til at barn i vanske- 

lige livssituasjoner får et gratis aktivitetstilbud.

Barnas Røde Kors gir barna tilgang til et gratis 
aktivitetstilbud og sosial møteplass i nærmiljøet.

”
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- Det er strålende å være her som 
en del av denne samlokaliseringen, 
sier Svein Arild Bjøkne, leder i Otta 
Røde Kors. Blant ca. 55 frivillige 
har foreningen 42 godkjente 
medlemmer på sin beredskapsliste. 
Dette er frivillige som har gjennom-
ført nødvendige kurs og opplæring. 
Dermed er Otta Røde Kors en viktig 
aktør i det lokale beredskapsarbei-
det, der kommunen har lagt til rette 
for at frivilligheten skal kunne bidra 
i samarbeid med det offentlige i 
eventuelle beredskapssituasjoner.
En ny klima- og beredskapsrapport 
fra Norges Røde Kors viser at 
klimaendringene vil medføre en 
økning i kraftig nedbør, større og 
hyppigere regnflommer, økt sann-

synlighet for jordskred, sørpeskred 
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, krever dette 
god beredskap og økt evne til 
håndtering, kommer det frem i 
en uttalelse fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
(Norges Røde Kors, 2020).

Flom og jordskred er ikke ukjente 
fenomener i Gudbrandsdalen. Blant 
annet ble Sjåk oversvømt og isolert 

som følge av storflom i 2018.  - Vi 
er klar over risikoen og forberedt 
på det meste, sier Rune Bjørkheim, 
representant for Røde Kors i Fyl-
kesberedskapsrådet i Innlandet. 
Han presiserer at flom og jordskred 
er de mest sannsynlige scenarioene. 

Otta Røde Kors har på sin side mye 
erfaring med beredskapssituasjoner 
knyttet til ekstremvær.

- Vi har lempet sandsekker, sikret 
bygninger i sentrum og evakuert 
folk med båt ved flom. Vi har hatt 
vakthold ved skredfare og bidratt 
med evakuering ved skred, samt 
fraktet mat til folk der vegene har 
blitt ødelagt, forteller Bjøkne.

kravene til lokal beredSkap 
øker
I følge landsrådsleder for Røde 
Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, 
øker kravene til lokal beredskap i 
takt med klimaendringene (Norges 
Røde Kors, 2020). Røde Kors’ 
klima- og beredskapsrapport 
viser at klimaendringer 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 beredskap-
sorganisasjoner. 

– Flere av kommunene i Gud-
brandsdalen ønsker å lykkes med 

Styrket beredskap ved 
naturkatastrofer 
Otta beredskapssenter er et fremtidsrettet og helhetlig senter for offentlige og frivillige organisasjoner i Sel 
kommune. Her er Otta Røde Kors Hjelpekorps samlokalisert med sivilforsvaret, brannvesenet og ambulanse. 

otta beredSkapSSenter

Tekst: Andreas Lotterud

Svein Arild Bjøkne, leder i Otta Røde Kors (f.v.), Anita Helen Abelstad, distriktsrådsleder for hjelpekorps, 
og Rune Magnar Bjørkheim, representant for Røde Kors i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.
Foto: Andreas Lotterud
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beredskapsarbeidet, og Røde Kors 
er ofte en viktig del av planen for å 
oppnå dette, forklarer Bjørkheim. – I 
de fleste tilfeller er kommunene helt 
avhengig av frivilligheten for å klare 
å oppfylle beredskapsplikten under en 
naturhendelse, påpeker han. 

– Det etableres stadig flere beredskaps-
senter i kommunene der Røde Kors er 
involvert, som er et signal på nettopp 
dette, supplerer Anita Helen Abelstad, 
distriktsrådsleder for hjelpekorps i 
Oppland Røde Kors.

– Generelt kan vi si at Røde Kors alltid 
er med i kommunenes beredskap-
splaner som en fast støtteaktør til 
myndighetene, fastslår Bjørkheim. 
Videre understreker han at det kan 
være nyttig å definere samarbeidet 
og være i forkant med praktiske 
elementer i forkant av eventuelle 
hendelser. – Økonomiske spørsmål 
kan ofte være en terskel for samarbeid 
mellom kommunene og Røde Kors 
som støtteaktør, forklarer han, og 
trekker frem hvordan kommunene 
må inngå beredskapsavtaler med 
sine respektive lokale foreninger 
som et viktig aspekt ved styrket lokal 
beredskap.

tett SaMarbeid
Otta Røde Kors har et tett samarbeid 
med kommunen, der kommunen har 
lagt ned en vesentlig innsats for å 
engasjere- og legge til rette for Røde 
Kors som støtteaktør. 

- Sel kommune stiller med lokaler 
og lar oss disponere mye av plassen 
på beredskapssenteret. Vi opererte 
under delvis kummerlige forhold 
tidligere, før kommunen tok affære 
og investerte stort i nye lokaler til 
oss, forteller Bjøkne. Otta Røde Kors 
ble involvert og fikk komme med 
innspill i byggeprosessen. – Vi fikk i 
stor grad tilpasset lokalene etter våre 
behov. Som motytelse stiller vi opp 
for kommunen når de har behov for 
det, forklarer han.

På beredskapssenteret har Otta 
Røde Kors gode fasiliteter med 
kontor, møterom, sambandsrom, 
lagringsplass med sesonglager til 
både båter og snøskutere, og stor 
garasje med depot for vedlikehold av 
transportmidler og utstyr. – Dette er et 
flerbruksanlegg som også blir benyttet 
til kurs, temakvelder, samlinger og 

lignende forteller Bjøkne. Lokalene 
er et naturlig sted å etablere komman-
dosentral ved større hendelser.

- Som en del av samarbeidet har Otta 
Røde Kors fast plass i beredskapsrådet 
i Sel Kommune. Der blir de kalt inn 
sammen med andre aktuelle aktører i 
kommunen. – Det er svært viktig med 
tanke på å kunne opprettholde jevnlig 
kontakt med de ulike aktørene som 
jobber med beredskap i kommunen. 
Hittil har vi hatt godt samarbeid der 
det offentlige har vært flinke til å 
involvere Røde Kors i beredskapsar-
beidet. Etatene er klar over hva slags 
ressurs vi er og hva vi kan bidra med, 
utdyper Bjøkne, som forteller at Røde 
Kors raskt blir koblet på dersom det 
er indikasjoner på at noe er i ferd med 
å skje. – Vi blir varslet og er alltid i 
beredskap. Det har fungert veldig bra, 
understreker han.

Tilsvarende har Røde Kors en plass 
i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet. 
Jeg har vært Røde Kors’ representant 
i Fylkesberedskapsrådet i snart 6 år, 
og har snart slitt ut fire Fylkesmenn, 
sier Bjørkheim med glimt i øyet. 
Han kan informere om at Røde Kors 
er en respektert og sentral aktør i 
Fylkesberedskapsrådet. – Nåværende 
fylkesmann er veldig oppdatert på hva 
som foregår relatert til beredskap. Han 
følger med og er oppdatert på Røde 
Kors innsats. Omtrent to ganger i året 
sender vi inn en situasjonsrapport på 
vår beredskapsstyrke. Vi blir hørt og 
er involvert i fylkets beredskapsar-
beid. Slik er dette en viktig arena for 
Røde Kors, konstanterer Bjørkheim, 
som også påpeker hvordan denne 
posisjonen gir Røde Kors en unik 
anledning til synliggjøre seg som 
en viktig ressurs dersom det skulle 
oppstå en akutt beredskapssituasjon.

rigget for å biStå det 
offentlige
Ved flere anledninger har friv-
illigheten vist seg som en svært 
nyttig støttespiller i håndteringen av 
naturhendelser i Otta.

- Vi har hatt mye jordskred. Her 
er det rasfare på alle kanter, sier 
Bjørkheim. Da er Røde Kors ofte 
involvert. Spesielt i forbindelse med 
evakuering. Abelstad kan fortelle 
at Røde Kors har bidratt med å 
frakte både hjemmesykepleiere og 
medisiner til folk i områder som er 

berørt av redusert fremkommelighet 
under flom og skred.

- Vi har også et samband som kan 
komme kommunen til nytte, forteller 
Bjøkne. Dersom nødnettet svikter 
sammen med mobilnettet i en krisesitu-
asjon har Otta Røde Kors mulighet til 
å stille med nødnett for nødnettet. – Vi 
har flere eksempler der både mobilnett 
og fiber har falt ut i perioder, som viser 
hvordan dette er sårbart i grisgrendte 
strøk, påpeker han. 

- Røde Kors kan bistå i isolerte deler 
av bygda ved å plassere ut folk og 
etablere nødnett med vårt samband. 
Slik kan man kan oppsøke Røde Kors 
og opprette nødvendig kontakt via 
vårt nødnett, utdyper Abelstad. 

Oppland Røde Kors har 600 
godkjente hjelpekorpsere som kan 
bidra i beredskapssituasjoner i 
Innlandet. Bjørkheim og Abelstad 
trekker allikevel frem rekruttering 
og investering i ny kompetanse som 
viktig tiltak for styrke den lokale 
beredskapen mot flom, jordskred og 
andre naturkatastrofer. – Vi trenger 
flere dyktige folk. Vi må rekruttere 
og utdanne gode ledere. Lederskap 
er en vesentlig del av beredskapen. 
God ledelse gir større sjans for å 
lykkes, sier Abelstad. – Samtidig 
må Røde Kors sørge for å etablere 
gode samarbeid mellom nærliggen-
de lokalforeninger. Ved en større 

naturhendelse er det vesentlig at vi 
får på plass mest mulig mannskap på 
kortest mulig tid. Da er samarbeid på 
tvers på lokale foreninger og hjelpe-
korps spesielt viktig. På denne måten 
kan det være enklere å få på plass 
riktig mannskap med rett kompetanse 
til ekstraordinære oppdrag. Vi må 
bistå det offentlige som ett helhetlig 
Hjelpekorps, argumenterer lederen 
for hjelpekorps i Oppland Røde 
Kors. Hun legger til at samhandlingen 
mellom Røde Kors, redningstjenesten 
og andre etater også må styrkes. - Vi 
utdanner blant annet folk til å sitte i 
kommandosentral der samarbeidet 
med andre nødetater er av stor 
betydning, oppsummerer hun.

Røde Kors er særlig opptatt av 
de humanitære konsekvensene av 
klimaendringene 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?

I 2018 ble Skjåk, som er på grensen til å 
bli kategorisert som ørken, rammet av 
flom. Røde Kors bisto kommunen med 

evakueringer og andre oppgaver i hånd-
teringen av flommen. 

Foto: Skjåk Røde Kors
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Opplandferie for alle

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 fritidsakti-
viteter da hverdagen endret seg brått 
etter nedstengingen av samfunnet 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 opplevelser og 
mestring.
 
Konsekvensen var merkbar i 
Oppland. Etterspørselen etter Ferie 
for alle økte og søkermassen var 
rekordstor. Til slutt var det over 
400 personer søkte om ferietilbud i 
regi av Oppland 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. Oppland Røde Kors måtte 
tenke alternativt og skreddersy et 
opplegg innenfor gjeldende restriks-
joner 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 for Røde Kors i Innlandet.

variert aktivitetS- og 
ferietilbud
I tillegg til tilpassede varianter av de 
vanlige Ferie for alle-oppholdene, 
ble det lagt opp til aktivitetsdager 

der familier fikk være med på 
spennende dagsutflukter i mindre 
grupper. 

Det ble også delt ut aktivitetspakker 
til aktuelle familier. Dette var en av 
løsningene for å dekke den enorme 
etterspørselen i år. Aktivtetspakkene 
ble satt sammen slik at innholdet i 
pakkene var tilpasset hver enkelt 
familie med tanke på behov, alder 
på barna og bosted. Aktivitets- 
pakkene besto av en sekk med utstyr 
og gavekort på spennende aktivi-
teter og opplevelser i nærmiljøet. 
Blant innholdet var alt fra gavekort 
på fritidsaktiviteter til diverse 
aktivitetsutstyr som barna og hele 
familien kan få glede av sammen. 
Dette bidro sterkt til at flere barn 
og unge i lavinntektsfamilier fikk et 
godt aktivitetstilbud i sommer.

- Vi klarte å nå ut til enda flere med 
et behov for aktivitets- og ferietil-
bud i år. Blant deltakerne hadde vi 
også andre mennesker i tillegg til de 

røde kors sikret gode ferieminner
Røde Kors er opptatt av at barnefamilier som sliter økonomisk også skal få gode ferieopplevelser i 
løpet av sommeren. Gjennom tilbudet Ferie for alle tilbyr Røde Kors aktiviteter og ferieopphold til de 
som trenger det mest.

Tekst: Andreas Lotterud

Med distriktsrådsleder for omsorg, Marte Eika, i 
spissen (fremst t.v.) arrangerte frivillige fra Røde 
Kors feriedager på Hunderfossen i sommer. 
Foto: Andreas Lotterud

Til stor begeistring for de minste var det såpe-
bobler blant innholdet i aktivitetspakkene som 
Oppland Røde Kors delte ut i sommer. 
Foto: Anne Dyve/Avisa Valdres
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– Vi er veldig glad for å få være med 
på Ferie for alle, sier Hermon som 
har vært med på tilsvarende tilbud to 
ganger tidligere. – Vi har vært med 
på både sommer- og vinteraktivi-

teter i regi av Røde Kors. 

Hermon roser Røde Kors for måten 
de har gjort tilbudene lett tilgjengelig 
med god informasjon og oppfølging 

lokalt. – Vi får jevnlig informasjon 
fra Røde Kors der vi bor. De har 
også vært flinke til å gi informasjon 
på flere språk. Hver uke får jeg 
melding med invitasjon til faste 
aktiviteter. Røde Kors har også 
tilbudt seg å kjøre oss dersom vi ikke 
klarer å komme oss til aktivitetene 
på egenhånd. Vi får veldig god hjelp, 
påpeker tobarnsmoren.  

Som nybosatt var det viktig for 
Hermon å finne gode sunne aktivi-
teter for barna. – Vi er en veldig aktiv 
familie som liker å holde på med 
mye forskjellige. Blant annet fotball, 
ski, aking og basketball. Det er viktig 
å komme seg ut, ha det gøy og lære 
noe nytt, sier hun. Det vise seg å 
være enkelt å komme i kontakt med 
Røde Kors og ta del i aktivitetene 

lokalforeningen kan tilby. 

– Jeg er ganske flink til å snakke med 
folk, og kom i kontakt med en nabo 
som introduserte meg for Røde Kors. 
Der jeg fikk jeg flere venner, og etter 
hvert mye informasjon om tilbud og 
aktiviteter, forteller hun. 

Barna mine synes det er kjempegøy 
å være med på aktiviteter i regi av 
Røde Kors. Ferie for alle har gode 
aktiviteter som er bra for alle. 
Der treffer man venner og har det 
hyggelig sammen med andre. 

 – Ferie for alle er et viktig tilbud for 
oss, avslutter Hermon. 

ferie for alle  |   dagStur til hunderfoSSen

- ferie for alle er et viktig tilbud for oss
Hermon og hennes to sønner var blant de som fikk delta på dagstur til Hunderfossen som en del av Ferie for alle i 
regi av Oppland Røde Kors i sommer. 

Tekst og foto: Andreas Lotterud

som vanligvis deltar på de ordinære 
ferietilbudene vi pleier å arrangere, 
forteller Marte Eika, distriktsrådsled-
er for Omsorg i Oppland Røde Kors.

 - Nå konkluderer vi med at det kan 
være fornuftig å legge til rette for 
et bredere spekter av tilbud i tillegg 
til ordinære opphold. Det ga mer 
fleksibilitet og bedre muligheter 
til å gi større deler målgruppen et 
tilbud. Tilbakemeldingene viste oss 
hvordan dette gjorde hele sommeren 
for flere av de som deltok på 
feriedager eller mottok aktivitets- 
pakker, oppsummerer Eika. 

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

aktive feriedager 
205 deltakere deltok på dagsturer i 
regi av Oppland Røde Kors. Samtidig 
ble det delt ut over 80 aktivitets- 
pakker fordelt på barnefamiliene 

som har søkt ferietilbud.  

Seks familier fikk opphold på 
Bøkevangen ved Kornsjø i Halden. 
Frivillige var til stede for å legge til 
rette for gode aktiviteter for barna 
under hele oppholdet. Familiene 
kunne blant annet kose seg med vann- 
aktiviteter og besøkte en klatrepark. 
I tillegg til familieoppholdet ble 
det gjennomført flere feriedager 
der den ene var med overnatting. 
Feriedagene innebærer fellesturer 
til turistattraksjoner eller naturlige 
turdestinasjoner for større grupper. 

Den første feriedagen ble arrangert  i 
juni der totalt 110 deltakere fra Vang, 
Vestre Slidre, Øystre Slidre, Etnedal 
og Sør-Aurdal reiste til Bjørneparken 
i Flå. Familiene ble først samlet på 
Leira der de ble tatt imot av frivillige 
ledsagere fra Røde Kors før felles 
avreise. Alle barna fikk utdelt hver 
sin sekk med utstyr og leker til 
sommeren. I tillegg fikk hver familie 
et kubbspill og et badmintonsett. 
Etter utdelingen ble familiene 
fraktet i buss for en spennende dag i 
Bjørneparken. Mange av deltakerne 
hadde aldri sett store rovdyr før og 

gledet seg veldig til å se dyrene på 
nært hold. Med frivillige i spissen, 
sørget Oppland Røde Kors for at 
familiene sitter igjen med gode 
ferieminner etter en svært hyggelig 
og spennende dag i Bjørneparken. 
Turen ble arrangert i samarbeid med 
Flyktningtjenesten, med økonomisk 
støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

Videre arrangerte Oppland Røde 
Kors feriedager til Hunderfossen 
med mange spente deltakere fordelt 

på to dager. Totalt 14 frivillige bidrar 
under disse aktivitetsdagene der det 
ble organisert felles transport og 
felles lunsj for deltagerne som ønsket 
det.

Oppland 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.

Flere barnefamilier fra Valdres fikk en opplevelsesrik feriedag i Bjørneparken i 
Flå denne sommeren. Turen ble arrangert av Oppland Røde Kors som en del av 
konseptet Ferie for alle. 
Foto: Anne Dyve/Avisa Valdres
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OpplandkoronaviruSet 

Røde Kors i oppland 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. 

Lokalforeningene våre har vist en utrolig 
evne og vilje til å omstille aktivitetene 
og bidra som en støtteaktør for myndig- 
hetene i koronabekjempelsen. Frivillige 
fra Røde Kors har lagt ned en enorm 
innsats for å gi humanitær hjelp under 
koronautbruddet. Foreningene våre har 
tilpasset seg for å kunne opprettholde 
og styrke både beredskap og humanitær 
innsats der det er nødvendig. Under 
vanskelige omstendigheter har vi klart å 
finne nye løsninger for å yte nødvendig 
hjelp til mennesker i krevende livssituas-
joner. Samtidig dekker vi helt nye behov 
som støtteaktør til det offentlige.

Røde Kors er støtteaktør for myndighe-
tene 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 

beredskapen 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 lokalsamfunnene. Mange av lo-
kalforeningene i Oppland har iverksatt 
nye aktiviteter som del av koronainn-
satsen. De fleste lokalforeningene har 
skriftlig samarbeidsavtale med kom-
munen og har siden mars vært i jevnlig 
dialog med kommunen om korona- 
bistand. 

Som en følge av koronapandemien og 
smittevernstiltakene har foreningene 
opprettet nye aktiviteter, med hensikt 
å motvirke følgene av isolasjon.  Røde 
Kors i Oppland tilbyr bistand og sam- 

arbeider med en rekke offentlige og 
frivillige aktører. De fleste aktivitetene 
ble opprettet på oppdrag fra eksterne 
aktører. Særlig transporttjenester. Blant 
oppdragene er utkjøring av mat, vare-
transport, utkjøring av medisiner 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 Røde Kors bistått kom-
munene i arbeidet med å opprette og 
drifte teststasjoner og pasientmottak. 
Blant annet opprettet Grindaheim Røde 
Kors Hjelpekorps teststasjon i Vang. 

De hadde også operativ beredskapsam-
bulanse som ble brukt til pasienttrans-
port på oppdrag for kommunen. Flere 
foreninger bisto med transport av mat og 
medisiner. Blant dem Skjåk Røde Kors 
Hjelpekorps som bisto kommunen med 
å frakte mat til personer i karantene. Et 
annet eksempel er Søndre Land Røde 
Kors som samarbeidet med hjemme- 
tjenesten for utkjøring av medisiner.

Ved å mobilisere, samt omstille og in-
tensivere det humanitære arbeidet, har 
Røde Kors i Oppland bidratt til å hindre 
og lindre humanitære konsekvenser 
under koronapandemien.

Tekst: Andreas Lotterud Egil Karlsen i Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps på 
oppdrag med beredskapsambulansen. 

Foto: Privat
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