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ERFARINGSHELG MED RØDE KORSERE FRA DANMARK OG SVERIGE

Østfold
magasinet

Røde Kors i Østfold møter hvert år frivillige fra Nord-Jylland og Västra Götaland til er- 
faringshelg. I år var det vi som var vi arrangør, og møtet ble arrangert på Røde Kors 
huset i Mysen. Temaer som ble diskutert var blant annet frivillighetsutvikling mot 2025. 
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Askim Røde Kors
Leder: Kim Anthony 
askim@ostfoldrk.no

Marker Røde Kors
Leder: Anja P. Gangnæs
marker@ostfoldrk.no

Fredrikstad Røde Kors
Medlemskontakt: Eilen Dyrdahl
fredrikstad@ostfoldrk.no

Gressvik Røde Kors
Leder: Mette Koldre Martinsen
post@gressvikrodekors.no

Halden Røde Kors
Leder: Linda Amundsen
leder@haldenredcross.no

Hobøl Røde Kors
Arbeidsstyre: Pernille Lemming
hobol@ostfoldrk.no

Hvaler Røde Kors
Leder: Kari Jørgensen 
hvaler@ostfoldrk.no

Moss Røde Kors 
Leder: Geir Østborg
moss@ostfoldrk.no

Mysen og Omegn Røde Kors
Leder: Gro Anita Sætherbakken
mysen@ostfoldrk.no

Rakkestad Røde Kors
Leder: Nina Ødegård
rakkestad@ostfoldrk.no

Rygge og Råde Røde Kors
Leder: Anders Lervold
anders.lervold@gtravel.no

Skiptvet Røde Kors
Leder: Astrid Knudsen
skiptvet@ostfoldrk.no

Spydeberg Røde Kors
Leder: Renate Olsen
spydeberg@ostfoldrk.no

Sarpsborg Røde Kors
Leder: Christian Eilertsen
post@rksarpsborg.no

Våler Røde Kors
Leder: May Olsen
vaaler@ostfoldrk.no

ANSVARLIG UTGIVER:  
Østfold Røde Kors 
Klokkergårdveien 32, 1711 Sarpsborg

KONTAKT: 
Tlf: 22 05 40 00 
Fax: 912 88 21 

Epost: post.ostfold@redcross.no  
Web: www.rodekors.no/ostfold

ANSVARLIG REDAKTØR:  
Renate Holm

REDAKSJONSUTVALG:  
Glenn Thomas Nilsen 

LAY-OUT OG ANNONSER:  
Bell Media AS, Tollbugt. 115, 3041 Drammen
Telefon 941 33 635

TRYKK:  
Amedia Trykk AS, telefon 63 80 50 80. 

OPPLAG: 
71.200

Aksjoner 
Østfold Røde Kors Hjelpekorps

18.05.2019: 

17.06.2019: 

01.07.2019: 

04.08.2019: 

11.08.2019: 

21.08.2019: 

28.08.2019: 

05.09.2019: 

Lokalforeninger i Østfold

Søk etter savnet person i Moss

Søk etter savnet person i Trøgstad

Søk etter savnet person i Halden

Søk etter savnet person i Halden

Søk etter savnet person i Moss

Søk etter savnet person i Sørumsand

Bisto Indre Østfold Brann og Redning i Askim

Søk/ henteoppdrag i Spydeberg

Ta godt imot våre feltselgere!  

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.

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

Foto: Karianne Østergaard/ Røde Kors
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NM FOR HJELPEKORPS

Kunnskap er en forutsetning for å redde liv. 
Arrangementet sørger for at Røde Kors sikrer 
kvaliteten på tjenesten man kan tilby i samfunnet. 
Lagene konkurrerer blant annet i hjelpekorps- og 
førstehjelpsoppgaver i realistiske krisesituasjoner. 
Konkurransen startet med et orienteringsløp, før det 
fortsatte med ringløype dagen etter. 

Neste år arrangeres NM for hjelpekorps i 
Oppland. 

Østfold

Deltok på NM for hjelpekorps
I år ble det årlige mesterskapet i Røde Kors arrangert i Kristiansand. 
Østfold stilte med fem personer fra Mysen og Omegn Røde Kors 
Hjelpekorps, og kom på sjuende plass. 

Foto: Knut Morten Olsen 
og Gro Anita Sætherbakken 
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NY DAGLIG LEDER | BLODGIVERE Østfold

Ny daglig leder på 
plass i Østfold

Rekordmange vil bli blodgivere

Hun har i flere år jobbet for NRK som fylkesleder for TV-aksjonen, og hadde tett 
samarbeid med oss i 2016 da innsamlingen gikk til Røde Kors.

– Jeg gleder meg til å jobbe for en organisasjon som har så mange aktiviteter og 
engasjerte frivillige rundt i fylket, sier hun.

- Det er svært gledelig at så mange 
vil bli blodgivere. Vi vil gjerne takke 
alle som gjør en uvurderlig innsats for 
at menneskeliv ikke skal gå tapt, sier 
Elizabeth Salas Andreassen, som er 
ansvarlig for blodgiverprogrammet til 
Røde Kors.

Ettersom blod ikke kan fremstilles 
kunstig, men må gis og har begrenset 
holdbarhet, trenger blodbankene nye 
forsyninger hele tiden. Selv om mange 
nye blodgivere kommer tilhvert år, er 
det dessverre også mange som slutter 
å gi blod av diverse årsaker. Hvert år 
trenger vi 30 000 nye blodgivere for å 
styrke blodberedskapen i Norge.

- Takket være blodgivere kan 
tusenvis av nordmenn hvert år overleve 
sykdommer som kreft, kompliserte 
fødsler, store ulykker og brannskader. 
Mange livsviktige medisiner og 
behandlinger som vi tar for gitt, finnes 
takket være mennesker som frivillig 
setter av tid og bokstavelig talt gir av 
seg selv. Jeg vil derfor gjerne takke alle 
som stiller opp for å gi litt av seg selv, 
sier Salas Andreassen.

I løpet av livet vil annenhver 
nordmann vil trenge behandling 
med blodprodukter. Likevel utgjør 
blodgivere mindre enn to prosent av 
den norske befolkningen.

Tekst og foto: Røde Kors

Bernt G. Apeland, Renate Holm og Øyvind Bruflat. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Renate Holm fra Våler takket tidligere i år ja til jobben 
som daglig leder, i første omgang for seks måneder. I 
august ble hun presentert for ansattstaben i Østfold av  
generalsekretær Bernt G. Apeland. Hun tar over etter 
Øyvind Bruflat. Han fortsetter på distriktskontoret i en 
annen stilling. 

Hele 5.600 nye blodgivere meldte seg for landets blodbanker i juni. 
Det er en dobling i forhold til samme tid i fjor.

Gi blod du 

OGSÅ
les mer på

www.rodekors.no/

gi-blod/
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ERFARINGSHELG Østfold

Skandinavisk Røde Kors møte i Mysen
Hvert år møtes Røde Kors i Østfold, Nord-Jylland og Västra Götaland til erfaringshelg. I år var vi arrangør, og møtet ble 
arrangert på Røde Kors huset i Mysen. Temaer som ble diskutert var frivillighetsutvukling mot 2025, bruktbutikker og 
pågående nysatsninger i hvert land. Østfold presenterte sitt kommende ungdomshus «Fellesverket» og «Røverkaffe», et 
kaffebrenneri som skal driftes av tidligere innsatte i fengsler. En tur til de flotte slusene i Ørje fikk vi også tid til, med DS 
Engebret Soot fra 1862, en historisk opplevelse for alle deltagere. Det gir stor motivasjon og entusiasme og dele erfaringer 
på denne måten. Neste år reiser vi til Sverige, kanskje med Røde Korsere fra hele Viken i en spennende endringstid.

Foto: Øyvind Bruflat og Petter Due
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MOSS RØDE KORS

Drømmen gikk i oppfyllelse 

Østfold

Stein og Maria som begge er frivillige i 
Moss Røde Kors, tok oppgaven på strak 
arm og dermed ble Simen og Celina 
hentet i Sarpsborg og kjørt til Allsang 

på grensen.
En liten fugl hvisket oss, at 

venneparet i 8 år, hadde forsøkt å få et 
møte med Kathrine Moholt uten at dette 

har passet tidligere. Derfor sørget vi for 
en aldri så liten overraskelse.

Overraskelsen og gleden over å få 
møte Kathrine, var enorm.

Alle bilder og navn er gjengitt med 
tillatelse.

Tidlig i sommer ble Moss Røde Kors kontaktet av Simen og Celina, begge er svaksynte med de utfordringer det innebærer. 
Simen og Celina, hadde et sterkt ønske om å få dra på Allsang på grensen. Regelverket er dog klart i forhold til at svaksynte 
må ha ledsager på slike arrangement. Det var aldri noen tvil om at vi skulle få til en tur med disse to til Halden.
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FERIE FOR ALLE

Over 800 barn og 
voksne fikk gratis ferie fra Røde Kors

Østfold

– Vi er stolte over å kunne tilby så 
mange personer gratis «Ferie for alle». 
Alle deltagerne er plukket ut av skoler 
og det kommunale hjelpeapparatet, 
dette for å sikre at de som virkelig 

trenger det får et ferietilbud. 
Distriktskontoret i Østfold har 

organisert det meste,  men godt over 
150 frivillige fra mange Røde Kors 
foreninger har stilt opp som ferieledere 

og hjelpere.  
– Oppholdene er i stor grad finansiert 

av barne og likestillingsdepartementet, 
men vi har også søkt fra ulike fond og 
brukt våre egne midler, sier Øyvind 

Bruflat i Østfold Røde Kors. 
Ferie for alle er en helårsaktivitet hos 

oss i Røde Kors.

Denne sommeren har Røde Kors gjennomført 14 Ferie for alle-opphold for familier med svak økonomi fra store deler av 
Østlandet.  Alle opphold har gått over 6 dager, og vi har tilbudt aktiviteter som båtkjøring, bading, konkurranser, dagsturer 
rundt i nærmiljøet og masse annen lek og moro for barna.  Oppholdene har vært gjennomført i Halden, Sarpsborg, Marker, 
Kristiansand, og noen også i Sverige og Danmark.  Målet er at barna og familiene skal få oppleve en ferieopplevelse som 
alle andre, det har derfor først og fremst vært avslapping og hygge.  De fleste ferieukene har vært for hele familien, men 
vi har også hatt noen få opphold kun for barn der det er mest hensiktsmessig. 

Ferie for 

ALLE

Foto: Pernille Backer Lemming. 
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NETTVERK ETTER SONING 

Røverkaffe
- FRA VANEKRIMINELL TIL
BRENNEMESTER OG BARISTA
For ikke mange år siden kunne hverdagen dreie seg om bil- og he-
likopterjakt, trusler og vold i det kriminelle MC-miljøet og stadige 
arrestasjoner og fengslinger for Christian Birkeland (31). 

– Jeg har blitt fengslet på glattcelle 78 
ganger, forteller den unge gutten med 
tidsriktige hipsterbriller og skjegg.

Nå venter en annen hverdag og en 
annen hete rundt bena hans. Sammen 
med en kaffebrenner. 

Nettverk etter soning, er et tilbud i 
Røde Kors som dreier seg om å hjelpe 
de som vil ut av et liv med kriminalitet 
og rus.

Etter 15 år med dette arbeidet, har 
det oppstått mange arbeidsrettede tiltak 
som sykkelverkstedene Red Bike, Kafe 
Tandem og nå vil straks kaffebrenner-
iet Røverkaffe se dagens lys. Faktisk 
snakker vi om to brennerier, et innenfor 
murene i Indre Østfold Fengsel, (fortsatt 
Trøgstad fengsel på folkemunne) og et i 
Fredrikstad sentrum

– Norge ligger helt i toppen på krim-
inalomsorgfeltet. Hele verden ser til 
både norske fengsler og oss i apparatet 
rundt som jobber med ettervern. Her er 
det mye å hente, spesielt på gruppen 
som vender tilbake til fengsel om og 
om igjen. Disse har som regel langt 
høyere tilbakefall og svært sjelden noe 
meningsfylt tilværelse å komme ut til. 

Nå skal de få begynne dette sosiale 
entreprenørskapet inne i fengsel, etter 
soningen skal de kunne fortsette med 
samme konsept, uttaler prosjektleder 
Pål Breivik i Østfold Røde Kors. 
Sammen med et lag med frivillige, 
innsatte, løslatte og mennesker som 
soner i åpnere former som lenkesoning 
og samfunnsstraff.

Øverste hylle
– Røverkaffe har flere hovedmål. Vi 

skal skape en vellykket merkevare, som 
skal gi bedrifter mulighet til å ta sosialt 
ansvar ved å abonnere på kvalitetskaffe.

Hver 14 dag får bedriften Røverkaffe 
levert på døra av en røver. Ikke 
nødvendigvis en straffedømt, men en 
frivillig i Røde Kors, eller en tidligere 
kriminell som faktisk sårt trenger å 
snakke om andre ting enn kriminalitet 
og rusrelaterte tema.

Kaffe er noe alle har et forhold til, og 
«vanlige mennesker» trenger også å 
eksponeres for de som har hatt en litt 
annen og tøffere fortid, legger Breivik 
til.

Samtidig skal vi ha et attraktivt 
brenneri, utsalg og take-awaysted i 
Fredrikstad sentrum. Prosjektet er støttet 
av Sparebankstiftelsen DNB og Arbeid- 
og velferdsdirektoratet økonomisk. Det 
er også et tydelig mål at vi skal jobbe 

som hunder for at dette skal bære seg 
selv økonomisk. Vi går for høy kvalitet 
og henter de beste talentene vi finner for 
å klare dette så godt vi kan.

Røverkaffe har et tett samarbeid med 
brenneriet Jacu i Ålesund. Prosjektgrup-
pen på 12 har fått opplæring og hjelp til 
å velge passende plantasjer og grønne 
bønner til å begynne med. Brennemester 
Christian Birkeland uttaler at selv om vi 
skal klare å komme godt inn i kaffefaget, 
må vi ha assistanse på å navigere i 
råvarerer og kvalitetsvalg. I tillegg har 
både Austerått brenneri, Kaffemisjonen, 
Kaffa og Espressospesialisten bidratt 
med drahjelp og kompetanse. 

– Ingen skal kjøpe vår kaffe fordi det 
er synd på oss, de skal velge oss fordi 
det er et bra produkt som gir en bra 
effekt på samfunnet. Jeg kjenner flere 
som allerede hadde vært tilbake i rus og 
kriminalitet, dersom vi ikke hadde fått 

vært med på denne sinnsykt spennende 
sjansen. Jeg gleder meg, og skal gjøre 
dette så bra som det går an, avslutter 
Birkeland.

På kurs hos Norsk Kaffeinformasjon. Foto: Bjørn Grydeland, Norsk Kaffeinformasjon

Kaffebrenneri i Storgata i Fredrikstad. 
Foto: Pål Breivik 

Illustrasjon: Mats Sivertsen, Aktuba INC

Ønsker du å vite hvordan din 
bedrift kan støtte Røde Kors 
sitt arbeid med tilbakeføring 
fra fengsel og kriminalitet? 
Samtidig som de ansatte og 
bedriften får en kriminelt god 
kaffe?

Ta kontakt med Pål Breivik på 
pal.breivik@redcross.no
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AKTIVITETSHUS FOR UNGDOM

Fellesverket 1016 åpner i Sarpsborg denne høsten
Aktiviteten er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 
13 og 25 år. 

Røde Kors har mange frivillige 
trygge voksne, som liker å engasjere 
seg i arbeidet for og med ungdom. 
Ungdommene som besøker Fellesverket 
skal oppleve et fellesskap der de føler 
seg hjemme, møtes og henger, lærer og 
mestrer. I en årrekke  har vi i Røde Kors 
jobbet for og med ungdom. Gjennom vår 
tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget 

et udekket behov for væresteder der 
ungdom først og fremst kan få være 
ungdom.

Samtidig ser vi at forskjellene i Norge 
blir større, og flere og flere barn og unge 
vokser opp i familier med lav inntekt. 
Gratis lavterskeltilbud som favner bredt 
og som ikke virker stigmatiserende er 

derfor viktig. Frafall i skolen er økende 
og mange unge står helt eller delvis uten 
jobb og skole.

Vi ønsker derfor å satse mer på 
aktiviteter som bidrar til å motvirke dette 
og gir ungdom erfaring og opplevelser 
av mestring og utvikling.

Vil du vite mer, ta kontakt 
på telefon 95 77 99 99 eller 
via mail: fellesverket1016@
redcross.no 

Søk oss gjerne opp på Face-
book også: Fellesverket 1016 

Våre lokaler er i St. Marie gate 70. Foto: Østfold Røde Kors
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FRIVILLIG I RØDE KORS Østfold

Et blikk inn i de frivilliges verden i Østfold 

Fredrikstad RK
24. august var det Fredrikstad Pride, og Fredrikstad Røde Kors deltok. 
Vi feirer mangfold. Alle er velkommen hos oss, akkurat som de er. 

Mysen RK
En glede å gi, en glede å få - noe disse bildene viser 
Det overskuddet vi har av barnetøy i Røde Kors Butikk Mysen donerer vi 
til barn i andre land. Vår trofaste og hyggelige kunde Mulonda reiste i 
august ned til Kongo med masse baby/ barnetøy som vi har gitt. Bildene 
viser tydelig hvor stor forskjell det er fra vårt rike land til fattige kår.

Rakkestad RK
Badetur for 32 deltagere på Holtetjern i Rakkestad i regi av Rakkestad 
Røde Kors 29. juli. 
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FRIVILLIG I RØDE KORS Østfold

Halden RK
13. august  var det studiestart for over 7000 studenter på Høgskolen i Øst-
fold. Når mange mennesker samles så er ofte Røde Kors tilstede som en del 
av tryggheten. På bildet er et vaktlaget fra Halden Røde Kors tilstede på 
Høgskolen i Halden. 

Gressvik RK
I uke 25 hadde Gressvik Røde Kors sin årlige tur til 
Strandstua for eldre. Transportgruppa og Besøks- 
tjenesten rigga klart til vårt opphold. Dobbelt 
partytelt ble satt opp. All mat, drikke og diverse ble 
organisert av de aktive medlemmene våre. 

Askim RK
Nydelig kveld ved Solbergfoss i kveld da Røde Kors 
Ungdom i Askim hadde oppstart 2. september. De 
frammøtte fikk grillmat og det ble båttur.

Rygge og Råde RK
29. august dro 21 medlem-
mer med buss fra Råde med 
fergen mellom Moss / Horten 
som første stopp. Vi skulle 
besøke Fellesverket i Tønsberg. 
De holdt til i Tønsbergs eldste 
hus – «huset på hjørnet». 
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ANNONSER

Lie 
Handelsgartneri

Lie Nordre, 1781 Halden

Tlf. 69 18 00 20
Støtter Røde Kors

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

Vadbakken 4, 1592 Våler i Østfold
Tlf. 69 28 77 50

www.steinmiljo.no

Juel Johansen 
Bilruter ANS

1663 Rolvsøy
Tlf. 69 33 51 39

Turbusser
info@jueljohansen.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32
www.hunstad.no            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
Øvre Østfold Regnskapskontor AS

1825 Tomter
Tlf. 69 92 22 52

INDRE ØSTFOLD FENGSEL 
TAKKER 

VISITORTJENESTEN

www.martiniussensbil.no
tlf 48 00 11 00

Ordfører Voldens vei 7, 
Mysen 

post@liebedriftservice.no, 
Tlf 69846040

Tlf. 69 89 53 00
www.ramstadbil.no

Våler Sykehjem

takker Besøkstjenesten 
for fint samarbeid

1530 Moss
Tlf. 69 24 39 90

www.mossfinbakeri.no

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

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

BYGGMESTER 

Jan Vidar Nes
Soleng, 1860 Trøgstad

Tlf. 69 82 64 15
      952 23 085

www.via3.no

Aut.  Regnskapsførerselskap
Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Tlf. 69 70 78 00
www.exakt-regnskap.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

H A L D E N

A S K I M E I D S B E R G

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

R Y G G E

S K I P T V E T

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

www.02600.no

Cato  
Ringstad AS

Tønne Huitfeldtspl. 2, 
1767 Halden

Tlf. 69 17 82 00
Fax. 69 18 75 10

www.moss-snorydding.no

Lars Erik Sørlie 
TLF: 90035524

E-post: so-an@online.no

Tlf: 959 18 166
E-post:will-ols@online.no

vi hjelper alltid

Østfold Høytrykk

firmapost@hvalermarinesenter.no

Tlf: +47 475 13 050
www.hvalermarinesenter.no

Murmester 
Sigbjørn Smerthu AS

 Tlf: 970 07 546
Askimveien 492
1816 SKIPTVET

u Oppretting av 
person- og lastebiler

u Lakkering av person-
biler, last og industri 
(båt, møbler o.l.)

u Antirustbehandling 
(Mercasol)

u Sandblåsing

u Sveising

u Taksering av 
forsikringsskader 
(hjelp med skade-
melding

u Leiebil 
(ulike størrelser)

u Skifte og reparasjon 
av frontrute

u Rustsveising

u Bilsalg

u Ta kontakt for 
pristilbud – Alt på ett sted –

Alt på ett sted!

Ta kontakt for pristilbud

Lakkering, sveising, 
bilsalg, leiebil m.m

www.lasseholst.no

Multiconsult AS
Pb. 1424, 1602 Fredrikstad

Tlf. 69 38 39 00 
www.multiconsult.no

Distribusjon varebil/lastebil
Express leveringer

Industriveien 3
1640 Råde

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 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

Mob: 906 20 175
post@lislebyflyttebyra.no

Kontakt oss på tlf: 69 18 42 00

Colliers Råd 
& Bokføring As
Bernt Ankers gate 17, 

1534 Moss 
Tlf: 69 24 96 70

www.rad-bokforing.no

69 28 99 33
www.knutbjerke.no

Tlf: 69 89 15 22
post@ostfold-betongprodukter.no

Brandsrudveien 23, 
1850 Mysen

Bunnpris Mysen

Mossev. 102, 1624 Gressvik
Tlf. 69 35 10 70

Fax. 69 35 10 72

Røde Kors Østfold 
takker annonsørene for den flotte støtten!

Fossen Eftf. AS
Brennmoen Grustak

1850 Mysen
Tlf. 69 89 44 10

Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

VÆR FØRE VAR
 e-post: trond@brannverntjenesten.no

tlf: 951 55 456 - 917 73 547
brannverntjenesten.no

Tlf:  69 34 53 77 

Industriservice AS
Greåkerveien 19,

1718 Greåker

Tlf: 69 14 22 23

Borge 
Begravelsesbyrå

v/Ellen Margareth Bye
Biv. 21, 1658 Torp

Tlf. 69 34 53 35
Mob. 94 32 58 51

ANLEGGSGARTNERMESTER 

ARILD GARSEG AS
Vammaveien 386, 

1880 Eidsberg

a-garseg@online.no 

Tlf: 911 21 029

B R A veien 55, 1782 Halden
Tlf. +47 959 49 995

E-post: post@vbhalden.no

Thuneautomasjon.no
post@thuneautomasjon.no

Mob.: 95068601

Røde Kors Østfold 
takker annonsørene 

for den flotte støtten!
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