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Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i 1932. De har i dag mannskaper som er 
spesialisert innen ambulansetjeneste og vann-redning.  
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Lokalforeninger i Østfold

Går over i annen stilling

Øyvind Bruflat har vært daglig 
leder i Østfold Røde Kors i 24 
år. Han har bedt om å gå over i 
en annen stilling til høsten, men 
skal fortsatt være ansatt på dis-
triktskontoret i Østfold. 

På årsmøtet ble han satt pris 
på med blomster og gode ord. 
Øyvind begynte først i Røde 
Kors Hjelpekorps i 1985. 

I 1995 begynte han som daglig 
leder på distriktskontoret. 

Foto:  Glenn Thomas Nilsen

Søk etter savnet person i Sarpsborg

Søk etter savnet person i Fredrikstad

Søk etter savnet person i Fredrikstad

Søk etter savnet person i Buskerud

Søk etter savnet person i Buskerud

Søk etter savnet person i Marker

Søk etter savnet person i Marker

Søk etter savnet person i annet distrikt

Bisto Indre Østfold Brann og Redning

Søk etter savnet person i Sarpsborg 

Bisto Indre Østfold Brann og Redning

Søk etter savnet person i Fredrikstad

Søk etter savnet person i Skiptvet
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NORGES RØDE KORS FORTJENSTMEDALJE

Tildelt 
fortjenstmedalje 

Kim Anthony i Askim Røde 
Kors har vært aktiv i Røde 
Kors fra 1988 og er det 
den dag i dag. På årsmøtet 
til Østfold Røde Kors på 
Scandic Brennemoen ble 
han tildelt Norges Røde 
Kors Fortjenstmedalje. 

Han har hatt en rekke tillitsverv lokalt 
og på distrikt. Fra starten i 1988 
har han vært både styremedlem og 
nestleder i lokalforeningen i Askim. I 
dag er han leder i foreningen. I tillegg 
har Anthony også vært styremedlem i 
distriktsstyret i Østfold Røde Kors fra 
2009 til 2013. 

Prisen mottar han for sitt engasjerte 

arbeid for Røde Kors, og de Røde Kors 
er til for, både i Askim Røde Kors, 
og i Østfold Røde Kors, samt hans 
langvarige innsats for aktiviteten Ferie 
for alle i Østfold.  

På vegne av Norges Røde Kors 
var landsstyrets representant, Gaute 
Sars-Olsen, til stede for å dele ut 
medaljen.  

Østfold

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Begrunnelsen: 
Det beskrives i søknaden at han helt fra starten i 1988 har bidratt til 
å bygge opp Askim Røde Kors, har skaffet gode og egnede lokaler, 
startet Røde Kors aktivitet og har vært pådriver til å skaffe båt og bil. 
Han har vært med på å starte Bark aktiviteter, samt bidratt til oppstart 
av en kvinnegruppe som er et tilbud til innvandrerkvinner. 

Siden 2011 har han hvert år brukt en uke av sin sommerferie på 
Ytterbøl i Marker, og på vegne av Østfold Røde Kors, vært ansvarlig 
for all matlaging på aktiviteten Ferie for alle.  

I søknaden beskrives han videre som en markert leder for Askim Røde 
Kors, og at han på sin stillferdige måte har med stort engasjement 
bidratt til å videreutvikle lokalforeningen med klokskap og kreativitet, 
sammen med en stor evne til å trekke med seg øvrige frivillig i og 
utenfor Røde Kors på en forbilledlig måte mot et felles mål.  

Østfold Røde Kors distriktsstyre støtter søknaden helhjertet, og uttaler at 
Kim Anthony har bygget opp Askim Røde Kors til å bli en velfungerende 
lokalforening, og med et godt samarbeid med kommunen for å nå 
de mest sårbare.

Distriktsleder i Østfold Røde Kors, 
Anders Lervold (f.v.) overrekker 
blomst til Kim Anthony. 

Distriktsleder i Østfold Røde Kors, Anders Lervold (f.v.), Gaute Sars-Olsen og Kim Anthony. 
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FREDRIKSTAD RØDE KORS HJELPEKORPS Østfold

Norges første og eldste hjelpekorps

Norges første og eldste hjelpekorps 
har i dag mannskaper som er 
spesialisert innen ambulansetjeneste 
og vann-redning. I tillegg betjenes 
primæroppgaven søk- og redning, samt 
sanitetstjenester. 

Medlemsmassen er varierende, og 
på det området kreves kontinuerlig 
rekruttering og utdanning av nye 
medlemmer. I tillegg fokuseres det 
på videreutdanning av eksisterende 
personell.  

Endringer i samfunnet
Korpsleder, Kristoffer Andersen, tror 
at frivillige og sivile organisasjoner i 
Norge de siste tiårene har opplevd en 
rekke endringer i sine rammebetingelser. 

Flere av de landsomfattende frivillige 
organisasjonene har opplevd nedgang i 
antallet medlemmer og frivillige. Særlig 
har denne utviklingen vært merkbar 
blant de tradisjonelle organisasjonene.  

– Jeg tror dette sannsynligvis er
resultater både av det vi kan kalle en 
avideologisering, og en økende indi-
vidualisering i det sivile samfunnet, 
poengterer korpslederen.  

Han understreker at konsekvensene 
av endringene i samfunnet også merkes 
i Fredrikstad Hjelpekorps sin «teig». 

Det kan være vanskelig å rekruttere, 
beholde nyutdannede og å få etablert en 

stabil gruppe som kan betjene både san-
itetsvakter og søk- og redningsoppdrag. 
Til tross for dette så mener Andersen 
at korpset til enhver tid har en trofast 
gruppe med aktive medlemmer. 

Stort mangfold av tilbud til mennesker 
– Derfor er en av våre store

utfordringer å kunne konkurrere om 
folks fritid. Derfor er det avgjørende 
for oss å selge inn våre aktivitetstilbud 
og å få mulige medlemmer til å forstå 

viktigheten av det å bidra til å gjøre en 
forskjell. I ytterste konsekvens på liv og 
død, sier Andersen. 

Fredrikstad RKH gjennomfører 
grundige samtaler med personer som 
ønsker seg inn i hjelpekorpset. Det 
mener de er nødvendig både for å 
avdekke om det foreligger en genuin 
interesse hos den enkelte for korpsets 
aktiviteter, og om de har tidsforutset-
ninger for å bidra i hjelpekorpset. 

– Vi strekker oss langt i å benytte
ressursene vi råder over i stor grad opp 
mot hjelpekorpsets primæroppgaver, 
nemlig søk- og redning. Dette er også 
definert som vår hovedoppgave fra 
Landsrådets side, sier Kristoffer. 

Korpslederen sier også at det legges 
ned mye arbeid i å tjene penger gjennom 
å selge sanitetsvakter i forbindelse med 

idrettsarrangementer og konserter, så 
som Fredrikstad Cup, som er landets 
største håndballturnering og under FFK 
sine hjemmekamper på Fredrikstad 
stadion annenhver helg. - Da er det 
viktig med engasjerte tillitsvalgte, sier 
Andersen. 

Det kreves en god ledelse 
– I Røde Kors sier vi at en leder skal
være handlekraftig med stor gjennom-
føringsevne, samt ærlig, troverdig og
motiverende. Da er det helt avgjørende
at ansvar og oppgaver er fordelt med
tydelig definisjon om hvem som gjør
hva, understreker Andersen. 

Med det mener Kristoffer at dagens 
og morgendagens utfordringer og vei 
til suksess, ligger i ledelse og styring 
av frivilligheten. Suksessen vil igjen 
avhenge av holdninger, kultur/ukultur 
og ledelse. 

Hovedutfordringen er fortsatt å sikre 
frivilligheten i Fredrikstad RKH, og for 
gode og forutsigbare rammevilkår for 
deres aktiviteter og medlemmer.  

– Vår ledertroika fokuserer mye på
dette. Vi er også optimister med tanke 
på fremtiden, sett i sammenheng med 
de prosjekter vi har søkelys på, avslutter 
korpsleder Kristoffer Andersen. 

Tekst: Espen Erik Olavsen | Foto: Fredrikstad Røde Kors

Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps ble startet i 1932 og holder til sentralt i «Plankebyen». Korpset betjener et geografisk 
område med både inn- og utmark, urbane strøk og kystlinje. 

// – Suksessen vil 
igjen avhenge av 
holdninger, kultur/
ukultur og ledelse. 

Fra NM i Fredrikstad i 2007. Foto: Olav A. Saltbones/ Røde Kors

Kristoffer Andersen. Foto: Glenn Thomas Nilsen
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PANTELOTTERIET Østfold

Fikk 1,1 millioner fra 
tomflasker

– Dette er utrolig viktige midler for
oss, sier Øyvind Bruflat, daglig leder i
Østfold Røde Kors.

Totalt fikk Røde Kors 47 millioner 
kroner fra Pantelotteriet i 2018, en 
økning på ti millioner kroner i forhold 
til 2017. Halvparten av disse midlene 
gikk til de lokale Røde Kors-avdelin-
gene.

Takker alle
Øyvind Bruflat er svært glad for den 
store økningen.

– Disse midlene brukes direkte til
lokal aktivitet rundt i Østfold. Våre 
frivillige stiller opp uten lønn hele året, 
men trenger midler til gjennomføring 
av aktivitetene, sier Bruflat.

Hjelpekorpset har blant annet 
ambulanser, terrengkjøretøyer, båter 
og annet kostbart utstyr som skal 
vedlikeholdes og fornyes.

– Vi arrangerer ferieopphold for
familier med svak økonomi, driver 
barnegrupper, besøkstjeneste og 
eldretreff, og skaper nettverk for de som 

trenger det mest, bare for å nevne noe, 
sier Røde Kors-lederen, som takker alle 
som støtter Røde Kors via Pantelotteriet.

Kiwi Sjøgata på topp
Butikken i Østfold som skaper mest 
penger til Pantelotteriet er Kiwi 
Sjøgata. I løpet av 2018 bidro kundene 
her med pant for hele 158 411 kroner. 
På andre plass ligger Kiwi Melløs med 

157 950 kroner.
Den butikken i Østfold hvor størst 

andel av panten ble brukt i Pantelotter-
iet er Spar Skjærhalden. Her ble 19,75 
prosent av alle tomflasker og bokser 
brukt som innsats i lotteriet.

I 2018 ble 14 personer pante- 
millionær. Siden 2008 har totalt 67 
personer vunnet toppgevinsten. Tre av 
disse er fra Østfold.

Røde Kors i Østfold fikk inn hele 1,1 millioner fra Pantelotter-
iet i 2018. Det er en økning på 22 prosent fra året før. 

// – Disse midlene 
brukes direkte til lokal 
aktivitet rundt i Østfold. 

Foto: Katrine Lunke/Pantelotteriet

Øyvind Bruflat. Foto: Jan Kåre Ness/ Røde Kors

Topp 5 butikker i Østfold i omsetning 
(bidrag til Pantelotteriet)

1. Kiwi Sjøgata 158 411 kroner

2. Kiwi Melløs 157 950 kroner

3. Rema 1000 Hassingveien 154 519 kroner

4. Rema 1000 Mysen 130 907 kroner

5. Rema 1000 Ryggeveien 129 118 kroner

Dette fikk lokallagene i Østfold for 2018

1. Fredrikstad Røde Kors

2. Moss Røde Kors

3. Sarpsborg Røde Kors

4. Rygge og Råde Røde Kors

5. Halden Røde Kors

6. Gressvik Røde Kors

7. Askim Røde Kors

8. Mysen og Omegn Røde Kors

9. Hvaler Røde Kors

10. Hobøl Røde Kors

11. Rakkestad Røde Kors

12. Spydeberg Røde Kors

13. Skiptvet Røde Kors

14. Marker Røde Kors

15. Våler Røde Kors

252354 Kr

208917 Kr

146035 Kr

94709 Kr

81959 Kr

73042 Kr

64911 Kr

41341 Kr

33442 Kr

25525 Kr

25503 Kr

25441 Kr

15983 Kr

9433 Kr

8215 Kr
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Sylvia W. Johansen, 
- frivillig i Rakkestad Røde Kors

STOLTE ØYEBLIKK 

- Sammen er vi gull!

Østfold

Det var når vi hjalp Østfold Røde 
Kors/ Sarpsborg Røde Kors med å ta 
i mot flyktningene som kom til Røde 
Kors-huset og Kurlandkirken. 

Flere frivillige stilte opp og 
gjorde en fantastisk jobb med 
å gjøre velkomsten til Norge 
litt varmere. 

Tilbakemeldingene var at det var 
givende og at de følte at de gjorde en 
forskjell for et annet menneske.

Et annet øyeblikk var når vi nettopp 
hadde startet aktivitet for barn og unge, 
og ei ung jente kom bort til meg og 
fortalte at hun hadde fått sin første venn 
den dagen. 

Det fine med Røde Kors er at det er 
noe som interesserer alle, enten du vil 
besøke noen, arrangere noe eller bare 
delta i en gruppe. Det skjer så mye 
forskjellig; 

Sammen er vi gull, som vi 
sier i Rakkestad. 

Jeg er stolt over å få være en del av et hjelpekorps. Og 
husker godt da vi var på fjelltjeneste i Telemark. 

Vi fikk en henvendelse om å hjelpe en person som hadde 
blitt syk. Dette var seks kilometer inne på fjellet. Når han 
ble funnet var personen fortsatt våken og vi koblet på 
hjertestarteren med en gang. Han fikk plutselig hjertestans 
etter 10 minutter, men han var borte i kun 23 sekunder før 
første elektriske støt ble gitt med hjertestarter og han våknet 
umiddelbart. Personen ble hentet av luftambulansen, fløyet 
til Rikshospitalet og operert.

Siden den gang har også personen vært frisk. 

 Da er det deilig å være med i Røde Kors. 
Det nytter å øve på førstehjelp når man får 
tilbakemelding på at det ender så godt som i 
dette tilfelle.

Etter mange år som frivillig i Røde Kors 
er du ikke enten av eller på, det er og 
blir en livsstil.

Det er mange historier jeg kan 
fortelle, noen dype og som gir sorg i 
hjertet og som har satt sine spor. Noen 
er mer morsomme, men også ispedd 
alvor.

Jeg er sikker på at jeg kunne ha 
skrevet en bok om alle møtene med de 
menneskene jeg har møtt.
Mitt hjerte slår ekstra for de som sitter 
inne av en eller annen grunn, og det var 
derfor jeg var visitor i 16 år: 

Visitortjenesten hadde hatt aktivitet 
i Indre Østfold fengsel, avdeling 
Eidsberg en tid, da vi bestemte oss i 
samarbeid med ledelsen i fengslet å 

ordne en adventsfest for “gutta”. Det 
var dårlig med utstyr slik som bestikk 
og tallerkener på fellesrommet på den 
tiden. 

Jeg plukka i sammen det vi trengte 
og tok også med sølvkandelabere og 
hvite duker. Bordene ble pent dekket 
og maten hadde vi visitorene laget selv.

Det var et stort øyeblikk da en av 
“gutta” reiste seg opp og ville si noen 
ord om takknemligheten de følte over 
medmenneskeligheten og varmen de 
ble vist fra oss.

Ikke et øye var tørt under talen hans. 
Han avslutter med å overrekke en blom-
stergruppe og forteller at de alle hadde 
samlet tomflasker og pantet slik at det 
skulle være mulig å gi noe tilbake til 

oss som trofast kom og ga et avbrekk i 
hverdagen, som viste respekt og hadde 
med mye god humor og latter. 

Visitortjenesten og alle de 
menneskene jeg har møtt, har 
gjort inntrykk på meg. 

Det har vært en glede og fornøyelse 
å samarbeide med betjentene i Indre 
Østfold Fengsel, makan til flotte folk 
som viste ydmykhet og ville gjøre det 
aller beste for gutta under soningsfor-
holdene og som var så imøtekommende 
ovenfor visitortjenesten, jeg bøyer meg 
i støvet for dem og takker.

Geir Kåsa,
- frivillig i Sarpsborg Røde Kors

Ragnhild Kruse, 
– frivillig i Mysen 
og Omegn Røde Kors

      Vil du bidra med en historie? 

Send tekst og bilde til glenn.nilsen@redcross.no 

Vi tre
nger sta

dig 

flere frivillige.

Bli med og bidra 

du også!
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BLI STØTTEMEDLEM I RØDE KORS Østfold

Gi en fast

GAVE
les mer på

rodekors.no

Norge er et godt land å bo i – for de fleste. Samtidig har et stort antall barn og voksne en 
vanskelig hverdag. Du kan hjelpe mange av dem. Bli Røde Kors i Norge-giver i dag!

Det gir en god følelse å hjelpe andre, få noen til å 
smile eller gjøre dagen lysere for en som sliter.

Som Røde Kors i Norge-giver hjelper du barn og 
voksne der du bor, slik at:

• færre barn og unge føler seg utenfor og
ensomme

• barnefamilier som sliter økonomisk, får hyg-
gelige ferieopplevelser

• ungdom får trygge og gratis fritidstilbud

• eldre og ensomme får besøk

• mennesker som er savnet på fjellet, ved sjøen
eller i byen, får hjelp

Vil du være med å hjelpe? Mer informasjon finner du på: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/
fastgiver/arbeidet-i-norge/

Gi omsorg og trygghet der du bor
Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!
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FRIVILLIG I RØDE KORS Østfold

Fikk hederspris for sin innsats

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Tidligere i år mottok Ragnhild Johanne Kruse en pris for 
sitt brennende engasjement som frivillig i Røde Kors.  
Bemanningsselskapet Jobzone deler årlig ut en hederspris i 
Raushetsaksjonen på 10.000 kroner, og Ragnhild fikk den for 
sin innsats i Mysen og Omegn Røde Kors.

I tillegg får én av de lokale vinnerne 
muligheten til å dele ut 100.000 kroner 
til et veldedig prosjekt eller veldedig 
organisasjon som de brenner for og 
ønsker å støtte.

– At en slik pris skulle tilfalle meg
hadde jeg aldri trodd. Jeg ble helt målløs 
da jeg fikk telefonen om dette, sier hun. 

Begrunnelsen: 
Begynte som frivillig i 1996 og ble 
ganske snart visitorleder for fengslene 

i Indre Østfold. Hun har vært medlem 
av Østfold Røde Kors distriktsstyre 
med ansvar for omsorg i flere perioder.

Hun har vært omsorgsleder i Mysen 
og Omegn Røde Kors. I 2016 ble hun 
ansatt i en 50 %stilling i Røde Kors med 
ansvar for Nettverksarbeid for personer 
som trenger sosialt fellesskap.

Samtidig har hun også vært frivillig 
i Mysen, og har blant annet bygget opp 
bruktbutikken der.

//– At en slik pris skulle 
tilfalle meg hadde jeg 
aldri trodd. Jeg ble 
helt målløs da jeg fikk 
telefonen om dette

Ildsjelen mottok 10.000 kroner og en blomsterbukett. Foto: Privat 

Her er beviset på det glade budskapet. 



Røde Kors MAGASINET Østfold         9         

STORT OG SMÅTT Østfold

Ble landsrådsleder 
for Røde Kors Ungdom

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Robert Flobergseter ble i oktober valgt som landsrådsled-
er for Røde Kors Ungdom. Det hele skjedde på Sentral  
Ungomskonferanse på Sundvolden Hotell i Buskerud, som 
er Røde Kors Ungdom sitt landsmøte, hvor det blant annet 
ble vedtatt ny politisk plattform, handlingsplan for 2019 og 
valgt et nytt landsråd. 

Norge er et godt land å bo i – for de fleste. Samtidig har 
mange mennesker en vanskelig hverdag og kan trenge litt 
ekstra støtte. 

Han har også vært distriktrådsleder for 
Østfold Røde Kors Ungdom. I tillegg er 
han frivillig i Moss Røde Kors. 

– Jeg setter utrolig stor pris på tilliten
som er gitt meg av organisasjonen, og 
jeg skal jobbe iherdig for at jeg er denne 

tilliten verdig. Jeg gleder meg til å jobbe 
sammen med det nye landsrådet og jeg 
tror vi kommer til å få utført store ting 
i året som kommer. Dette blir gøy, sa 
Flobergseter i etterkant av valget. 

Ta godt imot våre feltselgere!  

Nyhet!
Gi omsorg og trygghet der du bor

Feltselgerne jobber med å rekruttere 
givermedlemmer, og er til stede over 
hele landet. De oppsøker folk i det 
offentlige rom, og går også fra dør 
til dør. Feltselgerne er ansatte i Røde 
Kors. En typisk verver for Røde Kors 
er mellom 18 og 30 år, og snakker 
godt norsk. Som alltid jobber de alle 

hverdager fra 15.30 til 21.30. 
Alle fundraiserne er uniformert med 

hvite vester, iPad og/eller verveblokk. 
På sommeren bruker de rød t-skjorte. 
Ververne spør om kontonummer til nye 
givere og medlemmer for å kunne sette 
opp trekk med Avtalegiro dersom dette 
er ønskelig.

Røde Kors starter nå et helt nytt 
giverprogram der du fast hver måned 
kan støtte aktiviteter som hjelper barn 
og voksne i Norge. Dette programmet 
erstatter altså det programmet vi 
tidligere har kalt Barn i Norge-program-
met. I praksis er det en utvidelse av de 
aktivitetene som støttes under Barn i 
Norge-programmet til også å inkludere 
midler til aktiviteter som Leksehjelp, 
Ferie for Alle, Hjelpekorps, Besøksvenn 
og mye mer. Det vil si at vi nå har to 

giverprogrammer: Nødhjelp og Røde 
Kors i Norge.

Noen av aktivitetene er:
• Leksehjelp
• Ferieopphold for familier med

svak økonomi
• Ungdomsklubber
• Besøk til eldre og ensomme
• Søk- og redningsarbeid i

Hjelpekorpset

Slik ser feltselgerne ut: Med Røde Kors-vest, ID-kort og Ipad eller verveblokk. 

Foto: Karianne Østergaard/ Røde Kors

Foto: Røde Kors

Les mer her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/fastgiver/
arbeidet-i-norge/
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