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ALT BLIR BRA TIL SLUTT!
Våren 2020 ble ikke slik noen av oss hadde tenkt
eller drømt om. Samfunnet endret seg radikalt, og vi
i Røde Kors måtet også omstille oss til en ny hverdag.
Les mer på side 4 og 5

Ønsker ytterligere tiltak mot barnefattigdom s. 8-9 | “Fellesverket 1016” i Sarpsborg s. 10-11

LEDER: VED ANDERS LERVOLD

Østfold

stor takk til alle våre støttespillere
i denne utgaven.

KJÆRE LESER AV
«TIL STEDE»
Anders Lervold
Distriktsstyreleder i
Østfold Røde Kors

Vi i Røde Kors gir ut denne avisen
«Til Stede» til alle husstander i
det tidligere fylket Østfold. Selv
om Østfold fylke nå har blitt
en del av Viken fylke, så opprettholder Røde Kors samme
tidligere struktur, med vårt distrikt
«Østfold Røde Kors». Vår avis er
ment som å være en informasjonskanal ut til dere om våre tilbud og
budskap. Samtidig er det en svært
viktig inntektskilde, da avisen har
gode støttespillere via annonsører.
Denne inntekten gir oss mulighet
for å opprettholde viktige aktiviteter som blant annet for barn og
unge, opprettholde vår beredskap
og et operativt Hjelpekorps. Så,

ANSVARLIG UTGIVER:
Østfold Røde Kors
Klokkergårdveien 32, 1711 Sarpsborg
Sentralbord: 22 05 40 00
www.rodekors.no/ostfold
www.facebook.com/ostfoldrodekors/
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Våren 2020 ble ikke som ventet, for oss
alle. Et virus som hadde sitt utspring i Kinas
Hubei provins, Wuhan, ville i løpet av uker,
treffe hele verden. Utfordringene, som vi
alle har kjent på, treff oss i alle deler av
samfunnet – jobb, hjem, sikkerhet, økonomi,
sosialt og mentalt. Og i de ytterste tilfeller
ved dødsfall. I Norge måtte vi omstille oss
svært hurtig, med stadig oppdateringer fra
nasjonale og lokale myndigheter, og absolutt
hele samfunnet vårt fikk en ny hverdag.
Dugnadsånden, omtanke og handlekraft
viste seg å være godt forankret hos oss, og
vi viste stor grad av tillitt til råd og retningslinjer fra myndighetene og den informasjonen vi fikk via de etablerte mediene. Helt
personlig gleder dette meg stort, hvilket også
er hovedgrunnen min til min optimisme for
fremtiden.

Løsningen for dagens
utfordringer er i stor grad
avhengig av å vise tillitt og
å ta ansvar.

Østfold Røde Kors har også omstilt seg,
satt stab i distriktet og iverksatt tiltak slik
vi har trent på i mange år. Krisehåndtering
og beredskap er en naturlig del av vårt
virke, og vi har virkelig fått testet oss.
Våre over 2000 frivillige har omstilt seg,
ved at besøksvenner i private hjem, på institusjoner, også med trente besøkshunder,
til innsatte i fengsel og andre påvirket av
isolasjon og ensomhet, måtte legge om
og ta i bruk telefon og videosamtaler. Via
våre beredskapsavtaler med kommunene
i distriktet har vi stilt oss disponible, har
gjennomført smittevernopplæring på flere av
våre frivillige og kommunalt ansatte i kritisk
aktivitet, vi har bemannet 5 ambulanser 7
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dager i uken, vi har kjørt ut mat og utstyr
til institusjoner og mennesker i karantene,
styrket vår bemanning på tilbud til barn
og unge, samt tjenesten «kors på halsen»,
vi har opprettet videotreff på Fellesverket
i Sarpsborg, bemannet karantenemottaket
på Svinesund i starten av pandemiutbruddet. Selv om påsken ble andelenes for
oss alle har vårt Hjelpekorps vært i beredskap
døgnet rundt for å bistå ved eventuelle søkog redningsoppdrag.
Jeg er mektig imponert over det jeg ser i
samfunnet, fra individer, lokalsamfunn,
frivillige og humanitære organisasjoner,
helsepersonale og alle viktige støttefunksjoner knyttet til helsesektoren, butikkansatte, renovasjonssektoren, servicemedarbeidere, kommunene og sentrale myndigheter. Vi vet nå at våren 2020 blir et stort
vendepunkt for oss, og at hverdagen i dag og
i lang tid fremover, vil forbli endret.
Derfor håper og tror jeg at vi vil stå best
rustet sammen, med høy grad av tillit, lytter
til sentrale og lokale råd og retningslinjer, at
vi tar vare på oss selv, våre venner, familie
og naboer, og derav tar vår rolle og ansvar
i totaliteten.
Vi i Røde Kors gir ut denne avisen, «Til
Stede», til alle husstander i det tidligere
fylket Østfold. Selv om Østfold nå har blitt
en del av Viken fylke, så opprettholder Røde
Kors samme tidligere struktur, med vårt
distrikt «Østfold Røde Kors». Vår avis er
ment som å være en informasjonskanal ut til
dere om våre tilbud og budskap. Samtidig er
det en svært viktig inntektskilde, da avisen
har gode støttespillere via annonsører. Denne
inntekten gir oss mulighet for å opprettholde
viktige aktiviteter som blant annet for barn
og unge, opprettholde vår beredskap og et
operativt Hjelpekorps. Så, stor takk til alle
våre støttespillere i denne utgaven.
Ta vare på hverandre, følg våre Koronavettregler og #sihei til dem rundt deg.
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Østfold Røde Kors og distriktskontoret Viken

Flesberg
Øvre Eiker

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 Østfold 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 aktiviteter og tilbud som før. For mer informasjon, se våre nettsider: rodekors.no/viken
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I tillegg
har
Østfold
Røde
Kors
aktiviteter
som gatemegling,
opplæring,
Ferie
for
I tillegg har
Østfold
Røde Kors
aktiviteter
som gatemegling,
opplæring,
sommerleir, Ferie for alle,
seksuell helse, sommerleir,
røverkaffe, og nettverk
etter soning.
Les mer på våre nettsider: rodekors.no/ostfold
alle, seksuell helse, røverkaffe, og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/ostfold
Til stede - mai 2020
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EN GLOBAL PANDEMI
– ØSTFOLD RØDE KORS REAGERER LOKALT
Østfold Røde Kors måtte fra midten av mars 2020 gire om og gire opp for våre aktiviteter og
beredskapsarbeid. Over natten ble det nødvendig å avlyse meste parten av våre aktiviteter, tenke oss om for
hvordan vi kunne nå ut til dem som hadde behov. Dette resulterte i at flere hundre frivillige besøksvenner
måtte avlyse sine hjemme- og institusjonsbesøk, og heller ringe via telefon eller web-kamera, sosiale
møteplasser som Fellesverket i Sarpsborg gikk på nett, og våre frivillige i Hjelpekorpset opprettholdt sin
beredskap, vi bemannet 5 ambulanser 24-7, bisto myndighetene blant annet ved retursenteret ved grense,
og vi trøkket til med hjemlevering av mat og annet nødvendig utstyr.
Tekst : Øyvind Rebnord-Johnsen

KORONA:
Frivillige på oppdrag for pasienttransport, her ved Mysen og Omegn Røde Kors.
Foto: Trond Eivind Nilsen/ Smaalenenes Avis
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FRIVILLIGE:
Våre frivillige i beredskapsvakt i Halden Røde
Kors bisto ved Svinesundparken ankomstssenter.

FERIE FOR ALLE:
Pakking av gaver til barna som ikke
fikk dratt på påskeferieopphold ved
Røde Kors sin aktivitet Ferie for alle.

Foto: Odd Falmyr

Foto: Svein Arne Hansen

DISTRIKTET I BILDER

Østfold

PÅSKEGODT:
Halden Røde Kors Visitorgruppe
delte ut frukt og påskegodt til
de innsatte i Halden fengsel.
Foto: Halden Røde Kors

SMITTEOPPLÆRING:
Røde Kors gjennomfører smitteopplæring
for ambulansepersonell i Østfold.

AMBULANSEPERSONELL:
Smitteopplæring for Røde Kors sitt
ambulansepersonell.

Foto: Halden Røde Kors

Foto: Haldern Røde Kors
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KORONAVETTREGLENE
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FAFO RAPPORT

Østfold

Røde Kors bekymret:

INNSATS MOT
FATTIGDOM
VIRKER IKKE

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER:
Urovekkende mange barn har
ikke tilgang til gode aktiviteter og
opplevelser, sammen med familie og
venner. Her ønsker Røde Kors en økt
satsning på denne gruppen.
Bildet er hentet fra Røde Kors sitt
ferietilbud «Ferie for alle».

Innsatsen mot fattigdom har ikke klart å redusere
antall barn som lever i fattigdom, for det meste i de
store byene og Østlandet. Det viser en ny rapport Fafo
har laget for Røde Kors.
Tekst : Øyvind Rebnord-Johnsen // Foto: Røde Kors

Den nye rapporten «Barn som lever i
fattigdom» viser at fattigdom i barnefamilier er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er en stabil situasjon for
barna som vokser opp i en krevende
økonomisk situasjon. Røde Kors er
bekymret for at innsatsen mot fattigdom
ikke er god nok.
– Politikken må sette barn og unge først.
Hvert år blir det flere og flere barn og
unge i Norge som vokser opp i familier
med så lav inntekt at de sliter med å få
mat på bordet, ha nok klær og sko, eller
kunne delta på fritidsaktiviteter. Dette
bekymrer oss. Vi må tørre å tenke nytt og
lage en bedre politikk som tar tak i den
humanitære situasjonen til disse familiene, sier distriktsstyreleder i Østfold
Røde Kors, Anders Lervold.
Røde Kors ser utviklingen på nært hold
gjennom tusenvis av møter med barn
og unge hvert år gjennom ulike aktiviteter. Røde Kors har mange aktiviteter
som er direkte og indirekte rettet mot
barn og familier med lite penger. Den
største aktiviteten for denne gruppen er
«Ferie for alle», hvor frivillige sørger for
at nærmere 6.000 barn og foreldre som
ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie
i år, får ferieopphold landet rundt.
Rapporten avdekker at de fleste barna
som vokser opp i fattigdom i Norge bor
fordelt på få kommuner på Østlandet og i
de store byene. Den geografiske konsentrasjonen av fattigdom er stabil over tid.
Røde Kors mener det gir rom for langsiktig forebyggende arbeid.
8 av de 24 kommuner med flest barn som
vokser opp i fattigdom i Norge er i den
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FAFO RAPPORT

Østfold

FATTIGDOM I NORGE

BARNAS RØDE KORS:
Aktiviteter som «BARK» (Barnas Røde Kors) er viktige supplement til offentlige
tilbud – hvor barn og unge kan få gode opplevelser, mestring og læring.

nye fylkeskommunen Viken, og 4 av
dem fra vårt distrikt Østfold. Vi i Østfold
Røde Kors har mange gode aktiverer for
barn og unge i vårt distrikt – som blant
annet Fellesverket i Sarpsborg, Barnas
Røde Kors, Røde Kors ungdom, og spesielt stor aktivitet på det nasjonale tiltaket
«Ferie for alle». Vi ønsker et ytterligere
krafttak fra kommunale myndigheter i
Viken generelt, men spesielt i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden – for
å styrke innsatsen innen oppvekstsvilkår
og øke samarbeidet med frivilligheten og
grasroten i lokalsamfunnet, sier Lervold.

•

Gi familier en bedre økonomi
ved å øke barnetrygden for
alle barn under 18 år.

•

Mer enn halvparten av alle barn som lever i vedvarende
fattigdom fordeler seg på 24 kommuner. Dette holder seg
stabilt, og er omtrent de samme kommunene som i 2005.

Figur 4. Antall barn i vedvarende

godkjenning av Fafo.

fattigdom i kommunen som andel
av alle barn i vedvarende fattigdom i 2015.

50 % av alle vedvarende
barn i fattigdom (24)
25% av alle vedvarende
barn i fattigdom (67)

50% av alle 25%
barn i vedv
avarend
alle
vedvarende
e fattig
dom (24)
25% av alle barn i vedvarende fattigdom (67)
i fattigdom (333)
25% av alle barn
barn i vedv
arende fattigdom (333)
Data mangler (3)
Data mangler

Sikre at økte midler i større
grad tar høyde for barn og
unges individuelle behov.

•

Alle kommuner, særlig de
med et høyt antall barn som
lever i fattigdom, må
innarbeide fattigdomstiltak i
alle relevante deler av
planverket.
Tettere samarbeid mellom det
offentlige og frivillige
organisasjoner, spesielt i
kommunene hvor mange
barn lever i fattigdom.

Note: Egne beregninger basert på registerdata fra SSB (microdata.no). Tallet i
parentes er antall kommuner hvor antallet
barn i vedvarende fattigdom er innenfor
intervallet. De lyseste feltene markerer
de 333 kommunene hvor til sammen 25
prosent av alle barn i vedvarende fattigdom bor. 75% av alle barn i vedvarende
fattigdom bor i de resterende (67 + 24
= 91) kommunene, og flesteparten av
disse (50% av totalen) bor i 24 kommuner
(markert med mørkeblå). Personvernhensyn gjør at vi mangler data for kommuner
med færre enn fem fattige barn.

Figur 6. Forventet antall barn i vedvarende fattigdom i kommunene hvis andelen barn
som lever i vedvarende fattigdom hadde vært den samme i alle kommunene.

Figur 6. Forventet antall barn i ved-

Det skal ikke være lov å regne
barnetrygden som inntekt ved
beregning av sosialhjelp.

•

•

Dette er kommunene hvor flest barn vokser
opp i fattigdom i Norge:
Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Fredrikstad, Stavanger,
Kristiansand, Sarpsborg, Bærum, Skien, Sandefjord, Skedsmo,
Arendal, Sandnes, Larvik, Asker, Moss, Halden, Karmøy,
Tromsø, Ullensaker, Tønsberg, Porsgrunn og Haugesund.
(Obs: Dataene er fra før kommunesammenslåing, derfor
stemmer ikke alle kommunenavn)

Figurer er lånt med

RØDE KORS’ FEM
ANBEFALINGER:
•

•

varende fattigdom i kommunene
hvis andelen barn som lever i
vedvarende fattigdom hadde vært
den samme i alle kommunene.

50 % av alle vedvarende
barn i fattigdom (24)
25% av alle vedvarende
barn i fattigdom (67)

50% av alle barn i vedvarende fattigdom (32)
e stilen25%
av . alle fattigdom
vedvarende
dokum
entet
25% av
alle ibarn
i vedvarende
(67)
25% av allebarn
barn i vedvarende
fattigdom(328)
(328)
i fattigdom

Feil! Det er ingen tekst med den angitt

1

Note: Egne beregninger basert på
registerdata fra SSB (microdata.no).
Forventet antall barn i vedvarende
fattigdom er produktet av antall barn i
kommunen og landsgjennomsnittet av
andelen barn i vedvarende fattigdom.

Note: Egne beregninger basert på registerdata fra SSB (microdata.no). Forventet antall barn i vedvarende fattigdom er produktet av antall barn i kommunen og landsgjennomsnittet av andelen barn i vedvarende fattigdom.
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FELLESVERKET 1016

Østfold

FELLESVERKET
1016
- ET LAVTERSKELTILBUD TIL UNGDOM
I SARPSBORG
“Fellesverket 1016” er en del av Røde Kors sin nasjonale ungdomssatsning
på ungdomsarenaer. Det finnes i dag “Fellesverk” i 11 byer i Norge, og
“Fellesverket 1016” ligger i Sarpsborg sentrum. Tilbudet er et sted der ungdom
kan møtes for å henge, snakke, spille og få mat. Det satses også på viktige
aktiviteter som leksehjelp, arbeidstrening for utsatt ungdom, og konflikt
og forebyggingstiltaket Gatemegling.
Tekst : Hanne Sofie Vrangen // Foto: Røde Kors

Bakgrunnen for at «Fellesverket 1016»
startet opp 1. oktober 2019, var at
Østfold Røde Kors i samarbeid med
Sarpsborg Røde Kors gjorde et kartleggingsarbeid med søkelys på ungdom og
aktiviteter. Et blikk på folkehelseprofilen til Sarpsborg kommune ga en klar
indikasjon på kommunens utfordringer.
Sarpsborg kommune ligger dessverre
blant kommunene i landet med størst
utfordringer knyttet til barnefattigdom, arbeidsledige ungdom (15-29 år),
laveste mestring på lesing og regning for
5 klassinger, størst frafall i videregående
skole og mye mer. Behovet for aktiviteter som leksehjelp, arbeidstrening, og
gratis sosiale møteplasser for ungdom
i nettopp Sarpsborg ble tydelig. Ut fra
SSB sin statistikk lever over 2000 barn
under 17 år i Sarpsborg i familier berørt
av fattigdom. Det vises også at innvandrerbarn utgjør en stadig større andel
av barn i lavinntektsfamilier. Nærmere
46% av alle barn som lever i fattigdom
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har minoritetsbakgrunn. Barna risikerer
å falle utenfor viktige sosiale arenaer og
aktiviteter.
«Fellesverket 1016» har allerede
etter den korte tiden som har gått blitt
en mangfoldig, hyggelig og sosial
møteplass, full av ungdomsliv. Den
er allerede godt etablert med en stor
ungdomsgjeng på mellom 40-60 som
besøker «Fellesverket 1016».
Ungdommene gir selv uttrykk for at noe
av det viktigste «Fellesverket 1016»
tilbyr, er gratis middag, og at det er et
sted der de kan møte venner og bare
henge uten stress og press – dersom de
ønsker det. En annen viktig grunn, de
selv oppgir, er samtaler og møter med
voksne som er til stede på «Fellesverket
1016».
Grunnet koronautbruddet måtte «Fellesverket 1016» dessverre stenge dørene

for fysiske møter, men det utfordret
oss samtidig til å tenke nytt og kreativt.
Vi forsøker nå for tiden å opprettholde
så mye aktivitet som mulig i digitale
plattformer - som Facebook, Instagram, Snap-Chat osv. Her legges det
ut konkurranser som Quiz, Kahoot osv.
samt at vi er tilgjengelige for ungdommene på disse plattformene. Vi ønsker
dog å få til enda mer aktivitet for ungdommene, som nå har mistet en viktig
sosial møteplass, viktige kontaktpunkter
med voksne, og et meningsfylt aktivitetsinnhold som alternativ til å drifte rundt
i sentrum. Ungdommene våre forteller
at de nå er ensomme og kjeder seg.
Noen er bekymret og lei seg, og mange
av dem som har det vanskelig fra før
- sliter nå enda mer i disse dager.
Vi forsøker å engasjere lokale aktører
som kan holde små konserter/DJ, våre
frivillige som kan bidra til høytlesning,
som kan holde i gang en aktivitet som

eksempelvis samtaler i en sofa mellom
et par personer, yoga osv. for å skape et
innhold både digitalt og fysisk som kan
oppmuntre, motivere og gi tips og gode

FELLESVERKET 1016
•

Åpent for ungdom
mellom 13 og 25 år

•

Åpningstid kl. 14-20, på
mandag, tirsdag og
torsdag

•

Tilbudet er rusfritt,
gratis, politisk- og
religiøst nøytralt

•

Tilbyr en rekke aktiviteter,
som møteplass, spill,
leksehjelp, arbeidstrening og mye mer

FELLESVERKET 1016

Østfold

finnes for ungdommene i Sarpsborg,
slik at alle sider av utfordringer rundt
ungdom er tenkt på og forsøkt ivaretatt
spesielt nå med de utfordringene koronatiltakene innebærer av avstand og manglende kontaktpunkter.

råd til de ungdommene vi når ut til via
digitale plattformer. Aktiviteter som til
enhver tid tillates og muliggjøres i tråd
med gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene. Vi deler bekymringen
med flere i forhold til de ungdommene

som ikke er så digitale i utgangspunktet,
og som vi ikke når ut til med denne type
aktiviteter på avstand. Et godt kartleggingsarbeid er gjort ved SLT-koordinator
i Sarpsborg kommune i hvilke aktører
som finnes og hvilke aktiviteter som

Det er frivillige og ansatte som sammen
holder “Fellesverket 1016” åpent og
som sammen drifter aktiviteter. Alle
er genuint opptatt av og interessert i
ungdom og det som foregår i deres liv
- og alle bruker av sin tid til de gode
samtalene med ungdommene, for å bli
kjent med hvem de er. Hva er de interessert i? Vi er her for at ungdommene
skal bli sett, hørt og forstått av trygge
voksne. Kjærlighet, klær, mobbing,
stress, press, skole, sosiale medier, familie, venner, sorg og alvorlige temaer
er et allsidig bilde av hva som opptar
tanker og samtaler. I Røde Kors må du
som frivillig gjennomføre obligatoriske
kurs som gir deg opplæring og verktøy

til å håndtere rollen som frivillig på
“Fellesverket 1016” - og som frivillig
er du aldri alene om oppgavene.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du
ønsker å være frivillig på «Fellesverket
1016» - det er mange som trenger deg!

Kontakt:
Senterleder: Hanne Sofie
Vrangen, mob.: 41 37 33
05, e-post: hanne.sofie.
vrangen@redcross.no
Du kan også følge oss på
Facebook og Instagram
(Fellesverket1016).
Ønsker du å bli frivillig: ta en
titt på www.frivillig.no – søk
opp område «Sarpsborg» og
«Røde Kors».

Til stede - mai 2020
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Vi kan hjelpe deg med alt
innen reklame og proﬁlering

www.skiptvetelektro.no

Ring 69 25 11 15 - hele døgnet

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

www.bentzengravferd.no

Tlf: 95 90 40 40

Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Gravmonumenter
salg - inskripsjon - oppussing

ISEVEIEN

www.ppnorge.no

Post@skiptvetelektro.no

ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ
MED LANGE TRADISJONER

Bentzenannonse_70x70.indd 1

Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

Epost: post@braathe.no
Telefon: +47 69 01 3000

www.braathe.no

03-03-05 09:43:48

Greåkerveien 29, 1718 Greåker | Tlf: 918 42 406

Tlf. 69 83 31 00 - www.fossumkollektivet.no

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!
Skiptvet Apotek
Telefon: 69877774
Faks: 69877775
Epost: skiptvet@dittapotek.no

Bruksveien 6, 1640 Råde

Tlf: 69 29 42 00
www.karlshusgarasjene.no

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

Foto: Marion Haslien

Vi tar det
elektriske
Tlf: 977 61 500
www.norgeseliten.no

Storveien 7, 1816, Skiptvet
Åpningstider:
man,tirs, tors, fre: 9-18
ons: 9-17

Historiske Refsnes Gods
- anno 1767, har i dag 61
moderne og komfortable
rom, samt selskaps- og
konferansefasiliteter for
inntil 90 gjester.

Velkommen som gjest
hos Refsnes Gods!

www.fuglevik-bs.no

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

Tlf. 69 27 83 00
E-post: post@refsnesgods.no
www.refsnesgods.no

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

75.000

bildeler på lager

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

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no

VI GIR BYGNINGER LIV

ALLTID

Produksjonsveien 16
1618 Fredrikstad

HER FOR

Tlf. 69 34 53 35

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

WWW.fredrikstadbeg.no

movar@movar.no | www.movar.no

Vi takker alle a
nnonsørene for den
flotte støtten!

E-post: post@veggogtak.no
Tlf: 69 31 12 30
www.veggogtak.no

Jon Birger Haug
Smittevernoverlege,
Sykehuset Østfold

«For mange kan inﬂuensa være alvorlig.
Jeg vaksinerer meg for å beskytte mine
pasienter, mine nærmeste og meg selv.»

Ta ansvar. Ta vaksine.

Spør legen din eller les mer om hvem som bør vaksinere seg på www.sykehuset-ostfold.no.

!

Vaksiner deg mot inﬂuensa om du er

Skiptvet Bilservice AS
- ditt lokale bilverksted!

65+
OVER 65 ÅR

HELSEPERSONELL

GRAVID

Vi reparerer
alle
bilmerker!

Vi kan hjelpe deg med:

KRONISK SYK

•
•
•
•

KOMMUNEHELSETJENESTEN I ØSTFOLD OG SYKEHUSET ØSTFOLD

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

•
•
•
•

Dekk
Glass
Oppretting
Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Skiptvet Bilservice AS
Storveien 15
Tlf: 69 80 93 93
Mob: 488 66 823
Åpningstider:
07 - 16 (tors. 18)
Lørdag: stengt

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

STØTTER RØDE KORS

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.

Lillengveien 10, 1621 Gressvik

Mobil: 996 13 495
www.stalltonheim.com

Partner

Partner

BÅTUTSTYRS BUTIKK
Verksted:

Sandbakken Industriområde
Lammenes 48

Butikk:

Strandveien 7, 1680 SKJÆRHALDEN

Telefon:69 37 98 80
E-post: post@smarina.no

Mosseveien 60, 1640 Råde

Til stede - mai 2020
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Våler Sykehjem
Jernbanegt. 10,
1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10
Støtter Røde Kors

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Lie
Handelsgartneri

VÅLER
GRAVESERVICE AS

Tryms vei 43, 1781 Halden

www.valer-graveservice.no

Tlf. 69 18 00 20
Støtter Røde Kors

Tlf. 69 28 60 32
www.hunstad.no

Tlf. 69 89 53 00
www.ramstadbil.no

GRAVING - DRENERING
SALG AV RØR OG VEIDUK

www.martiniussensbil.no
tlf 48 00 11 00

firmapost@valer-graveservice.no

Aut. Regnskapsførerselskap
Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

Trøgstad torg 3,
1860 Trøgstad
Tlf: 69 82 63 35

www.vigres.no

www.rause.no

takker Besøkstjenesten
for fint samarbeid

Vadbakken 4, 1592 Våler i Østfold
Tlf. 69 28 77 50
www.steinmiljo.no

Vekst Verdighet Verdiskaping

AS

Tlf: 69 88 79 88

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

www.vestby-planteskole.no

Ole Kristian Moen
1820 Spydeberg
Mob: 41 54 22 20

Kjærringholmen
Familiecamping
1580 Rygge

1530 Moss
Tlf. 69 24 39 90
www.mossfinbakeri.no

Tlf. 69 28 36 40
Mob. 90 10 77 21

Juel Johansen
Bilruter ANS

1663 Rolvsøy
Tlf. 69 33 51 39
Turbusser
info@jueljohansen.no

Telefon: 901 97 046
Vi er på Facebbok!

Ordfører Voldens vei 7,
Mysen
post@liebedriftservice.no,
Tlf 69846040

Edwin Ruuds
Omsorgssenter
Takker Besøkstjenesten for
fint samarbeid

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

www.buer-as.no
ANLEGGSGARTNERMESTER

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

Pennestrøket 6A,
1850 Mysen

FREDRIKSTAD

www.rorleggernmysen.no
www.rorleggernmysen.no

www.rorleggernmysen.no

Vammaveien 386,
1880 Eidsberg

Tlf: 911 21 029

Bunnpris Mysen

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

ARILD GARSEG AS

a-garseg@online.no

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

TØMRERMESTER

Jan Vidar Nes AS
Besøk vår butikk i Storgaten 40
Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: 10-14

Besøk
vårbutikk
butikk
i Storgaten
rorleggern@vb.no
• Tlf:4069 8440
69 00
BesøkE-post:
vår
i Storgaten
Åpningstider:
9-16.30
• Tor:
Lør: 10-14
Åpningstider: 9-16.30
• Tor:
9-179-17
• Lør:•10-14
E-post: rorleggern@vb.no
rorleggern@vb.no • Tlf:
00 69 00
E-post:
• 69
Tlf:84696984

Kroksundveien 743, 1860 Trøgstad

Tlf. 952 23 085

Torget 3, 1860 Trøgstad
Tlf: 69 82 63 35

www.lasseholst.no

Multiconsult AS
Pb. 1424, 1602 Fredrikstad
Tlf. 69 38 39 00
www.multiconsult.no

Løenveien 4, 1653 SELLEBAKK

Sentralbord: 69 36 44 60
www.tolmer.no

HALDEN

Anonym
giver
støtter Røde Kors

Tlf: 995 87 202
1763 HALDEN

R AKKESTAD

MOSS
Mobile Moss AS

Vi takker annonsørene
for den flotte støtten!

R AKKESTAD

MOSS KOBBER &
BLIKK AS
Varnaveien 22,
1524 Moss
Tlf. 93085411

RYGGE

RÅDE

Thuneautomasjon.no
post@thuneautomasjon.no

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

www.holmens-auto.no

Mob.: 95068601

SARPSBORG
Østlandske
entreprenør service AS
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www.maanefestivalen.no

Vi takker annonsørene
for den flotte støtten!

Buen 5,1528 Moss
Tlf 69 23 57 57
www.mobile.no

www.tobbens-varmepumpe.no

Kirkegaten 24, 1632 Gamle Fredrikstad

HVALER

Svinesundsveien 329 1788 Halden

Tlf. +47 959 49 995
E-post: post@vbhalden.no
MARKER

www.02600.no

FREDRIKSTAD

Telefon dagtid 69143000
Vakttelefon 97125912
Mail post@strom-elektro.no

Jyllandveien 29,
1816 Skiptvet

Distribusjon varebil/lastebil
Express leveringer
Industriveien 3
1640 Råde

SKIPTVET
Murmester
Sigbjørn Smerthu AS
Tlf: 970 07 546
Askimveien 492
1816 SKIPTVET

Lars Erik Sørlie
TLF: 90035524

E-post: so-an@online.no

ASKIM

___________________________
Dahl & Johnsen ANS
Østfold Næringspark, 1814 Askim
Tlf. 69 81 75 15
___________________________
Dynatec AS
Rakkestadveien 1, 1814 Askim
Tlf. 69 83 80 10
___________________________

HALDEN

___________________________
Byggmester Jonny Skaug & sønn AS
Bjørkely, 1789 Berg i Østfold
Tlf. 928 26 558
___________________________
Halden Auto AS
Svinesundsveien 345,
1789 Berg i Østfold
Tlf. 69 17 29 70 | www.haldenauto.no
___________________________

Velkommen til Grønt Maskin AS
- med fokus på det grønne

GP Dataservice AS
Os Allé 13, 1777 Halden
___________________________

HVALER

______________________________

Grønt Maskin AS består av tidligere Ole Chr Bye AS,
Bjerknes Maskinforretning AS og Harald Bjerkes Eftf.
Vi er med andre ord et nytt selskap med lang historie og
rikelig med kompetanse på mange områder.
Våre produktkategorier er grønnsaksmaskiner, vann og
gjødsel, sprøyter, I-mek, korntørkeutstyr, biovarme
og vedkomfyrer.

Hvaler Håndtverk AS
Neset 11, 1684 Vesterøy
995 46 229
___________________________

Vi tilbyr det du trenger for å drive effektivt landbruk.

Bassengspesialisten
Osloveien 234, 1538 Moss
Tlf. 69 27 74 44 - www.pools.no
___________________________

www.grontmaskin.no | post@grontmaskin.no | Tlf: 69 22 53 00

ALT I TRANSPORT
UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

Murservice Kristiansen
1680 Skjærhallen
Tlf: 91 39 06 11
___________________________

MOSS

___________________________

Micronova AS
Rabekkgata 15, 1523 Moss
Tlf: 69 24 12 30 | www.micronova.no
___________________________

Gravstener

Andre
produkter

 Lokalprodusert, gjerne etter dine
ønsker
 Gjenbrukssten fra
8000, Oppussing av gamle
stener
 Inskripsjoner
 Bedrammer
 Gravlykter / lys

 Trapper, benker,
bord, vasker,
fat m.m
 Utsmykninger/skulpturer
 Alt lokalprodusert

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen
Telefon: 69 16 36 33
www.johansenmonument.no

___________________________

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
___________________________
Skoland AS
1523 Moss
Tlf. 69 26 74 62
___________________________

RAKKESTAD

___________________________
Paul Messa
Eng.v. 1, 1890 Rakkestad
Tlf: 901 63 217
___________________________
Mjørud AS
Svaleveien 5, 1890 Rakkestad
Tlf. 69 22 88 00
___________________________
Wide Industrier AS
Sagv. 15, 1890 Rakkestad
Tlf. 69 22 78 00
____________________________

SARPSBORG

___________________________
Svein Strand
1712 Grålum
Tlf: 951 27 333
___________________________
Tvete i Gågata
1706 Sarpsborg
Tlf. 69 15 25 10
___________________________
BR. Larsen Asfalt AS
1711 Sarpsborg
Tlf. 974 39 797
___________________________
Holleby Gods
Hollebyveien 210, 1708 Sarpsborg
Tlf: 69 14 88 79
___________________________
All-Regnskapservice AS
Strandgate 3, 1724 Sarpsborg
Tlf: 69 14 84 95
___________________________
RG Regnskap
1711 Sarpsborg
Tlf. 69 13 98 88
___________________________

SKJEBERG

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

SPYDEBERG

____________________________
Jørgenrud Bil & Deler AS
___________________________

SKIPTVET

___________________________

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

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

Karlsrud Betongpumping AS
Thonsveien 68, 1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 91 30 - www.karlsrud.as
___________________________
ØSTFOLD

Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 82 44

Til stede - mai 2020
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– TUSEN TAKK
TIL ALLE SOM
STØTTER OSS
MED PANTEN SIN
I 2019 fikk Røde Kors i Østfold inn 1,4 millioner kroner
fra Pantelotteriet. Dette er en økning på 26 prosent
siden året før.
Tekst : Glenn Thomas Nilsen // Foto: Coop Norge

Anders Lervold, distriktstyreleder i
Østfold Røde Kors, sier at dette er
utrolige viktige midler som gjør at
man kan drive enda mer humanitært
arbeid.
– Jeg vil gjerne si tusen takk til
alle som støtter oss med panten
sin. Midlene brukes blant annet
til aktiviteter for barn og unge
og lokalt beredskapsarbeid, fortsetter Lervold.
Røde Kors i Østfold driver blant annet
Ferie for alle, Fellesverket og fem hjelpekorps. Så disse pengene kommer
godt med. Totalt får Røde Kors hele 62
millioner kroner fra Pantelotteriet for
2019. Halvparten av disse midlene går
til de lokale Røde Kors-lagene.

HER GIS DET MEST
Butikken i Østfold hvor størst andel av
panten brukes i Pantelotteriet er Spar
Skjærhalden. Her satses hele 19
prosent av all pant i lotteriet. Til sammenligning er gjennomsnittet på landsbasis 10,12 prosent.
Største inntekter fra panten kom
likevel fra kundene hos Kiwi Melløs.
Her ble det gitt pant for hele 187
564 kroner. På andreplass kom Kiwi
Sjøgata med 182 703 kroner, foran
Rema 1000 Hassingveien med et
bidrag på 170 743 kroner.
I 2019 vant 11 heldige personer toppgevinsten på én million kroner. Siden
starten i 2008 har 78 personer blitt pantemillionær i lotteriet.

DETTE FIKK RØDE KORS I ØSTFOLD FOR 2019
1.

Fredrikstad
Røde Kors
310 409 kroner

6.

Gressvik
Røde Kors
95 592 kroner

11. Spydeberg
Røde Kors
31 710 kroner

2.

Moss
Røde Kors
259 971 kroner

7.

Askim
Røde Kors
81 615 kroner

12. Rakkestad
Røde Kors
30 118 kroner

3.

Sarpsborg
Røde Kors
178 849 kroner

8.

13. Skiptvet
Røde Kors
20 274 kroner

4.

Rygge og
Råde
Røde Kors
119 264 kroner

Mysen og
Omegn
Røde Kors
53 386 kroner

9.

Hvaler
Røde Kors
48 849 kroner

5.

Halden
Røde Kors
106 603 kroner

10. Hobøl
Røde Kors
36 248 kroner

Tusen takk til alle dere
som trykker på Røde
Kors-knappen og støtter
arbeidet vårt i Viken!

OM PANTELOTTERIET
Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor du bruker panten som
innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne premier verdt 50, 100,
1 000 eller én million kroner. Siden starten i 2008 har 82 personer blitt
pantemillionærer, og det er utbetalt 4 333 386 premier på til sammen
336 320 590 kroner.

Midlene fra Pantelotteriet brukes blant annet til viktig
forebyggende arbeid i nærmiljøet – som å styrke den
lokale beredskapen, motvirke ensomhet og sosial
ekskludering og skape trygge og gode oppvekstsvilkår
for barn og unge.

14. Marker
Røde Kors
13 275 kroner
15. Våler
Røde Kors
11 561 kroner

