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Vi har alle vært gjennom en svært krevende tid under pandemien, men nå begynner vi 
å se mulighetene for normalitet og vi i Røde Kors forbereder oss. Kanskje du vil bli med 
oss, og sammen kan vi bidra til normalitet og for tiden som kommer. 

FRA «UÅR» TIL NORMALITET – VI ER KLAR

Østfold

Frivillighet på tvers s. 4-5  |  Besøksvenn med hund s. 6-7  |  Psysisk helse hos barn og unge s. 8-9
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Østfold

De kortvarige virkningene av 
pandemien har gjort seg gjeldende, 
mens de langvarige er fortsatt uklare. I 
over ett år har vi sett barn og unge som 
har mistet svært viktige aspekter av 
livet ved redusert sosialisering i skole 
og fritidsaktiviteter. Unge voksne som 
har vært isolert i små boliger, mistet 
inntekt og arbeidserfaring, foreldre 
som har balansert hjemmeskole og 
hjemmekontor, besteforeldre som 
ikke får treffe barnebarna sine, og de 
eldre og isolerte har fått en økt grad av 
ensomhet. Uroen og bekymringene har 
vært å kjenne på i alle samfunnslag og 
aldre. Vil vi finne roen og normaliteten 
igjen, og hva blir den nye normalen for 
den kommende tiden?

I skrivende stund ser vi en ne-
dadgående smittetrend over hele 
landet, og kommunene i Viken har 
begynt å lette på en del av de mest inn-
skrenkende tiltakene. Spesielt gledelig 
er det at barn og unge under 20 år får 
tilbake en skolehverdag og fritids- 
aktiviteter. Vi kjenner på en positivitet 
og optimisme, ved en gradvis gjen- 
åpning og vårlig stemming i luften. 

Vi i Røde Kors har gjennom det 
siste året måtte avlyse svært mange 
aktiviteter og møteplasser, men har 
i lengste mulige grad tilstrebet å 

opprettholde kontakten. Ved å ha tele-
fonkontakt med de eldre vi besøker, 
treffe flyktninger ute på tur, arrangere 
norskkurs og leksehjelp digitalt, koor-
dinert søk- og redningstjenesten for å 
fortsatt kunne bistå, og omorganisert 
våre beredskapsvakter til å bistå i 
smittesporing og vaksineringsarbei-
det. I de kommende månedene vil vi 
arbeide strukturert og målrettet for å 
kunne gjenåpne våre aktivitetshus og 
aktiviteter, slik at de som benytter dem 
kan komme snarest mulig tilbake til en 
normalitet. Det trenger vi alle. 

I denne utgaven av Røde Kors avisen 
«Til Stede» kan du lese om hvordan 
noen av våre frivillige i besøkstje-
nesten og besøksvenn med hund har 
omstilt seg, hvordan og hvorfor inklud-
eringsarbeidet er et så viktig oppdrag, 
det viktige mandatet for barn og unge, 
og hvordan Røde Kors samarbeider 
inn med lokale myndigheter og nød- 
etatene for å sikre best mulig trygghet 
i ditt nærmiljø. 

Skulle du ha ønske om å bli en del av 
Røde Kors, enten som frivillig eller 
støttemedlem, finner du mer infor-
masjon om dette i avisen eller på våre 
nettsider rodekors.no. 

Vi ønsker deg god lesning.  

VEIEN FRA 
«UÅR» TIL 
EN NY 
NORMALITET 

Landets statsminister omtalte 
det siste året som et «uår». Vi 
alle har merket konsekvensene 
av pandemien. Selv om vi ikke 
har satt i samme båt det siste 
året, har vi alle vært rammet av 
den samme stormen.

Vil vi finne roen og 
normaliteten igjen, og hva 
blir den nye normalen for 
den kommende tiden?
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 

 

Hjelpekorps 

Røde Kors Ungdom
 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Besøkstjeneste 

Besøksvenn m
ed hund 

Beredskapsvakt 

Våketjeneste 

Nettverksarbeid 

Bruktbutikk 

Fellesverket 

Flerkulturelle aktiviteter 

Gatem
egling 

Leksehjelp 

Norsktrening 

Visitortjenesten 

Vitnestøtte 

Andre oppvekstaktiviteter 

Askim                   

Fredrikstad                   

Gressvik                   

Halden                   

Hobøl                   

Hvaler                   

Marker                   

Moss                   

Mysen og Omegn                   

Rakkestad                   

Råde                   

Skiptvet                   

Sarpsborg                   

Spydeberg                   

Våler                   

I tillegg har Østfold Røde Kors aktiviteter som gatemegling, opplæring, sommerleir, Ferie for 
alle, seksuell helse, røverkaffe, og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rode-
kors.no/ostfold 

Østfold Røde Kors og distriktskontoret Viken.

I hele Norge har flere kommuner og fylker slått 
seg sammen. Det har også påvirket hvordan 
Røde Kors organiserer seg. I vår organisering av 
frivilligheten har vi valgt å beholde strukturen 
med Østfold Røde Kors, hvor også Akershus 
Røde Kors og Buskerud Røde Kors består. Men, 
på den administrative siden har vi valgt å samle 
distriktskontorene til ett distriktskontor, under 
navnet «distriktskontoret Viken». Våre fysiske 
kontorlokaler vil være hvor du fant dem før, 
men vi organiserer oss under ett i Viken, og 
fortsetter å tilrettelegge for de samme aktivi-
teter og tilbud som før. 

For mer informasjon, se våre nettsider: 
rodekors.no/viken.  

I tillegg har Østfold Røde Kors aktiviteter som gatemegling, opplæring, sommerleir, Ferie for alle, seksuell 
helse, røverkaffe, og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/ostfold

Østfold
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Vi kommer inn i en koselig liten leilighet på Filtvet helsehus, og i en stol i stuen sitter en mann og 
venter på oss. Vi er med besøksvenn Unni Smith på sitt ukentlige besøk hos Erik Otto Dahlman. 
Vi setter oss ned i sofaen og Unni spør Erik Otto hva han har gjort siden sist. Ventet på deg, sier 
han med en stort smil om munnen. Man må ha vært der for å kunne oppleve den hjertevarmen 
og kontakten disse to har fått på denne korte tiden. 

AV: JANE GRØTTING, RÅDGIVER BESØKSTJENESTEN

MENNESKEMØTER 
OG FRIVILLIGHET PÅ TVERS

LIVLIG SAMTALER
Unni og Erik Otto i 

livlige samtaler. 

Foto: Røde Kors
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BESØKSTJENESTEN Østfold

For 22 år siden ble Unni Smith  
frivillig i Hurum Røde Kors. Hun 
satt i styret i lokalforeningen da  
aktiviteten Flyktningguide ble  
annonsert som et nytt Røde 
Kors-prosjekt. Unni som selv 
hadde bodd i utlandet noen år og 
vært i mange land på sin seilas 
jorden rundt tente på ideen. Unni 
ville være med på etableringen av  
Flyktningguiden i Hurum Røde 
Kors og var leder i aktiviteten  
i mange år. 

Jeg opplevde selv hvor interes- 
sant og lærerikt det var å bli tatt 
imot av hyggelige mennesker da 
jeg selv var utenlands. Derfor 
ville jeg bli med på dette, sier 
Unni. 

Ekstra innsats under 
pandemien
Pandemien førte til at det ble van-
skeligere å få gjennomført normal 
aktivitet i Flyktningguiden. Det 
kom færre flyktninger og det ble 
også vanskelig å verve flyktning-
guider.

Leder i besøkstjenesten, Solveig 
Mørch, spurte derfor Unni om 
hun kunne tenke seg å være en-
til-en besøksvenn i en periode og 
det ville hun.  Det var slik Unni 
og Erik Otto Dahlman ble koblet.  
Erik Otto er en flott herremann 
på 100 år Han har barn og barne-
barn, og ble enkemann for mange 

år siden. Mange av beboerne her 
jeg bor er ganske dårlige og det 
er ikke så mange å snakke med 
her, sier Erik Otto. Han får ett 
ekstra glimt i øyet når han snakk- 
er om personalet. Han er veldig  
begeistret for dem, og det sies å 
være gjensidig. 

Erik Otto har levd et langt og  
begivenhetsrikt liv. Han har  
jobbet som veterinær og har 
vært distriktsveterinær flere ste- 
der i Norge og i utlandet. Han 
behersker engelsk, fransk, del-
vis spansk og arabisk. Hans 
store interesse var filologi, men 
han tok tilleggseksamener for å 
kunne bli dyrlege. Da han fylte 
70 år fikk han ikke lenger ut-
føre sitt yrke i Norge. Da flyttet 
han til Sverige, tok en tilleggs- 
eksamen, og fikk jobbe der til 
han ble 80 år. Han er interessert 
i musikk, natur og mye mer. Det 
er veldig spennende å høre han 
fortelle, skyter Unni fort inn, 
mens praten mellom oss går livlig 
rundt bordet. Og akkurat det er 
ikke vanskelig å forstå. Erik Otto 
er en kunnskapsrik, interessant, 
bereist person akkurat som sin 
besøksvenn Unni. Ikke rart at de 
har funnet tonen.  

Erik Otto er en mann med en her-
lig sans for humor sier Unni og 
smiler mens hun kikker bort på 
Erik Otto som sitter og humrer i 
stolen sin. 

Ukentlige besøk
De har en avtale om at Unni 
besøker Erik Otto hver onsdag. 
De hadde sitt første møte som 
besøkspar sent i fjor høst. De 
første gangene satt de ute i hagen, 
men det ble mer uaktuelt etter 
hvert som vinteren nærmet seg. 
Bilturer rundt i Hurum er også 
populært, det er noe Erik Otto set-
ter veldig stor pris på.  Jeg trenger 
litt åndelig påfyll gjennom sam-
taler med andre og det gir Unni 
meg, sier Erik Otto 

Erik er avhengig av rullestol, men 
han kan også rusle langsomt rundt 
med rullator. Når våren og varmen 
kommer skal de to ut på tur. De er 
begge enige om at det skal bli fint 
å lufte seg litt etter en lang vinter 
innendørs. Når de møtes pleier 
Unni å ta med kaffe og noe å bite 
i til Erik Ottos leilighet. Praten går 
lett mellom de to og de glemmer 
helt at det er andre i rommet. De 
har mye til felles, og Erik Otto 
følger med på det meste. Han 
hører mye på radio, så samtalene 
går ofte på samfunnsspørsmål og 
nyheter. 

Erik Otto har mange mor- 
somme og interessante opplevels-
er å fortelle om, sier Unni. Jeg 
kjeder meg aldri, sier Erik Otto. 
Når jeg spør han om han føler seg 
mye ensom, sier han: Jeg har all-
tid besøk. Av hvem da spør jeg: 
Meg selv svarer han og smiler.  
Det er godt å se disse to sammen. 
Det er flott å se at frivillige fra an-
dre aktiviteter kan gjøre en innsats 
der behovene er. 

Erik Otto har humoristisk sans og 
er til tider en skikkelig spøkefugl. 
Når jeg spør han hva det betyr for 
han at Unni kommer på besøk 
hver onsdag sier han: Det er vel- 
dig hyggelig å få besøk av Unni. 
Vi kommuniserer meget godt 
og har det trivelig sammen. Jeg 
gleder meg til hun skal komme, og 
har noen ganger problemer med 
å «holde meg i skinnet» sier han 
lurt. 

•	 Meld deg som  
frivillig på  
mittrodekors.no

•	 Det blir gjort en 
samtale for å 
kartlegge  
interesser etc. 

•	 Du må ha fylt 18 år

•	 Ha signert etikk og 
taushetserklæring 

•	 Ha tid (1 time hver 
uke eller 2 timer 
annenhver uke)

•	 Gjennomføre  
temakurs  
besøkstjeneste 

VIL DU BLI 
FRIVILLIG I 
BESØKSTJENESTEN?

Besøksvennen Unni Smith. 
Foto: Røde Kors. 
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BESØKSVENN MED HUND Østfold

EN BESØKSVENN,
MED HUND

Jeg møter en logrende hale i Drammens gater. Det er Flora, en Berner Sennen på  
snart 5 år som er besøkshund i Røde Kors. Matmor Siv Sandvik-Gjertsen meldte seg  

som frivillig i 2020 og håpet at hunden hennes ville kunne bli en besøkshund.  
Siv mente at Flora sitt gode lynne og sosiale adferd kunne passe bra. 

Kanskje nettopp de to kunne glede noen i hverdagen. 

AV: JANE GRØTTING, RÅDGIVER BESØKSTJENESTEN

Flora er en frøken som vi opplever 
som en rolig og behagelig hund. 
Dette var også grunnen til at vi 
valgte denne rasen, for å ha henne 
som en kose- og familiehund. Sønn- 
en vår, som var 7 år da vi fikk Flora, 
var veldig redd for hunder. Men da 
vi fikk henne, endret alt seg, sier Siv 
med ett varmt smil om munnen. 

Siv jobber til daglig som sykepleier 
på en lindrende enhet ved ett syke-
hjem i Lier. Siv meldte seg frivillig 
etter å ha lest om Røde Kors og for-
sto hvilken fantastisk innstas som 
gjøres av de frivillige der ute. 

Det er mange som kjenner på en-
somhet og det å bli isolert i egen 

bolig, eller på institusjon. Jeg 
håper derfor at jeg og Flora kan 
bidra med å få komme på besøk for 
å kunne glede noen sier den varm-
hjertede besøksvennen.

En gledesspreder
Siv og familiens første møte med 
Flora var i august 2016, da var 
hun bare 4- 5 uker gammel. Hun 
var bare helt bedårende. De hentet 
henne hjem da hun var 9 uker gam-
mel.  Flora er veldig sosial og vil 
helst være med overalt, sier Siv. 

Dette er en flott ekvipasje med 
mange gode tanker om å bidra som 
frivillig i Røde Kors. Når Siv blir 
spurt hvordan hun tenker at de to 

FLORA
Besøksvennen Flora.

Foto: Privat
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BESØKSVENN MED HUND Østfold

•	 Meld deg som frivillig på mittrodekors.no

•	 Ha fylt 18 år

•	 Ha signert etikk og taushetserklæring 

•	 Ha tid (1 time hver uke eller 2 timer  

annenhver uke)

•	 Hunden din må være mellom 2 og 9 år, ha 
godt lynne, være sosial og like mennesker. 

•	 Gjennomføre temakurs besøksvenn med 
hund som går over 2 helger 

ØNSKER DU OG DIN HUND Å BLI BESØKSVENN I RØDE KORS?

kan bidra i aktiviteten besøksvenn 
med hund svarer hun:
Jeg vil være med å bidra til å knytte 
nye bånd og relasjoner sammen 
med Flora. Jeg håper vi kan være 
med på å øke trivsel, tilhørighet 
og glede ved å kunne få komme på 
besøk til noen som trenger litt sel-
skap. Jeg håper vi vil kunne bidra 
med å glede mennesker som av 
ulike årsaker ikke har mulighet til 
å ha hund selv, samt være en støtte 
og oppmuntring i hverdagen. Om 
det er unge eller gamle vi besøker, 
spiller ingen rolle, sier Siv og kikk- 
er stolt ned på hunden som nå har 
lagt seg ned og betrakter menne-
skene som går forbi. 

Siv og Flora meldte seg på kurs for 
å bli besøksvenn med hund midt i 
pandemien og startet på kurs i okto-
ber. Vi lærte mye av de to 2 dyktige 
instruktørene. Vi har tidligere gått 
på valpekurs og videregående kurs, 
men mye hadde gått i glemmeboka, 
så må si at vi hadde ekstremt godt 
utbytte av dette flotte kurset med de 
herlige instruktørene Anne- Grethe 
Sorteberglien og Alexia Langberg, 
sier Siv og Flora logrer enig.

Å være besøksvenn med Flora gir 
meg en utrolig fin mulighet til å spre 
glede hos mennesker i alle aldre, 
noe jeg oppfordrer andre til å gjøre 
også. Jeg setter utrolig pris på tillit-
en de som vi får lov å komme hjem 
til gir oss, sier Siv. 

TIL TJENESTE
Siv Sandvik-Gjertsen og 

Flora klar til tjeneste. 

Foto: Røde Kors
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TILBUD TIL BARN OG UNGE Østfold

SOSIAL ISOLERING 
OG PSYKISK HELSE HOS 
BARN OG UNGE  

Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land, med ett av verdens best utbygde 
velferdsstater. Men mange opplever en barndom og en ungdomstid preget av store utfor-
dringer. Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølgingen som kreves hjemmefra for å 
delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som forhindrer del- 
tagelse i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange barn og unge føler seg ensomme og 
utenfor fellesskapet.  

Vennskap er utrolig viktig i ungdoms- 
tiden, og venner i ungdomstiden 
kan beskytte psykisk helse på lang 
sikt, ifølge nye forskning publisert 
på forskning.no. Det er mange ung- 
dommer som opplever at der man 
tidligere ble inkludert, nå ikke blir 
valgt som noens nærkontakter, og 
videre blir stående utenfor. Stati- 
stikken som Kors på Halsen, Røde 
Kors sitt samtaletilbud for barn og 
unge, fremlegger i sin rapport, viser 
at barn og unge ikke ringer like mye 
inn om forelskelse lenger. «Flere 
snakker med oss om angst, depres-
jon og nedstemthet. Samtidig ser vi 

at temaer som forelskelse går ned, 
noe som kanskje er naturlig i peri-
oden vi er inne i nå hvor man er lite 
sammen med venner og medelever. 
Vi ser også at flere og flere yngre tar 
kontakt med oss», sier Nelli Kongs- 
haug, leder i Kors på Halsen.  

Vi ser også mye av de samme tren-
dene i forskningen som kommer fra 
en studie gjort av NTNU, med fokus 
på barn og unges livskvalitet i skole 
og oppvekst. Stadig flere unge viser 
til hvordan vennskap har blitt påvir-
ket under pandemien, og at opplev-
elsen av stress og dårlige vennskap 

har forverret seg det siste året. 
  
Røde Kors ser et tydelig behov for 
forebyggende tiltak for å trygge 
barn og unges oppvekstsvilkår. Lo-
kalforeninger i Røde Kors gjør en 
stor innsats på oppvekstfeltet og har 
flere aktiviteter som for å møte de 
humanitære behovene som nettopp 
sosial isolering og psykisk helse.   
Noen av aktivitetene vi 
kan vise til for Røde Kors 
i Viken er;
 
Fellesverket: Fellesverkene 
finnes i dag i flere byer i Norge, 

med gratis aktivitetstilbud for alle 
i alderen 13–25 år. De ulike Felles- 
verkene tilbyr blant annet åpen 
møteplass for ungdom, gatemeg-
ling, leksehjelp og arbeidstrening. 
Fellesverket har blant annet sentre 
i Sandvika, Drammen og Sarpsborg. 

Røde Kors Ungdom: Røde 
Kors Ungdom organiserer aktivi-
teten Treffpunkt for å gi ungdom-
mer en møteplass hvor de kan bli 
kjent med andre ungdommer og 
skape relasjoner. Aktiviteten skal 
forebygge og hindre utenforskap 
blant ungdom ved å lage inkluder-

AV: LENE ØSTERGAARD, RÅDGIVER OPPVEKST 
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ende arenaer i lokalmiljø i Norge 
og skape gode inkluderingspros-
esser blant ungdom. 
 
RØFF: RØFF er et spennende fri- 
tidstilbud som gir ungdommer på 
13 til 17 år kunnskap om første- 
hjelp og ferdsel i naturen.  
 
BARK: Barnas Røde Kors er 
en møteplass med aktiviteter 
for barn i barneskolealder som 
skal være en arena for sosial 
og kulturell inkludering. Det 
skal legges til rette for gode 

mestringsopplevelser, hvor 
barna skal kunne få nye venn- 
er og utvikle sosiale nettverk.  

Leksehjelp: Røde Kors til-
byr leksehjelp for elever i 
grunnskolen og i videregående 
skole. Røde Kors’ leksehjelps- 
tilbud er først og fremst en 
møteplass for mestring og moti-
vasjon. Leksehjelpen er i tillegg 
en viktig sosial arena der barn og 
unge knytter kontakter og skaper 
sosiale nettverk på tvers av klasse-
trinn, bakgrunn og generasjoner.  
 
Kors på Halsen: Kors på 
halsen er Røde Kors’ samtaletil-
bud for alle opp til 18 år. Barn kan 
ringe, maile eller chatte og ta opp 
det som er viktig for dem. Kors 
på halsen søker å være en trygg 
støttespiller i barn og unges hver-
dag. Målet er at de som kontakter 
Kors på halsen skal få støtte og 
føle at de blir sett. Og at de som 
trenger det får hjelp til å forandre 
en vanskelig situasjon. Kors på 
halsen kan ved behov gi informa- 
sjon om rettigheter og muligheter 
innenfor det offentlige hjelpe- 
apparatet. 

Gatemegling: Gjennom Gate-
megling skal ungdommene bli 
bevisst egne reaksjonsmønstre og 
få redskaper til å uttrykke beho-
vene sine bedre og sette ord på 
følelsene som oppstår i en kon- 
flikt. Grunntanken i Gatemegling 
er at det er de unge selv som er 
best i egnet til å endre det som 
skaper utrygghet i miljøene de-
res. Ved siden av det forebyg-
gende arbeidet med opplæring av 
ungdom, tilbyr også Røde Kors 
Gatemegling tilrettelagte meg-
lingsprosesser i mer omfattende 
konflikter som ungdom selv ikke 
evner å løse. 
 
For oversikt på hvilke lokal- 
foreninger som har hvilke
aktiviteter – se side 3. 

•	 Gjennomføre  
intervju og  
obligatorisk  
opplæring 

•	 Undertegne og 
overholde etikk 
- og taushets- 
erklæring 

•	 Levere avgrenset 
politiattest 

•	 Være over 18 år 
(enkelte aktiviteter 
med barn og unge 
har andre alders-
grenses) 

KRAV TIL 
FRIVILLIG: 

RØFF
Ungdommer på tur med Røde 

Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF).  

Foto: Røde Kors



10       Til stede 

INKLUDERING Østfold

INKLUDERING I PRAKSIS 
– et felles ansvar 

Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge 
og verden over. Det er mange og sammensatte årsaker til at folk flytter over lande-

grenser. Krig og konflikt, familie, kjærlighet, naturkatastrofer, vanskelige økonomiske 
forhold, studier og arbeid er noen av grunnene. 

AV: MINA MOGHADAM, RÅDGIVER MIGRASJON

NORSKUNDERVISNING
Norskundervisning for kvinner på 

Røde Kors huset i Sandvika.  

Foto: Røde Kors
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INKLUDERING Østfold

Det å komme til et nytt land kan by 
på humanitære utfordringer, som 
for eksempel sosial nød, utnyttelse 
eller diskriminering. Personer uten 
lovlig opphold kan ha det spesielt 
vanskelig fordi de ofte har veldig 
begrensede rettigheter. Fremmed-
frykt og rasisme utgjør også en 
humanitær utfordring for migranter 
over hele verden.  

Migranter er en samlebetegnelse for 
mennesker som forlater eller flykter 
fra sine hjemsteder og land. Ifølge 
FN finnes det i dag over 272 milli- 
oner migranter i verden, av disse er 
rundt 180 millioner arbeidsmigrant-
er og i overkant av 26 millioner er 
flyktninger. Flyktninger defineres 
som mennesker som har flyktet fra 
krig, konflikt og undertrykkelser 
og som har krysset internasjonale 
landegrenser. 

Mange flyktninger og innvandrere 
opplever at det er en utfordring å få 
fotfeste i det norske arbeidsmarke-
det og delta aktivt i samfunnet. 
Dette skyldes i stor grad dårlige 

norskkunnskaper og manglende 
sosiale nettverk. Inkludering av 
flyktninger og andre migranter er 
en viktig samfunnsoppgave. Språk-
kompetanse, sosiale nettverk, til-
gang til arbeid og følelsen av å ha 
et meningsfullt liv er avgjørende 
for god integrering og inkludering. 
Norske myndigheter kan ikke alene 
gi innvandrere en god start på livet i 
Norge. Det har vi alle et ansvar for.  

Frivillige organisasjoner som Røde 
Kors er viktige bidragsytere i dette 
arbeidet. Vår jobb som frivillige 
i Røde Kors er å bidra til å gjøre 
Norge til et inkluderende og raust 
samfunn og hjelpe nyankomne til å 
bruke de ressursene de har for seg 
selv og for samfunnet. Gjennom 
våre aktiviteter bidrar Røde Kors 
til at innvandrere utvikler sitt po-
tensiale og bidrar i det norske sam-
funnet!  
Her er noen av våre mest aktive til-
bud innen inkludering: 

Flyktningguide 
Røde Kors flyktningguide kobler 

flyktninger som har fått opphold i 
Norge med en frivillig guide som 
kjenner lokalsamfunnet. En flykt- 
ningguide er en viktig veiviser inn 
i samfunnet, men aller viktigst: Et 
medmenneske, en å stole på og 
støtte seg til i en krevende etabler-
ingsfase. Møtet mellom flyktning 
og guide skal være uformelt og ikke 
koste noe. 

Målsetting 

 - Å bistå nyankomne flyktninger 
som har fått bosetting til å få 
en guide og en førstekontakt i 
lokalmiljøet 

 - Å gi nordmenn en mulighet til 
å møte og lære om forskjell og 
likheter i ulike kulturer 

 - Fremme inkludering, integre-
ring og mangfold i lokalsam-
funnet 

Frivillige flyktningguider og flykt-
ninger kobles sammen og møtes et 
par timer i uka i opptil ett år. 

Røde Kors Norsktrening  
Norsktrening er et lavterskeltilbud, 
der deltakerne får mulighet til å 
praktisere og utvikle det norske 
språket med utgangspunkt i sitt 
språknivå nivået de er på, lære om 
det norske samfunn og bygge so-
siale nettverk. 

Målsetting: 

 - Å hjelpe deltagere med å prak-
tisere norsk – hjelp til selvhjelp 

 - Å møte deltakerne på deres 
språknivå  

 - Å skape sosial inkludering og 
en språklig mestringsfølelse. 

Røde Kors Vennefamilie 
Røde Kors Vennefamilie er et tilbud 
for ungdom som har flyktningbak-
grunn, er mellom 15 og 23 år gam-
le og som lever uten nær familie. 
I aktiviteten kobles deltakere med 
frivillige voksenpersoner, og de to 
partene møtes for å dele gode hver-
dagsopplevelser ukentlig. De frivill- 
ige kan være enkeltmennesker eller 
familier.  

Målsetting: 

 - Motvirke ensomhet og uten-
forskap 

 - Styrke ungdommenes opplev-
else av mestring og tilhørighet. 

Hvordan bli frivillig?  
Ta kontakt med egen lokalforen-
ing for å høre om ulike tilbud som 
finnes i lokalmiljøet og hvordan 
du kan engasjere deg som frivillig. 
Gå inn på mittrodekors.no for å 
melde deg som frivillig!

•	 Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring 

•	 Undertegne og overholde etikk- og taushets- 
erklæring 

•	 For	å	bli	flyktningguide	er	det	18	års	aldersgrense	

•	 For å bli frivillig i Vennefamilie er det 25 års alders-
grense, samt levere politiattest om en kobles med 
en mindreårig 

KRAV TIL FRIVILLIG: 
STRIKKEGRUPPE
Strikkegruppe hos 
Kongsberg Røde Kors. 

Foto: Røde Kors
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Samvirke er et av fire prinsipper 
for krisehåndtering i Norge. Som 
offentlig anerkjent støtteaktør til 
myndighetene og en del av landets 
grunnberedskap, jobber Røde Kors 
hver dag for å styrke samarbei-
det med andre beredskapsaktører.     
Formelle samarbeidsavtaler med 
kommuner, politi, helseforetak 
og brannvesen gir kunnskap om 
hverandres ressurser, samt legger 
til rette for et godt beredskapsarbeid 
og en effektiv krisehåndtering. 

Kompetanse er avgjørende for 
god krisehåndtering og for at Røde 
Kors skal fortsette å være en rele-
vant beredskapsaktør i samfunnet. 
Derfor er våre frivillige godt kurset 
og får opplæring i alt fra grunn- 
leggende beredskap og søk og 
redning til psykososial førstehjelp 
og omsorg. I tillegg gjennomfører 
vi jevnlige øvelser for å teste vår 
kompetanse, samt legge til rette 
for utvikling og lærdom. Samtidig 
vet vi at våre daglige humanitære 
aktiviteter gir våre frivillige erfa-
ringer som er svært relevante i en 
krisesituasjon. Summen av vårt 
humanitære arbeid gir Røde Kors 

en unik bredde og evne til å støtte 
myndighetenes krisehåndtering. 
Dette så vi senest under jordskredet 
i Gjerdrum, der frivillige fra Røde 
Kors sin besøkstjeneste støttet el-
dre personer ved et evakuerings-
senter, mens Røde Kors Ungdom 
støttet ungdom som var berørt av 
hendelsen. For hjelpekorpset som 
er vår mest operative avdeling, var 
jordskredet i Gjerdrum en hendelse 
som hadde mange likhetstrekk med 
vanlige søk- og redningsaksjoner. 

Samtidig som vi er kompetente er 
vi tilpasningsdyktige. Gjennom 
pandemien har nesten samtlige 
kommuner i Viken fått støtte fra 
Røde Kors til å håndtere korona. 
Våre lokalforeninger har med sine 
kjøretøy, telt og frivillige bidratt 
med blant annet drift av test-
stasjon og karantenehotell, kjøre 
beredskapsambulanse, transport av 
personer og smitteprøver. Den siste 
tiden har majoriteten av vår bistand 
vært relatert til vaksinasjonsarbeidet 
som gjøres på tvers av hele     fylket. 
Denne enorme innsatsen hadde ikke 
vært mulig uten et tett og godt sam- 
arbeid med kommunene som har gitt 

oss opplæring i for eksempel smitte- 
sporing og testing.

Lokalkunnskap og stor 
beredskapsevne er to kjenne- 
trekk ved Røde Kors som beredskaps- 
organisasjon. Hver og en av våre 
lokalforeninger sitter på unik loka-
lkunnskap som vil være viktig ved 
en katastrofe. Ved siden av lokal- 
kunnskap har lokalforeningen støtte 
fra resten av organisasjonens 380 
lokalforeninger og 18 distrikt. Dette 
gjør at vi Røde Kors har evnen til å 
støtte samfunnet over lengre tid og 

med store mengder ressurser. Under 
raset i Gjerdrum hadde lokalforenin-
gen lokalkunnskap, samtidig som 
Akershus Røde Kors mobiliserte 
hjelpekorpset til Østfold Røde Kors 
og krise- og omsorgsgruppen til 
Buskerud Røde Kors. I tillegg fikk 
vi bistandsforespørsler fra lokal- 
foreninger tilhørende andre deler av 
landet. Totalt la Røde Kors ned mer 
enn 8500 timer med frivillig arbeid 
for å støtte myndighetenes håndter-
ing av jordskredet i Gjerdrum.

RØDE KORS LEVERER BEREDSKAP
AV: JONAS GULBRANDSEN RÅDGIVER BEREDSKAP

BEREDSKAPSVAKT:

•	 Beredskapsvakt vil omfatte alle Røde Kors-frivil-
lige som har godkjent obligatorisk opplæring og 
som årlig gir sitt samtykke til å stå i beredskap.

•	 Beredskapsvakter kan bli utkalt til oppdrag på 
kort varsel.

•	 Alle beredskapsvakter skal bære hvit Røde Kors-
vest.

•	 Det anbefales at beredskapsvakter gjennom-
fører Røde Kors sitt grunnkurs i beredskap.

BEREDSKAP Østfold

GJERDRUM
Røde Kors og nødetatene 

i morgentimene etter 
raset på Gjerdrum.   

Foto: Røde Kors
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ØstfoldANNONSER Østfold

www.martiniussensbil.no
tlf 48 00 11 00

www.rause.no

www.valer-graveservice.no
firmapost@valer-graveservice.no

VÅLER 
GRAVESERVICE AS

Telefon: 901 97 046
Vi er på Facebbok!

Tlf. 69 89 53 00
www.ramstadbil.no

Ordfører Voldens vei 7, Mysen 
post@liebedriftservice.no, 

Tlf 69 84 60 40

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy
Tlf. 69 14 92 37
Fax. 69 14 61 33

www.vestby-planteskole.no

Tlf: +47 905 61 355 | post@arildkolstad.no
www.arildkolstad.no 

www.afb.no

Jernbanegt. 10,
1767 Halden

Tlf. 69 17 86 10
Støtter Røde Kors

Våler Sykehjem

takker Besøkstjenesten 
for fint samarbeid

Mobile Moss AS
Buen 5,1528 Moss

Tlf 69 23 57 57  
www.mobile.no

GRAVING - DRENERING
SALG AV RØR OG VEIDUK

Ole Kristian Moen 
1820 Spydeberg

Mob: 41 54 22 20

www.via3.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32
www.hunstad.no

                   Edwin Ruuds      
                   Omsorgssenter

Takker Besøkstjenesten for 
fint samarbeid

Myrer skog 1, 1820 Spydeberg 
Tlf: +47 69 80 88 30

post@fredheim-maskin.no
www.fredheim-maskin.no

1530 Moss
Tlf. 69 24 39 90

www.mossfinbakeri.no

Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten!

E I D S B E R G

F R E D R I K S T A D

F R E D R I K S T A D

H A L D E N

H A L D E N

M A R K E R M O S S

S A R P S B O R G S K I P T V E T

S A R P S B O R G

S K I P T V E T T R Ø G S T A D

R A K K E S T A D

R Å D ER Y G G E

ANLEGGSGARTNERMESTER 

ARILD GARSEG AS
Vammaveien 386, 

1880 Eidsberg

a-garseg@online.no 

Tlf: 911 21 029

Sentralbord: 69 36 44 60
Løenveien 4, 1653 SELLEBAKK

www.tolmer.no

Trøgstad Torg 3, 
1860 Trøgstad 

Tlf: 69 82 63 35

www.noble.no

Anonym 
giver

støtter Røde Kors

Svinesundsveien 329 1788 Halden 
Tlf. +47 959 49 995

E-post: post@vbhalden.no

Skade og Lakk AS
Smørbøttaveien 7, 1617 Fredrikstad 

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

TØMRERMESTER 
Jan Vidar Nes AS

Kroksundveien 743, 1860 Trøgstad

Tlf. 952 23 085

Tlf: 69 12 86 86
www.betongogtre.no

Østlandske
entreprenør service AS

Jyllandveien 29,  
1816 Skiptvet

Besøk vår butikk i Storgaten 40  
Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: 10-14
E-post: rorleggern@vb.no • Tlf: 69 84 69 00

www.rorleggernmysen.no

Besøk vår butikk i Storgaten 40  
Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: 10-14
E-post: rorleggern@vb.no • Tlf: 69 84 69 00

www.rorleggernmysen.no

Besøk vår butikk i Storgata 40
Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: Stengt
E-post: rorleggern@rm-as.no • Tlf: 69 84 69 00

Røde Kors Østfold 
takker annonsørene for den flotte støtten!

www.glassmesterstrand.no
Tlf: 69 15 39 30

Spinneriveien 3, 1632 Gamle Fredrikstad 
Tlf: 69 32 47 50 | post@hph.no | www.hph.no

Murmester 
Sigbjørn Smerthu AS

 Tlf: 970 07 546
Askimveien 492
1816 SKIPTVET

Bunnpris Mysen

www.lasseholst.no

Tlf: +47 69 700 700
www.abcel.no

Tlf: +47 69 91 00 00
www.nordicpack.no

www.buer-as.no

Distribusjon varebil/lastebil
Express leveringer

Industriveien 3
1640 Råde

Tlf: 954 03 898
www.tryggelektriske.no

Råkilveien 1, 1712 Sarpsborg
Tlf: 69 13 66 65

www.tobbens-varmepumpe.no

Vk Ventilasjon AS
Rakkestadveien 128, 

1814 Askim

Tlf: 901 52 420

Tlf: 959 70 676  / 69 34 53 77

Råde Blomster AS

Midt i Karlshus sentrum
Tlf: 69 28 43 64

www.raadeblomster.no

A S K I M



14       Til stede 

ANNONSER Østfold

ASKIM
___________________________

Dynatec AS
Rakkestadveien 1, 1814 Askim

Tlf. 69 83 80 10 
___________________________

J Finstad & Ø. Teig ANS
Moenshagen 7, 1813 Askim 

Tlf. 69 88 08 18 
___________________________

HALDEN
___________________________

Halden Auto AS
1789 Berg I Østfold

Tlf. 69 17 29 70 | www.haldenauto.no 
___________________________

GP Dataservice AS
Os Allè 13, 1777 Halden

Tlf. 69 21 35 30 
___________________________

Kiwi Risum
Iddev. 35, 1769 Halden

Tlf: 69 18 57 93  

 

 
MOSS

___________________________

Bro Varmex AS
Larkollveien 37, 1570 Dilling

Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no 
___________________________

Varna Regnskapskontor SA
1530 Moss

Tlf. 69 20 85 00 
___________________________

Micronova AS
Rabekkgata 15, 1523 Moss

Tlf: 69 24 12 30 | www.micronova.no 
___________________________

Skoland AS
1523 Moss

Tlf. 69 26 74 62 
___________________________

Bassengspesialisten
Osloveien 234, 1538 Moss 

Tlf. 69 27 74 44 - www.pools.no  
___________________________

RAKKESTAD
___________________________

Wide Industrier AS
1890 Rakkestad
Tlf. 69 22 78 00  

 
RAKKESTAD

___________________________
 

Norrønafly Rakkestad AS
Flyplassen, 1890 Rakkestad

Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net 
___________________________

Mjørud AS
Svaleveien 5, 1890 Rakkestad

Tlf. 69 22 88 00 
___________________________

Paul Messa AS
Eng.v 1, 1890 Rakkestad

Tlf: 901 63 217 
___________________________

RYGGE
___________________________

Aztek Økonomi AS 
1581 Rygge

Tlf. 906 68 709 
____________________________

SARPSBORG
___________________________

Tvete i Gågata
1706 Sarpsborg
Tlf. 69 15 25 10 

 
 

 
SARPSBORG

___________________________  
 

Holleby Gods
1708 Sarpsborg
Tlf. 69 14 88 79 

___________________________

SKJEBERG
___________________________

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg
Tlf: 69 16 80 00

___________________________

SKIPTVET
___________________________

Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet

Tlf. 69 80 82 44 
____________________________

SPYDEBERG
____________________________

Jørgenrud Bil & Deler AS
___________________________ 

Spydeberg Elektro AS
Næringsveien 32 , 1820 Spydeberg

Tlf. 69 83 84 84 - www.spydebergelektro.no

post@ts-mysen.no  www.ts-mysen.no  

ALT I TRANSPORT  
 

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE  

www.esbank.no   post@esbank.no
69 89 91 00
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Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!

Ta ansvar. Ta vaksine.
Spør legen din eller les mer om hvem som bør vaksinere seg på www.sykehuset-ostf old.no.

KOMMUNEHELSETJENESTEN I ØSTFOLD OG SYKEHUSET ØSTFOLD

! Vaksiner deg mot influensa om du er

OVER 65 ÅR

65+
GRAVID KRONISK SYKHELSEPERSONELL

«For mange kan infl uensa være alvorlig. 
Jeg vaksinerer meg for å beskytt e mine 
pasienter, mine nærmeste og meg selv.»

Jon Birger Haug 
Smitt evernoverlege, 
Sykehuset Østf old 

Konsum Gruppen Norge AS er i dag en av de ledende innkjøpskjeder til Norsk Storhusholdnings- og Servicemarkedet,
samt en sterk pådriver for kjedestyrt innkjøp.
Konsum Gruppens overordnede mål og intensjon er å tilby noen av markedets beste betingelser på varer og tjenester din
virksomhet har behov for.
Konsum Gruppen tilbyr kjedestyrt innkjøp med et nærmest komplett sett varer og tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å bli
bedre og for å utvikle oss i takt med medlemmenes ønsker, behov og markedets utvikling.

Partner Partner Vi har produktet Sniff’n 
Stop som beskytter mot 
mus og rotter. Giftfritt.  

Effekttid 6-12 mnd.
Karoline Sandviksvei 6,  

1860 Trøgstad

Tlf: 95 23 55 63

Telefon: 69877774
Faks: 69877775

Epost: skiptvet@dittapotek.no

Storveien 7, 1816, Skiptvet
Åpningstider: 

man,tirs, tors, fre: 9-17
ons: 10-15

Skiptvet Apotek

Skiptvet Bilservice AS
Storveien 15

Tlf: 69 80 93 93
Mob: 488 66 823

Åpningstider:
07 - 16 (tors. 18)
Lørdag: stengt

Skiptvet Bilservice AS
- ditt lokale bilverksted!

• Eu-kontroll
• Reparasjon og service 
• El- og hybridbil 
• Aircondition service

Vi kan hjelpe deg med:

Ta service hos oss!
Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

Vi reparerer
alle 

bilmerker!

• Dekk
• Glass 
• Oppretting
• Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

VI GIR BYGNINGER LIV

Produksjonsveien 16
1618 Fredrikstad

E-post: post@veggogtak.no

Tlf: 69 31 12 30

www.veggogtak.no

TELEFONHELE DØGNET: 69 31 30 62 ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad E-POST: post@fredrikstadbeg.no WWW.fredrikstadbeg.no

ALLTID

HER FOR

Tlf. 69 34 53 35

Lillengveien 10, 1621 Gressvik

Mobil: 996 13 495

www.stalltonheim.com

 

Greåker Graving og Transport AS
Klevaveien 31
1719 Greåker
Tlf: 69142985

www.greakergt.no
Rakkestad	•	Tlf.	69	22	32	00
E-post: post@bjornstad-bygg.no
www.bjornstad-bygg.no



B RETURADRESSE: BELL MEDIA, TOLLBUGATA 115, 3041 DRAMMEN

Bruksveien 6, 1640 Råde
Tlf: 69 29 42 00
www.karlshusgarasjene.no

ØSTFOLD

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID
Tlf:  69 35 70 80 | wwww.backeostfold.no

S T Ø T T E R  R Ø D E  K O R S

movar@movar.no  | www.movar.no  
www.skiptvetelektro.no

Tlf: 95 90 40 40

Post@skiptvetelektro.no

 Favorittplassen Favorittplassen

www.asbank.no

skaper glede i lokalsamfunnet


