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– Det kan ikke beskrives
 hvilken glede det er og 
hvor mye glede han gir,

sier Schei.
Foto: Privat
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Østfold

I Østfold Røde Kors har vi i overkant 
av 90 lokale aktiviteter og tilbud. Det 
sier litt om hvilke frivilligkrefter som 
er i sving. 
Denne våren har vært preget av krigen 
i Ukraina. Mine tanker går ut til alle 
som er rammet. I Røde Kors mobil-
iserer vi frivilligheten for å gjøre en 
innsats. På Nasjonalt Ankomstsenter 
Råde gjør frivillige i Østfold en stor 

innsats med praktisk hjelp og bistand, 
samt humanitære aktiviteter til flykt-
ningene, slik at ankomsten til Norge 
skal oppleves så verdig som mulig. 
Frivillige er også til stede på andre 
akuttmottak. Etter hvert som flykt-
ninger bosettes i kommuner tilbys 
aktiviteter som blant annet flyktning-
guide, norsktrening og tilbud for barn 
og unge. Vi registrerer et stort engasje-
ment i befolkningen, og mange melder 
seg for å være med å hjelpe til. Det 

setter vi stor pris på. I forbindelse med 
Røde Kors sin innsamlingsaksjon for 
Ukraina, har vi sett en enorm giver-
vilje. Midlene går til akutt helsehjelp, 
mat, vann, varme og beskyttelse til de 
som er rammet av krigen.
Jeg er takknemlig og ydmyk for at 
Røde Kors kan være til stede for våre 
medmennesker.
I denne utgaven av avisen vil du få et 
innblikk i aktivitetene og tilbudene 
vi har i Røde Kors, og blir kjent med 
frivillige og deres innsats i organisas-
jonen. Du kan blant annet lese om at 
“Ferie for alle” feirer 20 år i 2022, bli 
kjent med Røverkaffes samarbeid med 
Tons of Rock-festivalen og møte friv-
illige i distriktet som svarer på hvorfor 
nettopp de er frivillige. 
Kanskje du blir nysgjerrig på noe av 
det vi gjør i Røde Kors, eller ønsker 
å være med- da vil jeg oppfordre 
deg til å ta kontakt med Røde Kors i 
ditt nærområde eller melde deg som 
frivillig via Røde Kors nettsider. Vi 
har alltid et behov for flere hender- for 
å kunne være til stede.
Jeg avslutte med å takke deg som 
gjør en innsats for andre. Enten som 
frivillig, eller på annen måte. Dere 
utgjør en forskjell. Takk!

KJÆRE LESER AV «TIL STEDE»
I år er det frivillighetens år, og vi feirer Norges viktigste lagarbeid! Frivilligheten er 
ryggraden i Røde Kors, og grunnen til at vi kan være til stede. Jeg er derfor veldig glad for 
å kunne brukes denne utgaven av avisen til å synliggjøre frivilligheten i Røde Kors, øke 
kjennskap til vårt arbeid, og til å kanskje få med enda flere. Jeg ønsker spesielt å benytte 
anledningen til å løfte frem våre frivillige, og deres uvurderlige innsats. For mange Røde 
Kors’ere er ønsket om å hjelpe andre grunnen til at de velger å være til stede med tid, 
kjærlighet og engasjement, dag og natt, uke etter uke. 

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

Robert Flobergseter
Distriktsleder i Østfold Røde Kors
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OSLO Skedsmo

Rælingen
Aurskog - Høland

Fet

Nittedal
Nannestad - Gjerdrum

Nes

Ullensaker

Sørum

Lørenskog

Enebakk

Oppegård

Drøbak - Frogn

Vestby - Ås

Ski

Nesodden

Bærum

Asker

Eidsvoll - HurdalFlå

Nesbyen

Krødsherad
Ringerike Hole

Sigdal

Gol - Hemsedal
Vats

Hovet Hol

Geilo

Ål

Nore Uvdal

Flesberg

Modum

Nedre Eiker

Øvre Eiker Drammen

Kongsberg

Lier

Røyken

Hurum

Svelvik

Moss
Våler Skiptvet

Marker

Rakkestad

Sarpsborg

Rygge - Råde

Gressvik

Fredrikstad

Hvaler

Halden

Mysen - omegn
Askim

Spydeberg

VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM FRIVILLIG 
I RØDE KORS! 
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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Mysen og Omegn                     

Rakkestad                     
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Skiptvet                     
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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 
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Stortingspresidenten hyllet
 innsatsen til de frivillige

Innsatsen ble også lagt godt merke 
til av stortingspresident Masud 
Gharahkhani. 
– Takk til alle ansatte ved mottaket, 
politiet og UDI. Jeg har også lyst til 
å gi en stor takk til Røde Kors og de 
frivillige som har mobilisert og økt 
sin tilstedeværelse for å hjelpe til på 
ankomstsenteret. Deres innsats har 
vært helt avgjørende, sier han. 
Han la også til at de ser en stor friv-
illig vilje i Norge og at det ikke had-

de vært mulig å gi det tilbudet inne 
på ankomstsenteret uten frivillige. 
– Det å møte en ukrainsk mor som 
flyktet til fots sammen med sin lille 
datter og en sønn, mens mannen og 
den andre sønnen fortsatt er igjen 
for å kjempe for frihet og demokra-
ti, det gjør inntrykk, fortsetter Gha-
rahkhani. 

President Thor Inge Sveinsvoll i 
Røde Kors besøkte også ankomst-

senteret samtidig som stortingspres-
identen. Han sier det gjør sterkt 
inntrykk å møte folk i en så sårbar 
situasjon. 
– Vi snakket med flyktninger fra 
Ukraina og historiene de fortell-
er gjør stort inntrykk. Jeg har også 
snakket med frivillige og ansatte 
og fikk høre om det gode arbeidet 
som blir gjort på ankomstsenteret. 
Det gjør meg trygg på at Røde Kors 
gjør en god jobb, og jeg setter pris 

på alle som stiller opp der det trengs 
mest, sier Sveinsvoll. 

Jobben til de frivillige stanser ikke 
på Nasjonalt Ankomstsenter. Det 
som skjer i Råde, er bare en liten 
del flyktningene skal gjennom. De 
skal til et nytt mottak og deretter ut 
i en kommune. Våre frivillige er der 
når de flykter fra Ukraina, de er på 
mottakene og med når de skal ut i 
kommunene. 

I mars kom det plutselig mange hundre flyktninger til Nasjonalt ankomstsenter
 i Råde som følge av Ukraina-krigen. Lokalforeningene i Røde Kors ble anmodet om 

å bistå sammen med blant annet Sivilforsvaret og mange frivillige stilte opp for 
å ta imot flyktninger og ha aktiviteter på dagtid, kveld og natt. 

AV: GLENN THOMAS NILSEN

ANKOMSTSENTERET Østfold

ANKOMSTSENTERET
Stortingspresidenten og presidenten i Røde Kors fikk 
en orientering om arbeidet på ankomstsenteret. 
Foto: Røde Kors
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FRIVILLIGHET Østfold

Hun har vært aktiv i både hjelpe-
korpset, besøkstjenesten, visitor-      
tjenesten og arbeid med aktiviteter 
for barn og unge. Medaljen er en 
norsk utmerkelse som ble innstiftet 
1. februar 1908 av Kong Haakon 
VII «til belønning for fortjenester 
av kunst, vitenskap og næringsliv 
samt for utmerket forhold i offentlig 
tjeneste». 
Spesielt er det at det også medfølg-
er audiens hos Kongen for å kunne 
takke for medaljen.

Den engasjerte kvinnen, som også 
er æresmedlem i lokalforeningen, 
startet sin karriere i hjelpekorpset. 
Den gang siktet hun alltid mot det 

å ta mest mulig utdanning innen 
søk og redning, sanitet og ambu-
lansefag. For Elisabeth har det vært 
viktig å vise at kvinnene var like 
gode ledere som menn, noe som 
ikke var en selvfølge på den tiden 
hun startet opp.

– I tillegg til å ha lederverv både i 
Sarpsborg og Østfold Røde Kors, 
har hun alltid vært meget aktiv som 
frivillig i Røde Kors’ aktiviteter i 
Sarpsborg. Spesielt må jeg nevne 
hennes innsats for besøkstjenest-
en med besøk og hyggekvelder på 
sykehjemmene i Sarpsborg og besøk 
med innsatte i Sarpsborg fengsel 
gjennom visitortjenesten, leste ord-

fører Sindre Martinsen-Evje i sin 
tale under overrekkelsen.  

Hyggelig å bli satt pris på
Hjertesaken til Due har også vært 
vanskeligstilte barnefamilier. Hver 
eneste sommer i 24 år har hun ar-
rangert et ferietilbud for barnefami-
lier i Sarpsborg og de siste årene har 
over 100 barn og unge vært på tur 
i sommerferien. Barnefamiliene har 
hun fulgt opp hele året og blant an-
net pakket over 80 julegaver til bar-
na og arrangert julebord for barne-
familier.   
– Spesielt hyggelig har det vært med 
alle de gratulasjonene med «vel 
fortjent» kommentarer fra venner 

og kjente, Røde Kors samarbeid-
spartnere helt fra 70 -tallet og flere 
steder i landet, fra kolleger, foreldre 
og elever på skolen jeg jobbet - og 
ikke minst fra presidenten vår. Det 
har vært helt enormt og utrolig hyg-
gelig, forteller Elisabeth. 

Hun legger også til:  
– Den aller koseligste meldingen 
fikk jeg fra datteren til et av våre 
styremedlemmer, da hun etter grat-
ulasjonshilsenen skrev: «Denne    
organisasjonen er utrolig heldig 
som har deg». Håper det blir i flere 
år til. Det gir mye glede. 

Elisabeth (72) har vært frivillig 
i over 53 år

Under årsmøtet til Sarpsborg Røde Kors i 
år dukket ordfører Sindre Martinsen-Evje
opp for å tildele Kongens fortjenstmedalje
til lokalforeningsleder Elisabeth Due.  
Denne medaljen fikk hun for sin kon-
tinuerlige innsats som aktivt medlem i 
Sarpsborg Røde Kors helt siden 1968. 

AV: GLENN THOMAS NILSEN

FRIVILLIG
Elisabeth Due, her fotografert sammen 

med ordfører Sindre Martinsen-Evje. 
Foto: Sarpsborg Røde Kors
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FELLESVERKET Østfold

Dette er en del av Røde Kors sin nasjonale ungdomssatsing, og er et trygt møtested for 
ungdom. Det er sterkt fokus på at alle skal bli inkludert og oppleve fellesskap med andre 
i stort mangfold. I tillegg til gratis mat og åpen møteplass tre kvelder i uken tilbys både 

gatemegling og leksehjelp.

Ungdommene møter trygge voksen-
personer, deriblant Vegard Andreas-
sen, som er miljøarbeider og er å tref-
fe både på åpen møteplass 3 kvelder 
i uken og på gatemeglingen. I tillegg 
til Vegard treffer ungdommene friv-
illige medhjelpere som bidrar inn i 
alle Fellesverkets aktiviteter. 

Fellesverket driftes nemlig av både 
frivillige og ansatte krefter, og vi er 
avhengige av at engasjerte medh-
jelpere gir av sin tid sammen med 
oss for og med ungdommene de 
dagene vi har åpent. 
Vi trenger mange flere frivillige, 
og vil veldig gjerne at du tar kon-
takt med oss dersom du har lyst til å 
bidra inn i et viktig ungdomsarbeid 
i Sarpsborg sentrum. 

I fjor sommer søkte senterleder
Hanne Vidarsdatter Vrangen etter
en «lokal og multikulturell Jamie 
Oliver-type» til å besette den nyopp-
rettede stillingen som prosjektleder 
og kokk på Fellesverket i prosjektet 
«Den kulturelle gryta». 
Prosjektet har som mål å fremme gode
matvaner, variasjon, ernæringskunn-
skap, kulturmøter og samhold. Tre 
dager i uken serverer de mat fra alle 
verdenshjørner til ungdom mellom 
13 og 25 år. Helt gratis. Prosjektet er 
støttet av Bufdir. Den 1. september 
begynte Tone Petronelle Sørlie i 
jobben. 

Sørlie, som er tidligere kjent som 
musiker, scenekunstner og som 
@tyrihanskokka i Tyrihans barne-

hage, begynte å kokkelere på 
Fellesverket samtidig som hun tok 
bachelor i kultur og språk.

– Da studiet var fullført og stilling-
sannonsen dukket opp var den så 
spesifikk at jeg ikke har sett maken. 
Tenk å kunne få forene både flerkul-
tur, ungdomsarbeid og matlaging. 
Det passet både på utdanningen, 
praksisen og arbeidserfaringen min. 
Mat er også musikk vet du, eller 
jazz om du vil; Det handler om å få 
smakene til å spille de perfekte har-
moniene sammen. 

Gratis mat 
Det har alltid vært servert gratis 
mat på Fellesverket, men med dette 
prosjektet får dem muligheten til å 
være grundigere. 
– Til å lage sunn, god mat helt fra 
bunnen, og i tillegg tilby kurs i både 
matlaging, ernæring og økonomi. En 
gang i måneden arrangerer vi mat-
kurs for ungdommene våre. Der får 
de tips og triks om ernæring og mat-
laging samt basiskunnskaper som de 
kan bygge videre på hjemme på eget 
kjøkken. Det er veldig spennende.
– Da jeg begynte beregnet vi omtrent 
20 porsjoner per daglige servering, 
men etter at ungdommene ble op-
pmerksomme på tilbudet økte det 
til mellom 30 og 40. Det er tydelig 
at det er et behov og at det blir satt 
pris på. I perioder har vi naturlig nok 
vært nødt til å begrense antallet, i 
forbindelse med smittevern. Dog var 
vi glade for fremdeles å kunne hol
de åpent gjennom hele pandemien,

for behovet var absolutt til stede da 
også. Kanskje til og med mer enn 
noen gang, fortsetter kokken. 
Verdensmat er spennende å få hol-
de på med. Hver tirsdag er det te-
makveld med mat fra ulike land 
og folkegrupper. Det blir lite norsk 
tradisjonsmat. Derimot sikter de seg 
inn på mest mulig vegetarisk, siden 
det er både det sunneste og det mest 
bærekraftige for fremtiden. 

Billig og kreativt
Selv om Sørlie er utforskende på 
kjøkkenet, er hun vant til å forholde 
seg til kresne ganer. 
– Jeg har en sønn med autisme. Det 
begynte vel kanskje der. Som alle 
andre foreldre hadde jeg lyst til å gi 
barna mine sunn og næringsrik mat, 
selv om økonomien var begrenset 
og eldstemann hadde et ekstremt
smalt reportoar med hensyn til hva
han gikk med på å spise. Da måtte
et mye kreativitet til.

d
Den kreativiteten tok hun med seg 
videre da hun tidligere jobbet som 
kokk i Tyrihans barnehage også. 
Resultatet synes godt rundt målti-
dene på Fellesverket. Maten går ned 
på høykant og samtalen flyter rundt 
bordene. Med både vegetaralterna-
tiver og store smaker finner de aller 
fleste noe de liker.
Inne på Fellesverket kommer alle 
slags ungdommer forteller Sørlie, 
og absolutt alle er like varmt 
velkomne. Uansett hva slags kultur, 
bakgrunn, økonomi eller oppveksts-
vilkår en kommer fra; I måltidet 
kan vi møtes, rundt de samme bor-
dene. Der oppstår også de fineste 
samtalene og menneskemøtene.

– Jeg er stolt og ydmyk over å 
få være en del av Røde Kors og 
Fellesverket.
 
Følg gjerne Fellesverket 1016 på 
Facebook og på Instagram.

Serverer sunn og god mat på 
Fellesverket 1016

FELLESVERKET
Vegard (f.v.), Hanne og Tone.



Til stede 

BESØKSTJENESTEN Østfold

I tillegg til besøkshunder finnes det også nå en besøksponni i Halden Røde Kors. 
Travponnien Isac (10) og Anne Berit Schei er det nye tilskuddet til besøkstjenesten.

BESØKSTJENESTEN
Ponnien, som eies av Anne Berit sin datter, 
Amalie Schei Henriksen (10), gleder veldig 

mange rundt omkring. (Foto: Privat)

Schei fikk denne ideen på våren i 
fjor, søkte litt på nettet om besøks-
dyr og da kom Røde Kors og besøk-
shunder opp som forslag. Deretter 
tok hun kontakt med lokalforenin-
gen for å høre om de visste hvordan 
man skulle gå frem. Daværende 
omsorgsleder i lokalforeningen ble 
supergiret og ville gjerne ta en prat 
om dette.
– De var på fra dag en og var super-
positive. Jeg tror vi hadde et møte 
sammen etter noen dager eller om 
det var uker. Det var i hvert fall in-
nen en måned. 

Selv for Schei betyr det mye å 
kunne glede andre. 
– Med en litt dyster og tung op-
pvekst selv så betyr det mye for meg 
å kunne dele slike gleder videre. Det 
gir meg så innmari mye tilbake ig-
jen og kunne gjøre noe godt for de 
som står fast. En av mine drømmer 
og håp har jo allerede blitt oppfylt 
via Røde Kors og nå de sengelig-
gende som virkelig ikke kommer 
noen sted. 

Ser at det betyr mye med besøk
Blir dere tatt godt imot når dere kom-

mer? – Ja, det er helt fantastisk. Hver 
gang blir det fortalt hva som skal skje 
og beboerne gleder seg til besøk. Så 
vi har blitt tatt godt imot av senterled-
erne, ansatte og spesielt beboerne.  
Ett av besøkene som har brent seg 
fast var da en beboer ikke hadde smilt 
eller snakket på nesten to måneder. 
– Plutselig gliste hun fra øre til øre, 
gråt og lo om hverandre. Skravlet i 
vei om hester, barndom og hvor hun 
kom fra når den lille hesten kom 
bort til fanget hennes. Det kan ikke 
beskrives hvilken glede det er og 
hvor mye glede han gir.  

God smitteffekt 
Tiltaket i Halden har også smittet 
over til andre Røde Kors-foreninger. 
Blant annet så har Moss Røde Kors 
nå en liten Shetlandsponni som    
heter Melvin. 

Denne skal etter hvert brukes blant 
annet på sykehjem, men i første 
omgang vil den være synlig på ute-
samlinger hvor eldre kan komme 
bort og hilse på. Det er også tenkt at 
denne skal benyttes i sammenheng 
og i opplegg med barn. 

Ponnien Isac sprer stor glede 
på sykehjemmene

AV: GLENN THOMAS NILSEN
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FRIVILLIGHET Østfold

4 på gata fra Østfold Røde Kors 

Hver uke legger våre frivillige ned utallige timer med innsats for å hjelpe og glede 
andre. De er selve ryggraden i vårt arbeid, og i forbindelse med frivillighetens år i 

2022, ønsker vi i Røde Kors å feire og løfte dem frem. Vi har derfor spurt en gruppe 
frivillige om noen av deres tanker og opplevelser rundt egen frivillighet. 

Navn: Geir Østborg
Frivillig i: Moss Røde Kors

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Hadde vært frivillig i forskjellige organisasjon-
er i 18 år før jeg bestemte meg for å prøve Røde 
Kors. Har nå vært i Røde Kors i 8 år og trives 
veldig godt.

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det å kjenne på at man gjør en forskjell for 
noen. Om man er besøksvenn, visitor eller Barnas 
Røde Kors, så er det alltid en god følelse, når man 
har vært med å bidra for noen eller med noen.

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
–  Jeg har mange gode opplevelser, men jeg går i 
dag som Visitor med hund i Halden fengsel. Jeg 
besøker nesten utelukkende mennesker som sitter 
på de lengste dommene. De møtene jeg har med 
disse menneskene og det å få se samspillet mel-
lom dyr og mennesker er fantastisk. Det henger 
bilde av hundene mine i fengselet og de innsatte 
må søke om å få besøk, det er 3-4 måneders ven-
tetid, dersom du får søknad innvilget. Er ikke ofte 
man ser store gutter med dødningeskalle tatovert 
i bakhodet, felle en tåre, men det skjer her. Det 
ryktes at en av de innsatte ikke vasket hendene på 
2 dager, da det luktet hund av dem. Slike møter, 
episoder og historier gjør sterkt inntrykk på meg.

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Jeg ble med i Røde Kors fordi jeg hadde både 
venner og familie som var med og de ga et in-
ntrykk om at det virket veldig lærerikt og gøy 
samtidig. Derfor bestemte jeg meg for å gi det en 
sjanse og det var midt i blinken for meg også. Det 
er spennende arbeid som har gitt meg muligheten 
til å bli bedre kjent med meg selv som person 
og bli kjent med mange nye mennesker som jeg 
ellers aldri kunne ha blitt kjent med. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det beste med å være frivillig må nok være å 
få muligheten til å kjenne på det å gjøre et arbeid 
som har en verdi, ikke bare for meg, men for noen 
andre også. Røde Kors er en organisasjon som 
jobber for andre og for å hjelpe de som trenger 

det. Hva som trengs å gjøre for å hjelpe varier fra 
små til større ting, men det å kjenne at jeg kan 
hjelpe noen gir en veldig god følelse. 

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Den mest minneverdige opplevelsen fra mitt 
frivillige engasjement må være tider før pande-
mien da jeg og mine venner arrangerte sosiale 
møteplasser for ungdom i Rakkestad, hvor vi til 
enhver tid hadde et sted mellom 30 og 40 deltag-
ere samlet under et tak. Vi serverte mat og drikke, 
samt et variert utvalg av aktiviteter og musikk. 
Røde Kors Ungdom var stedet som mange unge 
dro til på fredagskvelden med vennene sine for 
å ha det gøy. Det setter seg veldig i deg når du 
vet at du har stått for å skape et trygt sted for 40 
ungdommer hvor de kan være akkurat den de er. 

AV: IDA TAULE OG GLENN THOMAS NILSEN

Navn: Jeremiasz Turlaj
Frivillig i: Rakkestad Røde Kors Ungdom
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FRIVILLIGHET Østfold

Navn: Lars Petter Støten
Frivillig i: Skiptvet Røde Kors  

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Det var min farmor Anna Elinore Støten som in-
spirerte meg til å bli frivillig.  Jeg så opp til henne 
som var besøksvenn på det lokale sykehjemmet 
(Sollia) i regi av Røde Kors. Når hun gikk bort 
hoppet jeg inn som arvtager etter henne. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det viktigste og beste med å være frivillig er å 
utgjøre en forskjell for andre mennesker!

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Det er flere opplevelser, men jeg kan nevne to. 
Jeg er aktivitetsleder for barn og unge i Skiptvet 
Røde Kors og det å se at barn og unge har det fint 
og føler seg velkommen i våre aktiviteter i Røde 
Kors, det er viktig for meg. Den siste tiden har jeg 
vært frivillig på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. 
Sterke opplevelser og det å se at Røde Kors er 
dypt respektert å føle og få bekreftet at jobben vi 
gjør er viktig. En gripende opplevelse var når en 
liten gutt tar hånda mi. Det er godt å kunne hjelpe 
å være der i en utrygg situasjon.

Hva er grunnen til at du ble frivillig i Røde 
Kors? 
– Jeg ble med i Røde Kors for å treffe mennesker 
jeg i det vanlige ikke møter. Det var nytt fengsel 
som skulle åpnes i Halden, og jeg gikk på Røde 
Kors sitt første kurs for visitorer. Jeg liker og si 
ja til de fleste oppgaver. Dette gir meg så mye 
tilbake av minnerike opplevelser. 

 Hva er det beste med å være frivillig? 
– Det beste med å være frivillig er at jeg får være 
en del av det gode samarbeidet som er innen Røde 
Kors. Det er noe bra over at veldig mange uten 
betaling i god dugnadsånd får utført mye nyttig 
arbeid som blir godt verdsatt.

Beskriv den mest minneverdige opplevelsen 
fra ditt frivillige engasjement 
– Den mest minneverdige opplevelsen var i 2015. 
Da var jeg en av veldig mange som fikk i gang 
Ørmen mottak for flyktninger som kom til Norge. 
Jeg husker at etter en ukes arbeid var 150 menne-
sker, de fleste fra Syria og Afghanistan bosatte. 
Røde Kors ordnet mat, forpleining og all drift 
24/7. En annen overaskende opplevelse var og 
bli utnevnt til æresmedlem i Halden Røde Kors 
på årsmøtet 1. mars 2022.

Røde Kors har alltid behov for flere frivillige. 
Dersom du kunne tenke deg å delta, eller høre 
mer om en av de omtalte aktivitetene, 
ta kontakt med din lokale Røde Kors forening. 

her kan du scanne qr-kode og komme rett inn på frivillighet

Navn: Tore Trollbu
Frivillig i: Halden Røde Kors
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TONS OF ROCK Østfold

Dette innebærer at Tons of Rock 
får sin egen festivalkaffe brent som 
er brent i Storgata 32 i Fredrikstad 
av deltakere og frivillige i Nettverk 
etter soning. Dette er en del av til-
budet Røde Kors gir til mennesker 
som løslates fra fengsel eller andre 
former for straff. Inntektene går 
uavkortet til dette tilbudet. Røver-
kaffe betjener VIP-området til fes-
tivalen og selger kaffebønner på 
stand hvor festivaldeltakerne også 

kan bli blodgivere.  
– Vi ser at flere og flere bedrifter og 
organisasjoner ønsker sin «Private 
label». Man har jo sett dette i vin-
bransjen, men de fleste går bort i fra 
alkohol som gave og velger nå f.eks 
spesialkaffe. Dette er helt spesielle 
kaffekvaliteter som må plukkes for 
hånd og sorteres mange ganger før 
den når koppen. Det må over en viss 
poengsum for å i det hele tatt kval-
ifisere til dette markedet. Forrige 

bedriftssamarbeid var Uloba, nå ser vi 
spesielt de som ønsker å støtte en god 
sak kombinert med et litt røfft image 
tar kontakt med oss, sier Pål Breivik, 
en av initiativtakerne til Røverkaffe. 
Kaffen til Tons of Rock er en spesial-
blanding tilpasset den mørke musik-
kstilen du finner på Ekebergsletta, fra 
Comombia, Etiopia og El Salvador. 
Røverkaffe er ett av comlag 80 små 
kaffebrennerier i Norge, som brenner 
noe av det beste man kan finne innen 

kaffe. Brenneriet tok åttende plass i 
NM (2019).  Skulle du selv ønske å 
støtte tilbudet samtidig som du får en 
kvalitetskaffe, finner du Røverkaffe 
på www.roverkaffe.no. 
Ønsker du eller bedriften du jobber i å 
lage sin egen kaffe eller rett og slett å 
bytte leverandør, når du frem til 
Røverene på salg@roverkaffe.no
Ikke  bare får dere bedre kaffe, 
bedriften tar også sosialt ansvar ved 
å støtte tilbudet.

BRENNER KAFFE
Gjengen bak Tons of Rock besøkte tidligere i år 
Røverkaffe og fikk et innblikk i hvordan dem brenner 
kaffe.   Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

Sommeren 2022 vil bli en festivalsommer uten sidestykke. Med artister og publikum 
sulteforet i to år på foretrukket musikksjanger og scene melder flere festivaler om 

rekordsalg av billetter. Den profilerte festivalen Tons of Rock, som siden 2019 har blitt 
avviklet på Ekebergsletta, har inngått samarbeid med Røverkaffe. 

Tons of Rock får sin egen 
festivalkaffe fra Røverkaffe

•	 Røverkaffe	er	et	sosialt	entreprenørskap	i	regi	av	
Nettverk	etter	soning,	et	tiltak	i	Røde	Kors	som	hjelp-
er	straffedømte	tilbake	til	et	helt	vanlig	liv.	Kaffen	er	
brent	av	innsatte	og	løslatte.	Resultatet	er	kriminelt	
god	premiumkaffe.	Kaffen	er	valgt	ut	og	importert	
direkte	fra	bonden,	med	gode	samarbeidspartnere	
som	er	godt	kjente	i	kaffebransjen.	Vi	gir	deltakerne	
muligheten	til	å	skape	en	ny	identitet.	Et	nytt	liv	der	
kriminaliteten	og	dårlige	venner	er	byttet	ut	med	jobb,	
et	godt	og	trygt	nettverk	og	andre	positive	ting.	Dette	
bruker	Røde	Kors	frivillige	medmennesker	til	å	oppnå.	
Nettverk	etter	soning	er	i	dag	landets	største	etter-
vernstilbud.

RØVERKAFFE
•	 Tons	of	Rock	er	en	musikkfestival	som	arrangeres	på	

Ekebergsletta	i	Oslo.	Festivalen	ble	første	gang	arran-
gert	på	Fredriksten	festning	i	Halden	i	2014,	og	har	
siden	starten	etablert	seg	som	den	ledende	festivalen	
for	hard	rock	og	heavy	metal	i	Norge.	Festivalen	som	
skulle	arrangeres	i	2020	måtte	avlyses	på	grunn	av	
koronaviruspandemien.	I	april	2021	ble	også	dette	
årets	festival	avlyst	på	grunn	av	koronaviruspande-
mien.	Samtidig	ble	Iron	Maiden	bekreftet	til	2022.	

•	 Årets	artister	er	Iron	Maiden,	Korn,	Bring	Me	The	Hori-
zon,	Deep	Purple,	Five	Finger	Death	Punch	og	over	40	
andre.	

TONS OF ROCK

FESTIVALKAFFE
Vi er godt fornøyde med samarbeidet der vi skal levere 
festivalkaffe.   Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors
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PANTELOTTERIET Østfold

Spydeberg-kvinnen skulle på sin 
lokale Coop Extra-butikk for å 
kjøpe blomster til mannen sin, og 
pante noen flasker. Foran panteauto-
maten valgte hun å trykke på Røde 
Kors-knappen. Så kom det en fan-
fare.

Helt sjokkert
– Jeg pleier ofte å dele panten i to, 
og delta i Pantelotteriet to ganger. 
Nå så jeg at jeg hadde vunnet hundre 
kroner, og det var jo veldig moro. 
Men da jeg skulle putte inn resten 
av panten, så stoppet automaten 
opp. Da fortet jeg meg å trykke på 
lotteriknappen igjen, og så kom det 
enda en fanfare. Men denne gangen 
var det enda flere nuller, forteller 
hun.

– Jeg telte flere ganger og fikk til 
og med hjelp fra noen i butikken. 
Vi ble begge enige om at det sto 

hundre tusen kroner der. Så sende 
jeg en snap til mannen min med 
bilde av pantelappen, og fortalte 
han at jeg hadde vunnet hundre 
tusen i Pantelotteriet. Da fikk jeg 
umiddelbart svar med «Du kødder! 
Du har ikke vunnet hundre tusen, 
du har vunnet én million». Da ble 
jeg helt sjokkert, sier den heldige 
vinneren.

Sprøtt å se beløpet
– Etterpå gikk jeg og kjøpte den 
største blomsterbuketten jeg kunne 
finne, og dro hjem til mannen min. 
Han ble veldig glad for blomstene, 
men enda mer fornøyd med at jeg 
hadde vunnet én million kroner, sier 
Vibeke.

Premien har allerede kommet inn på 
kontoen hennes. Hva pengene skal 
brukes til er ikke helt bestemt, men 
Vibeke har allerede noen tanker.

– Det var helt sprøtt å se det enorme 
beløpet i nettbanken. Nå må vi være 
litt fornuftige og ikke ta helt av. 
Kanskje sette noe i fond til pensjo-
nen. Men vi har noen veldig fotball-
interessert her i familien, så vi har 
lyst til å få til en London-tur for å se 
Tottenham spille, sier hun.

Mer humanitært arbeid
Pantelotteriet har gjennom årene 
blitt en stor og viktig inntektskilde 
for Røde Kors.?

– Det er veldig hyggelig å få en pan-
temillionær her i distriktet, og det er 
alltid en glede når noen vinner, sier 
Robert Flobergseter, distriktsleder i 
Østfold Røde Kors.

– Dette er utrolig viktige midler 
for oss lokalt, som gjør at de lokale 
Røde Kors-lagene kan gjennom-
føre enda flere aktiviteter. Det be-

tyr at vi kan hjelpe sårbare grupper 
i alle aldre, styrker hjelpekorpsene 
og beredskapen og gjennomføre 
en rekke humanitære tiltak. Så tus-
en takk til alle dere som støtter oss 
med panten sin, det betyr utrolig 
mye. Nå håper jeg enda flere ønsker 
å trykke på Røde Kors-knappen her 
i Østfold, sier han.

God stemning i butikken
På Coop Extra Spydeberg var det 
stor stemning da de skjønte de had-
de fått en vinner.

– Vi har bare hatt Pantelotteriet her 
i et halvt år, så det er jo veldig mor-
somt at noen vinner i vår butikk. 
Det er sånn man bare leser om, og 
tenker at det ikke kommer til å skje 
her. Men så skjer det faktisk, sier 
nestleder Linda Hauglund hos Coop 
Extra Spydeberg.

Skulle kjøpe blomster til mannen sin 
– kom hjem med én million kroner

Vibeke Brobakk Lundtveit (45) skulle på butikken for å overraske mannen sin med 
blomster på Valentines. Med seg hjem igjen hadde hun én million kroner.

Røde Kors-leder Robert Flobergseter gleder seg over de økte midlene fra 
Pantelotteriet, og takker alle som bidrar med tomflaskene sine. (Foto: Røde Kors)

AV: PANTELOTTERIET  

Vibeke Brobakk Lundtveit trykket på Røde Kors-knappen og vant. (Foto: Privat) 
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FERIE FOR ALLE Østfold

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som sliter økonomisk. Mange barn 
faller utenfor og får ikke de samme mulighetene som sine jevnaldrende. 

Her får de mulighet til å skape min-
ner for livet, og opplevelser de kan 
ta med seg tilbake til skolehverdagen 
etter endt ferie. Her får de mulighet 
til å mestre nye aktiviteter og knytte 
vennskapsbånd. Og de får mulighet 
til å ha mamma og pappas fulle op-
pmerksomhet i et pusterom borte 
fra hverdagens bekymringer. Vi kla-
trer, bader, står alpint, går fjellturer, 
padler kano, leker, griller og spiser 
god mat. I fjor fikk over 1000 per-
soner ferieminner for livet med Ferie 
for alle Østlandet – og det helt gratis! 

«Kunne skrevet en bok om hvor 
bra dette har vært»
Ferie for alle fylte 20 år i fjor og har 
bare blitt mer etterspurt med tiden. 
At hele familien får reise samlet på 
tur er svært viktig. Røde Kors er-
farer at en ferie kan være «så mye 
mer» enn en ferie. Tilbudet styrker 
familiebånd, gir nettverk, mestring-
sopplevelser og ikke minst nytt på-
fyll i en ellers vanskelig hverdag. 
Dette kommer frem i samtaler og i 
evalueringer etter endt opphold.  
«Både liten og stor har hatt me-

stringsfølelse og fått bedre selvtillit. 
Kunne skrevet en bok om hvor bra 
dette har vært» sitat mamma.
«Jeg elsker å være her. Det var su-
pert og veldig gøy» sitat jente 9.
«Vi har fått nye venner. De frivillige 
var fantastiske og viste stor inter-
esse for barna slik at de ville være 
her lengre» sitat pappa.
«Vi opplevde glede og moro som vi 
aldri har hatt før. Alt var bra: god 
mat, masse forskjellige aktiviteter 
og snille mennesker som hjalp oss. 
Det var første gang vi deltok med 
Ferie for Alle og det var spesielt. 
Vi har ikke ord for å beskrive hvor 
takknemlige vi er. Vi glemmer aldri 
denne ferien» sitat mamma.

Behov for flere frivillige
Ferie for alle ledes og tilrettelegges 
av Røde Kors-frivillige. Hos oss har 
vi frivillige fra 18-78 år med alle 
mulige bakgrunner. 
Anh Thi Martinsen (30) har vært 
frivillig i aktiviteten siden høsten 
2020. 
– Å melde meg som frivillig på FFA 
har vært en av de beste avgjørelsene 

jeg har tatt i hele mitt liv. Jeg har møtt 
utrolig mange mennesker som har in-
spirert meg på mange aspekter i livet. 
Solveig Berre (77) er også frivillig 
i Ferie for alle. Det har hun vært i 
en årrekke. 
– Det å bidra til at familier kan få 
gode ferieopplevelser er en positiv 
aktivitet for meg. Det å høre og se 
barn og voksne i gledesfylte aktivi-
teter gir meg stor glede. At personer 
flytter egne grenser er dypt berøren-
de, sier Solveig når hun blir spurt 
hvorfor hun fortsatt er frivillig. 
Selv om ferie for alle Østlandet i fjor 
kunne gi over 1000 personer feriem-

inner, var det mer enn det dobbelte 
som søkte. Dessverre klarer vi ikke 
å innvilge alle plasser. For å øke vår 
kapasitet, men også skape kvalitet i 
tilbudet trenger vi flere frivillige. En 
ferietur varer fra søndag til fredag og 
foregår på ulike steder på Østlandet i 
alle skoleferiene. 
Har du en uke til overs i løpet av 
året du kunne tenke deg å fylle 
med noe meningsfullt? Er du glad 
i å være i aktivitet? Er du sporty 
og løsningsorientert? Er du glad i å 
bli kjent med nye folk? Har du et 
hjerte for at barn i Norge skal ha 
like muligheter? Da trenger vi deg! 

Minner for livet med Ferie for alle

AV:	KARIANNE	S.	DINESSEN			FOTO: RØDE	KORS

•	 Ta	kontakt	på	ferieforalleostlandet@redcross.no

•	 Hvordan	søke	om	ferietur?	

•	 Du	kan	ikke	søke	til	Ferie	for	Alle	som	privatperson,	
men	må	først	henvende	deg	til	ditt	NAV-kontor,	skole-
helsetjenesten,	barnevernstjenesten,	sosialtjenesten	
eller	andre	offentlige	instanser.	De	vil	hjelpe	deg	vid-
ere	og	sende	inn	selve	søknaden	på	vegne	av	deg	og	
familien.	Les	mer	om	tilbudet	på	rodekors.no

BLI FRIVILLIG I RØDE KORS  
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ØstfoldENSOMHET Østfold

Os Allé 13, 1777 Halden
Tlf: 69 18 30 00

www.gp.no

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

Tlf 69 84 60 40

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy
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www.valer-graveservice.no
firmapost@valer-graveservice.no

Vi har traktordeler du sparer penger på! 
Telefon: 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no

Butikk: Ringtunveien 3, 1712 Grålum
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www.arildkolstad.no 

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

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

www.martiniussensbil.no
tlf 48 00 11 00

1530 Moss
Tlf. 69 24 39 90

www.mossfinbakeri.no

GRAVING - DRENERING
SALG AV RØR OG VEIDUK

Ole Kristian Moen 
1820 Spydeberg

Mob: 41 54 22 20

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32
www.hunstad.no

Telefon: 90634790
Stasjonsveien 84, 
1746 Skjeberg
www.nios.no

tlf. 69 81 17 05 | www.westlieas.no

Våler Sykehjem

takker Besøkstjenesten 
for fint samarbeid

Kiwi Risum
Halden

TLF: 69 18 57 93

www.rause.no

Aut.  Regnskapsførerselskap
Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

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

Åpningstid: 07-23 Man-lør.

                   Edwin Ruuds      
                   Omsorgssenter

Takker Besøkstjenesten for 
fint samarbeid

Røde Kors Rogaland takker annonsørene
for den flotte støtten!

Må prioritere ensomhetsbekjempelse 
etter pandemi

Én av fire nordmenn sier at de kjenne seg mer ensomme etter to år med pandemi. 
Røde Kors advarer mot å glemme ensomheten. Samfunnskonsekvensene blir store 

om flere faller utenfor.

AV: RØDE KORS 

– Vi er bekymret for at pande-
miens langvarige konsekvenser kan 
føre til større utenforskap. Her må 
kommuner, storting og frivillighet-
en jobbe sammen, sier Thor Inge 
Sveinsvoll, president i Røde Kors.  

1 av 4 er mer ensomme nå enn før 
pandemien. Det betyr at om lag én 
million unge og voksne i Norge 
kjenner seg mer ensomme når 
enn de gjorde før mars 2020. Det 
kommer frem i den ferske Røde 
Kors-rapporten “Hver dag og hver 
natt virker som en evighet”, om de 
psykososiale konsekvensene av to 
år med pandemi i Norge. 

Det er de yngste og de eldste som i 
størst grad oppgir at de kjenner seg 
ensomme. Rapporten bygger blant 
annet på en spørreundersøkelse med 
1.205 respondenter i alderen 16 til 
99 år gjennomført av Opinion på 

vegne av Røde Kors.  

Røde Kors etterlyser at regjeringen, 
stortinget og kommunene tar større 
ansvar for ensomhetsbekjempelse.  

– Pandemien har fungert som et 
forstørrelsesglass på utfordringer 
som fantes fra før. Flere er blitt en-
somme som følge av pandemien, og 
vi ser behovet for en samlet innsats, 
sier Sveinsvoll.  

Studenter og seniorer særlig 
utsatt 
I den nye rapporten kommer det 
frem at flere unge jenter enn gutter 
forteller at de er ensomme, både før 
pandemien og nå. Blant de unge 
som har kuttet ned på samvær med 
vennene sine under pandemien og 
som ser venner sjeldnere enn de 
ønsker, sier hele 65 prosent at de er 
ensomme nå.  

Blant studentene sier 44 prosent at 
de ofte eller av og til føler seg en-
somme. Fire av fem studenter sier 
at pandemien har ført til dårligere 
studiekvalitet.  

Nesten en tredjedel av de eldste 
eldre over 80 år er ensomme nå. 
Blant seniorene er ensomhetstallene 
høyere hos kvinner sammenlignet 
med menn, både før og under pan-
demien.  

Tre råd fra Røde Kors  
Organisasjonen trekker frem tre 
tiltak som må på plass: Flere 
møteplasser og samtaletilbud for 
barn, unge og studenter, kraftig inn-
sats for eldre og det må lovfestes at 
ensomhet er et område kommunene 
må følge opp. 

Det er også behov for langsiktige 
midler til frivilligheten for å bidra 

til ensomhetsbekjempelse. I dag har 
Røde Kors over 10.000 frivillige 
besøksvenner, men fortsatt er det 
over 1.000 personer som venter på 
en besøksvenn de kan prate med. 
Organisasjonen mener kommunene 
må ha eldrekoordinatorer, og må 
sørge for at eldre som bor hjemme 
har tilbud om faste personer som 
følger dem opp.  

I dagens folkehelselov er ensomhet 
ikke nevnt. Også dette må endres, 
mener Røde Kors.  

– Tiden er inne for å sette inn et 
ekstra gir i kampen mot ensomhet. 
Våre råd til myndighetene er derfor 
tydelige: Prioriter unge, eldre og ta 
ensomhet inn i folkehelseloven for 
å sikre systematisk oppfølging, sier 
Sveinsvoll.  
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Vk Ventilasjon AS
Rakkestadveien	128,	

1814	Askim

Tlf:	901	52	420

Brødrene Skogen
Fiskehandel AS

 Engelsviken 6
1628 Engalsvik

Tlf: 69 33 31 76

Tlf. 413 19 577
raymond@berg-bil.no

post@rikelektro.com
Tlf. 40 00 57 14

Ingedalveien 300
1747 Skjeberg

Tlf. 69 16 80 00
hokkro.no

Murmester 
Sigbjørn Smerthu AS

 Tlf: 970 07 546
Askimveien 492
1816 SKIPTVET

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

Anonym 
giver

støtter Røde Kors

Svinesundsveien 329 1788 Halden 
Tlf. +47 959 49 995

E-post: post@vbhalden.no

Elektrikertjenesten Halden AS
www.elektrikertjenesten.no

Tlf. 69 17 71 00

Tlf: 69 19 05 30 / 906 41 343
www.tomrermesterhansen.no

Tlf: 91624860 
E-post: ole@unnebergskog.no

Østlandske
entreprenør service AS

Jyllandveien 29,  
1816 Skiptvet

Gullfunnet 50, Rød gård, 1570 Dilling
Telefon: 69 26 60 50

E-post: info@ostfoldgress.no

PLATE/SVEISEVERKSTED  REP. OG VEDLIKEHOLD  OVERFLATEBEHANDLING
Grønland 1 1767 Halden              post@glomsrod.no            T: +47 69 21 36 30

Dahles Auto Halden
 

Kom innom oss for en hyggelig bilprat! 
Vi holder til i Dyrendalsveien 13B.

Les mer om oss på halden.volkswagen.no 
Kontakt oss gjerne på 69 17 81 00

Dahles Auto Halden
 

Kom innom oss for en hyggelig bilprat! 
Vi holder til i Dyrendalsveien 13B.

Les mer om oss på halden.volkswagen.no 
Kontakt oss gjerne på 69 17 81 00

Dahles Auto Halden
 

Kom innom oss for en hyggelig bilprat! 
Vi holder til i Dyrendalsveien 13B.

Les mer om oss på halden.volkswagen.no 
Kontakt oss gjerne på 69 17 81 00

www.htgjerde.no • Tlf. 90866479

Tlf: 69 12 86 86
www.betongogtre.no

www.moss-snorydding.no

Lars Erik Sørlie 
TLF: 90035524

E-post: so-an@online.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

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

Pancoveien 8, 1624 Gressvik
Tlf. 69 35 10 70

www.fasvo.no

Tlf. 69 18 15 75

Alt i elektriske installasjoner

www.riiselektro.no  e-post: info@riiselektro.no

Untitled-1   1 31.07.2006   10:04:08

Isebakkeveien 55
1788 Halden

HANSEN & DAHL a.s
Busterudkleiva 54, 1782 Halden

Tlf. 926 67 358 • www.hansenogdahl.no

www.02600.no

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

Busterudkleiva 54, 1782 Halden
www.elisenbergelektro.no

Tlf: 69180567 Mob: 90 89 90 30

Tlf: 995 87 202
1763 HALDEN
Tlf: 995 87 202
1763 HALDEN

Kirkegata 8, 1767 Halden
Tlf. 936 41 520

Trøgstad Torg 3, 
1860 Trøgstad 

Tlf: 69 82 63 35

Distribusjon varebil/lastebil
Express leveringer

Industriveien 3
1640 Råde

Multiconsult AS
Pb. 1424, 1602 Fredrikstad

Tlf. 69 38 39 00 
www.multiconsult.no

Tlf:  69 34 53 77 

www.lasseholst.no

Adr.: Sørliveien 80, 1788 Halden
Tlf. 69 18 30 11 

Mob. 918 600 99
Mail: post@svei.no

Tlf. 948 70 306
www.gjomobygg.no

Råde Blomster AS

Midt i Karlshus sentrum
Tlf: 69 28 43 64

www.raadeblomster.no

 Industriveien 1, 1614 Fredrikstad
Telefon: 69 30 95 00
vikenportservice.no

www.fredrikstadnæringsbygg.no

ETABL. 1927

Elektriker - Rørlegger - Varmepumper
www.ohansen.no - mail@ohansen.no

Tlf: 69181906

Glimmerveien 4, 1784 Halden
Tlf: 95 95 20 20

E-post: byggfirma_ls@halden.net

datatjenesten
www.datatjenesten.no

M A R K E R

A S K I M

Svinesundsveien 339, 1787 Halden
Tlf: +47 69 19 55 17 • www.hansen-jensen.no

1966 2021
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HALDEN
___________________________

Halden Auto AS
Svinesundsvn. 345, 1789 Berg i Østfold
Tlf. 69 17 29 70 | www.haldenauto.no 
___________________________

Byggmester Jonny Skaug & sønn AS
 Svalerødveien 17, 1794 Sponvika

Tlf. 928 26 558

MOSS
___________________________

Skoland AS
Varnav. 35, 1523 Moss

Tlf. 69 26 74 62
___________________________

Varna Regnskapskontor SA
1530 Moss

Tlf. 69 20 85 00

SARPSBORG
___________________________

Tvete i Gågata
1706 Sarpsborg
Tlf. 69 15 25 10

___________________________

SKIPTVET
___________________________

Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet

Tlf. 69 80 82 44 
____________________________

Karlsrud Betongpumping AS
Thonsveien 68.1816 Skiptvet

Tlf: 69 80 91 30 | www.karlsrud.as

MOSS
___________________________

Micronova AS
Rabekkgata 15, 1523 Moss

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

SPYDEBERG
____________________________

Jørgenrud Bil & Deler AS

ASKIM
___________________________

J Finstad & Ø Teig ANS
1813 Askim

Tlf. 69 88 08 18
___________________________

Dynatec AS
Rakkestadveien 1, 1814 Askim

Tlf. 69 83 80 10
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Nissefest
 Favorittplassen Favorittplassen

www.fuglevik-bs.no

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

Produksjonsveien 16
1618 Fredrikstad

E-post: post@veggogtak.no

Tlf: 69 31 12 30

www.veggogtak.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS 
Hydrogenfabrikken

Øraveien 2, NO-1630 Gamle Fredrikstad 
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

ØSTFOLD

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID

Tlf:  69 35 70 80 
www.backeostfold.no

Kalnesveien 300, 1714 Grålum
Tlf: 69 86 00 00

sykehuset-ostfold.no

•=• SYKEHUSET ØSTFOLD• 

www.mjorud.no

Ring 69 25 11 15 - hele døgnet
www.bentzengravferd.no

Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Gravmonumenter 
salg - inskripsjon - oppussing

ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ 
MED LANGE TRADISJONER

Bentzenannonse_70x70.indd   1 03-03-05   09:43:48

www.skiptvetelektro.no

Tlf: 95 90 40 40

Post@skiptvetelektro.no

Lillengveien 10, 1621 Gressvik

Mobil: 996 13 495

www.stalltonheim.com

Storveien 5, Ørebekk, 1621 Gressvik. Tlf. 69 32 66 66
www.slevikelektriske.no

– DIN  E LE KTR IKE R  –
Du finner oss i vår butikk på Ørebekk!

Annonsemateriell_Layout 1  13.02.13  12:11  Side 1

Din lokale elektronikkfaghandel

movar@movar.no  | www.movar.no  

Bondens leverandør

Tlf 6980 7030/
921 33 333
www.cf.no

Vi kan hjelpe deg med alt 
innen reklame og profilering

Storveien 8, 1816 Skiptvet
tlf: 468 02 209 epost: hilde@ppnorge.no

Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

www.ppnorge.no

Vi kan hjelpe deg med alt 
innen reklame og profilering

Storveien 8, 1816 Skiptvet
tlf: 468 02 209 epost: hilde@ppnorge.no

Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

www.ppnorge.no

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

ALT I TRANSPORT  

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE 

Storveien 7, 1816, Skiptvet

Telefon: 69877774

Epost: skiptvet@dittapotek.no

Åpningstider: 
man,tirs, tors, fre: 9-17

ons: 10-15

Skiptvet Apotek

Din lokale elekt
riker

24 timers vakttelefon 

Installatørarbeid
Hytte/enebolig
Næringsbygg
Rehabilitering
Internkontroll

Tyveri-og brannalarm
Brannvarsling
Tele/data/parabol
RiksTv-anlegg

landbruk og enebolig

482 42 222
Plankebyen Elektriske, Håkonsgate 14, 1607 Fredrikstad
Tlf.  482 42 222 - e-post: post@plankebyenelektriske.no

Pancov. 22, 1624 Gressvik
Tlf. 69 35 24 40

Epost: felles@fredrikstadventilasjon.no 



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

postmottak@hvaler.kommune.no

Telefon: 69 37 50 00

www.hvaler.kommune.no

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!

www.esbank.no  •  post@esbank.no
69 89 91 00

mndlcmsacmasascscm-savcsmndlcmsacmasascscm-savcs

We create world-
leading technologies 

that consistently 
improves safety and 

comfort at sea and set 
the benchmark for the 
boating of tomorrow. 

Proudly made in 
Fredrikstad!

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

RETURADRESSE: Bell Media, Tollbugata 115, 3041 Drammen

Røde Kors Østfold 
takker annonsørene for den 

flotte støtten!


