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Østfold Røde Kors fortsetter å øve på sin
egen beredskap, i tett samarbeid med politi,
brannvesen og andre samarbeidende organisasjoner. Øvelse gjør oss bedre, og gir økt
trygghet i ditt lokalsamfunn
Les mer på side 8-9

Økt ensomhet og isolasjon s. 4-6 | Ildsjel Anja Petrine Gangnæs s. 10-11 | Panto s. 20
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ØVELSE, ØVELSE OG ØVELSE

LEDER: VED ANDERS LERVOLD

Østfold

Den 10. oktober markerte
vi verdensdagen for psykisk
helse. I denne utgaven
av «Til Stede» er dette et
tema jeg ønsker å løfte – et
tema som er viktig for meg,
for Røde Kors og for hele
samfunnet.

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

Temaet er brennaktuelt, ikke minst i disse
tider. Året har så langt vært preget av
usikkerhet, urolighet og fravær av sosial
kontakt. Vi har hørt og erfart hvordan
korona påvirker både fysiske helse,
økonomi og bevegelsesfrihet. Hvordan
pandemien vil påvirke vår psykiske helse er
det foreløpig tidlig å si noe sikkert om. Det
er likevel grunn til å ha fokus på hvordan
noen grupper i samfunnet har det. Jeg tenker
på unge og eldre, jeg tenker på mennesker
med fysiske og psykiske lidelser, og jeg
tenker på dem som opplever å være en del
av utenforskapet.
Oversikter som Røde Kors har tilgang til
viser urovekkende tall og tendenser. 45
prosent av befolkningen sier de er redde
for at barn og unge er blitt mer ensomme
det siste halve året, og hele 55 prosent er
bekymret for at våre eldre familiemedlemmer har blitt mer isolerte Dette er signaler
og trender å ta på alvor.
Røde Kors er tuftet på ideen om upartisk
og humanitær bistand til mennesker som
trenger det. Helt siden organisasjonen ble
etablert har den engasjert seg for mennesker
som faller utenfor. Med flere tusen engasjerte frivillige som en fantastisk ressurs,
med et godt samarbeid med offentlige myndigheter og andre humanitære organisasjoner, gjøres det hver dag en stor behovsrettet
innsats for mange mennesker i samfunnet
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vårt. Men vi må aldri slå oss til ro. Nye og
endrede behov for humanitært engasjement
dukker stadig opp.
Temaet for årets verdensdag for psykisk
helse har vært «Spør mer». Dette er en oppfordring og utfordring til oss alle. Sammen
kan vi skape mere åpenhet rundt psykisk
helse. Vi kan våge å spørre noen vi er glade
i om hvordan de har det. Vi kan ta et initiativ
til å gå en tur og slå av en prat.
Som mennesker tror jeg vi alle til tider
kjenner på følelsen av ensomhet. Og jeg tror
også at vi alle har en formening om hva som
kunne være til hjelp i slike situasjoner. Hva
om vi omsatte disse erfaringene til gjøre en
forskjell for et annet menneske. Spørre mer.
Lytte. Være til stede. Det ligger mye visdom
og klokskap i munnhellet «Delt glede er
dobbelt glede, og delt sorg er halv sorg».
I dette nummeret av «Til Stede» kan du lese
mer om utfordringer knyttet til økt ensomhet
og isolasjon, og du kan lese om hvordan
noen av våre ildsjeler engasjerer seg og tar
tak. I tillegg gir vi deg litt innblikk i arbeidet
som gjøres i Røde Kors knyttet til klima og
beredskap. God lesning.
Jeg ønsker dere en god høst og førjulstid.
Ta vare på hverandre og «Spør mer»

Anders Lervold
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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 aktiviteter og tilbud som før.
For mer informasjon, se våre nettsider:
rodekors.no/viken.

Vitnestøtte

Visitortjenesten

Norsktrening

Leksehjelp

Gatemegling

Flerkulturelle aktiviteter

Fellesverket

Bruktbutikk

Nettverksarbeid

Våketjeneste

Beredskapsvakt

Besøksvenn med hund

Besøkstjeneste

Barnas Røde Kors (BARK)

Røde Kors Ungdom

Hjelpekorps
Askim
Fredrikstad
Gressvik
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Mysen og Omegn
Rakkestad
Rygge og Råde
Skiptvet
Sarpsborg
Spydeberg
Våler

I tillegg har Østfold Røde Kors aktiviteter som gatemegling, opplæring, sommerleir, Ferie for
alle, seksuell helse, røverkaffe, og nettverk etter soning. Les mer på våre nettsider: rodekors.no/ostfold
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ØKT ENSOMHET
OG ISOLASJON I 2020
Året 2020 har blitt meget spesielt for alle i hele verden, og det har påvirket så å si alle
deler av samfunnet og våre liv. For mange har det betydd store omveltninger knytt til
helse, økonomi og sikkerhet, men det påvirker også vår psykiske helse. Det har nå godt
over et halvt år siden koronautbruddet i Norge, men stadig er det mennesker som lever
isolert og vil fortsette å være det gjennom høsten og inn i 2021.
AV: ØYVIND REBNORD-JOHNSEN

Økt bekymring
I en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Røde Kors viser
oppsiktsvekkende tall for mange av oss. I denne undersøkelsen vises det at
50% av oss er bekymret for at våre eldre familiemedlemmer ikke har det så
bra som følge koronapandemien. Videre ser vi også at hele 55% mener at
samme gruppen har blitt mer ensomme. Tallene viser også at det er de yngre
i befolkningen som er mest bekymret for de eldre. «Dette er en bekymring
som vi må ta på alvor – spesielt da indikatorer som ensomhet og isolasjon
påvirker vår generelle helse, og psykiske helse spesielt, på en negativ måte»,
sier Anders Lervold, distriktsstyreleder i Østfold Røde Kors.
Samarbeidet mellom kommune og frivilligheten
Vi er svært privilegert med en sterk velferdsstat her i landet, og vi har
et svært aktivt sivilsamfunn med meningsbærere og engasjement for og
av dem som ikke fanges opp av statens og kommunens tjenester. Lervold

påpeker at Røde Kors bare er en av mange aktører i sivilsamfunnet, men
at vi er blant dem med størst bredde og anerkjennelse i sitt virke. Den siste
undersøkelsen her viser at 1 av 10 ikke har fått den hjelpen de trenger fra
kommunen, og at 4 av 10 har ikke hatt muligheten til å besøke sine eldre
familiemedlemmer den siste måneden. «Dette er skremmende, og viser
tydelig at vi har noen gap som må dekkes», sier Lervold.
Avlaste isolasjon og ensomhet
Besøkstjenesten til Røde Kors har vært aktiv på dette feltet i over 60 år, og vi
har sett hvordan et godt sosialt liv har positiv påvirkninger på den generelle
folkehelsen. En av våre fremste talspersoner for folkehelsen og grunnlegger
av besøkstjenesten til Røde Kors, Jens Meinich, sa at «den beste medisin for
et menneske, er et annet menneske». I Østfold Røde Kors har vi i dag en
rekke tilbud for dem som opplever en grad av ensomhet og isolasjon, som
blant annet frivillige besøksvenner som besøker på institusjoner, hjemme
Til stede - november 2020
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“

Her vil jeg
spesielt slå et
slag for å komme seg
ut i naturen,
ringe venner og
familiemedlemmer
jevnlig og være raus
med seg selv og dem
rundt en

hos privatpersoner, arrangementer
som utflukter og sosiale møteplasser, besøker innsatte på institusjon
og aktiviteter for tidligere innsatte,
og mye mer, sier Lervold.
En tydelig appell
Anders Lervold ønsker igjen å
løfte et par poeng som han mener
er viktig, spesielt i denne tiden.
Vi må fortsatt huske å følge smittevernrådene som kommer fra myndigheten og gjerne følge Røde
Kors sine koronavettregler (se side
7). Men i tillegg er det mye på det
psykososiale hvor vi kan gjøre en
forskjell, ved å ta vare på oss selv
med dekkende mosjon, spise sunt
og ivareta sosiale relasjoner på en
god måte. «Her vil jeg spesielt slå
et slag for å komme seg ut i naturen,
ringe venner og familiemedlemmer
jevnlig og være raus med seg selv
og dem rundt en», sier Lervold.
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ANJA VIL HA MER
EMPATI OG
RETTFERDIGHET
Som følge av flyktningkrisen i 2015 følte Anja Petrine Gangnæs et
stort behov for å bidra med noe, og meldte seg derfor inn i Røde
Kors. Det var da hun også fikk åpnet opp frivillighetsblikket sitt.

– Jeg er veldig opptatt av rettferdighet og min
drivkraft er å prøve å gjøre så forskjeller blir mindre og at sårbare grupper får omsorg og muligheter
på lik linje med andre. Det er viktig å stå på og
hjelpe der vi ser det er behov og tilrettelegge aktiviteter for å dekke behovene, sier Gangnæs som
er lokalforeningsleder i Marker Røde Kors.
Foreningen er en av mange lokalforeninger i
Østfold som har lagt ned en betydelig innsats i
forbindelse med koronasituasjonen. Da Norge
stengte ned 12. mars var de raskt i dialog med
kommunen, og fikk forespørsel om de kunne holde opplæring i smittevern for kommunens ansatte
og de frivillige.
– Dette var et kurs som vi fikk på oppdrag fra
kommunen som vi har beredskapsavtale med.
8
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Dette klarte vi å innfri og vi hadde to dyktige
Røde Kors`ere som holdt kurs for nærmere 500
personer. Vi inngikk avtale med en av lokalbutikkene og kunne tilby utkjøring av varer. Besøkstjeneste ble ringetjeneste i stedet, forteller hun.
Hva er din beste opplevelse i Røde Kors?
– Min beste Røde Kors-opplevelse må være overraskelseslunsjen med kommunen i sommer som
en takk for det gode samarbeidet Marker Røde
Kors har med kommunen. Vi ble skikkelig overrasket, der var både ordfører, en av lederne i ØRK
(Østfold Røde Kors) og til og med president Robert Mood, svarer den engasjerte kvinnen.
Hun synes at det var både rørende og morsomt å
få oppleve noe slikt.
– Det er viktig for meg å få frem at den takknemligheten vi fikk for arbeidet vi gjør er noe vi
deler med alle i Marker Røde Kors, alle bidrar

Foto: Glenn Thomas Nilsen

AV: GLENN THOMAS NILSEN

FRIVILLIGHET

Østfold

“
Foto: Glenn Thomas Nilsen

– Det er viktig
for meg å få frem at
den takknemligheten
vi fikk for arbeidet
vi gjør er noe vi
deler med alle i
Marker Røde Kors

vi på større eller mindre måte. Alt som hver enkelt gjør og også som team gjør er viktig, skryter
50-åringen.
Frivilligheten er viktig
Medmenneskelighet for henne er å vise empati,
vise omsorg, se og lytte til de rundt seg og jobbe
for rettferdighet.
– Vi ser hvor viktig frivilligheten er og hvor
mye godt den gjør for mennesker, derfor tror
jeg det kunne vært utfordrende og spennende å
reise rundt med en som kanskje er litt skeptisk til
«gratis jobbing» og vise alt det utrolig flotte Røde
Kors kan tilby mennesker med forskjellige behov.
Prøve og vise at det å gjøre noe for andre som gjør
at den personen kan ha det litt bedre, gjør også
at jeg som menneske får det godt, da blir det jo
vinn-vinn. Det hadde ikke vært feil og hatt med
en som styrer pengene heller på runden min, da

hadde det kanskje kommet mer penger inn til å
bruke på frivilligheten og aktivitetene.

tive og synlige på kommunen sine vår- og høstmarkedsdager.

Tilbyr julefeiring i år også
Til tross for situasjonen man nå er i med tanke
på korona skal de også i år ha åpen julefeiring
på julaften. Dette er for de som har lyst eller er
alene denne kvelden. I år blir det riktignok litt
annerledes på grunn av smittevernreglene.

I 2017 startet de opp med Språkkafé, noe som ble
veldig populært. Der drev de med spill, norsktrening, leksehjelp, mat og turer.

– Som en stor konsekvens av koronakrisen ser
vi et stort og økende behov for tilbud til barn og
unge. Der er vi i dialog med kommunen, opplyser
lederen.

– Vi hadde det veldig artig på disse kveldene og
lærte oss mye om skikk og bruk i forskjellige kulturer. Etter hvert ble behovet for denne aktiviteten
mindre da deltakerne ble mer integrert og holdt på
med skole, jobb, førerkort og noen flyttet videre. I
dag har vi ikke denne aktiviteten, men har startet
nettverkstreff som er en sosial møteplass for alle
som har lyst, forteller Anja.

Andre aktiviteter lokalforeningen har er Våketjeneste, formiddagstreff, handletjeneste, følgetjeneste til lege, sykehus og lignende. Under normale omstendigheter har de også høstbasar og
julebingo. I tillegg har de også vært veldig akTil stede - november 2020
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FREMTIDENS
KLIMA- OG BEREDSKAPSUTFORDRINGER
I september kom Røde Kors sin femte rapport i serien «felles beredskap
– felles ansvar». I årets rapport har vi spurt sentrale beredskapsaktører
som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statkraft om hvilke naturfarer de
forventer i årene fremover og hvordan vi kan håndtere disse.
AV: JONAS HOLMBERG GULBRANDSEN

Vi må forvente flere ekstreme hendelser som følge av klimaendringene. Regneflommene vil bli større
og komme hyppigere, sannsynligheten for tørke og skogbrann vil
øke, det samme vil sannsynligheten
for jord-, flom-, sørpe- og snøskred.
Dette vil øke presset på den lokale
beredskapen og setter krav til samarbeid mellom lokale beredskapsaktører. Godt samarbeid forutsetter
øvelser og koordinering, dessverre
ser vi at det øves for lite. Kun 19
% av befolkningen mener Norge
har god nok beredskap i møte med
flere naturhendelser. Befolkningen har rett. Funnene i rapporten
viser at vi har en lang vei å gå for
å fortsatt sikre en god ansvarlig
beredskap for våre innbyggere i en
tid hvor det blir flere ekstreme hendelser. For å gjøre Norge trygt og
robust i de kommende tiårene må
vi investere tidlig – gjennom å kutte
klimautslipp og styrke den lokale
beredskapen.
10
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Røde Kors anbefaler derfor at kommunen må gjennomføre og følge
opp helhetlige ROS-analyser i tråd
med den kommunale beredskapsplikten. I dette arbeidet må de ta
høyde for klimaendringene og sørge
for at identifiserte tiltak iverksettes.
Kommunene må gjennom øvelser
og samarbeidsavtaler styrke samvirke med frivillige organisasjoner. Dette forutsetter prioritering av
forebyggende arbeid, nok ansatte
med ansvar for beredskap, samt
beredskapskompetanse på ledernivå i kommunene.
Nasjonale myndigheter må blant
annet sette ned et utvalg som undersøker hvordan Norge er dimensjonert for å håndtere flere klimaforårsakede naturhendelser. De
må innføre forpliktende tiltak som
sikrer at Norge når klimamålet med
mer enn 50 prosent og opp mot 55
prosent reduksjon av utslippene innen 2030. Myndighetene må inves-

tere mer i forebyggende sikring mot
ras, flom og andre naturfarer for å
ruste oss for den nye normalen med
mer ekstremvær.
Men også du og vi som befolkning
kan bidra ved å følge DSBs råd om
egenberedskap. DSBs anbefaler at
hver husstand har nok forsyninger
til å klare seg i tre døgn. Dette innebærer blant annet å ha nok mat, vann
og medisiner til alle i husstanden, førstehjelpsutstyr og alternativ
varmekilde og kokemulighet. En
annen ting vi alle kan gjøre, er å
sikre oppdatert opplæring i førstehjelp.
Mer informasjon om egenberedskap
finner du på www.sikkerhverdag.no
Hele rapporten kan du lese på:
www.rodekors.no/vart-arbeid/
beredskap/h/klima-beredskapsrapport-nr5/

ENORME SKADER: Er du
forberedt dersom du blir
rammet av en alvorlig
hendelse? 12 boliger ble
totalt ubeboelige, broer
og veier ble ødelagte, og
innbyggere ble både
strømløse og isolerte i
Flåm i Sogn og Fjordane
etter at elva gikk over sine
bredder i 2014.
Foto: Arild Blomkvist /
Røde Kors
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Sammen for barn i krig og konflikt
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ANNONSER

Østfold

SIFFER ØKONOMI AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Økonomi og rådgivning

SAMMEN BLIR DU BEDRE

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

Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. +47 69 21 17 50
www.siﬀer.net

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

75.000

bildeler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.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

____________________________

SARPSBORG

___________________________
Holleby Gods
Hollebyveien 210, 1708 Sarpsborg
Tlf: 69 14 88 79
___________________________

SKJEBERG

___________________________

HALDEN

___________________________
GP Dataservice AS
Os Allè 13, 1777 Halden
Tlf. 69 21 35 30
___________________________
Byggmester Jonny Skaug & sønn AS
1794 Sponvika
Tlf. 928 26 558
___________________________
Kiwi Risum
Iddev. 35, 1769 Halden
Tlf: 69 18 57 93
___________________________

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

SKIPTVET

___________________________
Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 82 44
____________________________

SPYDEBERG

____________________________
Jørgenrud Bil & Deler AS

HVALER

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

MOSS

___________________________
Bro Varmex AS
Larkollveien 37, 1570 Dilling
Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no
___________________________
Micronova AS
Rabekkgata 15, 1523 Moss
Tlf: 69 24 12 30 | www.micronova.no
___________________________
Varna Regnskapskontor SA
1530 Moss
Tlf. 69 20 85 00
___________________________

RAKKESTAD

Tlf. 69 89 53 00
www.ramstadbil.no

Myrerveien 1,1820 Spydeberg
Tlf: +47 69 80 88 30
post@fredheim-maskin.no
www.fredheim-maskin.no

Øvre Østfold Regnskapskontor AS
1825 Tomter
Tlf. 69 92 22 52

www.martiniussensbil.no
tlf 48 00 11 00

___________________________

Våler Sykehjem

Holmsen’s Brente Mandler
1890 Rakkestad
Tlf. 69 22 33 85

takker Besøkstjenesten
for fint samarbeid

Aut. Regnskapsførerselskap
Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

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

www.valer-graveservice.no

firmapost@valer-graveservice.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32
www.hunstad.no

Ordfører Voldens vei 7, Mysen

www.afb.no

post@liebedriftservice.no,
Tlf 69 84 60 40

Tlf: +47 905 61 355 | post@arildkolstad.no
www.arildkolstad.no
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Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!
Skiptvet Apotek
Telefon: 69877774
Faks: 69877775
Epost: skiptvet@dittapotek.no
Storveien 7, 1816, Skiptvet

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

Skiptvet Bilservice AS
- ditt lokale bilverksted!
Vi kan hjelpe deg med:
• Eu-kontroll
• Reparasjon og service
• El- og hybridbil
• Aircondition service

•
•
•
•

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

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

Vi reparerer
alle
bilmerker!

Dekk
Glass
Oppretting
Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Produksjonsveien 16
1618 Fredrikstad
Lillengveien 10, 1621 Gressvik

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

Mobil: 996 13 495
www.stalltonheim.com

ALLTID
HER FOR

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

Ring 69 25 11 15 - hele døgnet

Epost: post@braathe.no

ALT I TRANSPORT

Tlf. 69 34 53 35

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

WWW.fredrikstadbeg.no

www.bentzengravferd.no
Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Telefon: +47 69 01 3000

Gravmonumenter
salg - inskripsjon - oppussing
ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ
MED LANGE TRADISJONER

www.braathe.no

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

Bentzenannonse_70x70.indd 1

Jon Birger Haug
Smittevernoverlege,
Sykehuset Østfold

Ta ansvar. Ta vaksine.

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

!

03-03-05 09:43:48

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

Vaksiner deg mot inﬂuensa om du er

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID

ØSTFOLD

Tlf: 69 35 70 80 | wwww.backeostfold.no

65+
OVER 65 ÅR

HELSEPERSONELL

GRAVID

KRONISK SYK

KOMMUNEHELSETJENESTEN I ØSTFOLD OG SYKEHUSET ØSTFOLD

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

Velkommen til Grønt Maskin AS
www.fuglevik-bs.no

- med fokus på det grønne
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 og biovarme

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

Vi tilbyr det du trenger for å drive effektivt landbruk.

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

ISEVEIEN
VI GIR BYGNINGER LIV

14

Til stede - november 2020

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

ANNONSER

Østfold

ASKIM

EIDSBERG

FREDRIKSTAD

Fossen Eftf. AS
www.afb.no

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

Brennmoen Grustak
1850 Mysen
Tlf. 69 89 44 10
Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

www.lasseholst.no

FREDRIKSTAD

Østfold Høytrykk
vi hjelper alltid
HALDEN

EIDSBERG
www.rorleggernmysen.no
www.rorleggernmysen.no

Svinesundsveien 329 1788 Halden
Besøk vår butikk i Storgaten 40
Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: 10-14
Besøk
vår butikk
i Storgaten
E-post:
rorleggern@vb.no
• Tlf:40
69 84 69 00

Besøk vår butikk i Storgata 40

MARKER

MOSS

Åpningstider:
9-16.30• •Tor:Tor:
Lør: Stengt
Åpningstider: 9-16.30
9-179-17
• Lør:• 10-14
E-post:
rorleggern@vb.no • Tlf: 69
84 69
E-post:
rorleggern@rm-as.no
• Tlf:
690084 69 00

R AKKESTAD

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

Tlf: 995 87 202
1763 HALDEN

RÅDE

Distribusjon varebil/lastebil
Express leveringer
Industriveien 3
1640 Råde

SKIPTVET

Lars Erik Sørlie
TLF: 90035524

E-post: so-an@online.no

SARPSBORG

Jyllandveien 29,
1816 Skiptvet

Tlf: 970 07 546
Askimveien 492
1816 SKIPTVET

TRØGSTAD
TØMRERMESTER

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

SKIPTVET
Murmester
Østlandske
Sigbjørn
Smerthu AS
entreprenør service AS

Jan Vidar Nes AS
Kroksundveien 743, 1860 Trøgstad

Røde Kors Østfold
takker annonsørene
for den flotte støtten!

Tlf. 952 23 085

Varme til barn
på flukt
Ingen barn burde måtte ønske seg
tepper for å holde varmen i gave, men
det er dessverre akkurat det altfor
mange har behov for.
Ved å gi bort denne gaven er du med på å bidra til internasjonalt nødhjelpsarbeid. Dette kortet vil gi barn som
flykter fra krig eller konfliktområder et teppe til å holde
seg varme med.
For å gi en gave, besøk Røde Kors sine sider:
gi.rodekors.no

Til stede - november 2020
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RETURADRESSE: BELL MEDIA, TOLLBUGATA 115, 3041 DRAMMEN

TAPTE INNTEKTER, MEN
REDDET AV PANTEN
Røde Kors opplever betydelige tap fra inntekter på sanitetsvakter. Samtidig har
inntektene fra Pantelotteriet steget betydelig. – Dette er utrolige viktige midler for
oss, sier lokalforeningslederen i Fredrikstad Røde Kors.

AV: PANTELOTTERIET

– Det har vært et annerledes år for
oss også, på mange måter. Siden
mars har alt humanitært arbeid som
krever fysiske møter blitt stoppet,
for så å åpne litt og litt. Selv i dag
er fortsatt fire aktiviteter stengt på
smittereglene, sier Eilen Dyrdahl,
leder i Fredrikstad Røde Kors.
Norskkurs på tur
Mye av kontakten, blant annet i
besøkstjenesten, ble erstattet av
telefon og digitale løsninger. Turgrupper måtte deles i mindre grupper. Norsktreningen ble gjort om til
gågrupper, hvor man gikk turer og
lærte seg norsk. Samtidig ble hjelpekorpset tidlig involvert i pasienttransport av smittede, i tillegg til
søk og redning.
Pandemien har også ført til en rekke avlyste arrangementer, og Røde
Kors har mistet mange sanitetsvakter, som vanligvis gir viktige inntekter. Samtidig har lokalforeningen
opplevd en økning i inntektene fra
Pantelotteriet på over 40 prosent.
– Vi har tapt betydelige inntekter på

grunn av koronasituasjonen. Derfor
er inntektene vi får fra Pantelotteriet viktigere enn noensinne, sier
Dyrdahl.
Takker for støtten
I fjor fikk Fredrikstad Røde Kors
over 300 000 kroner fra Pantelotteriet. Hvis utviklingen fra første
halvår fortsetter, vil beløpet for i år
ende på over 400 000.
– Ved å trykke på Røde Kors-knappen støtter du alle våre aktiviteter.
Både hjelpekorpset, besøkstjenesten
og aktiviteter for mange forskjellige
grupper som trenger vår hjelp. Vi vil
derfor gjerne takke alle som støtter
oss med panten sin, sier lokalforeningslederen.
Nå er det satt i gang et par nye kurs
med keramikk og maling, for å få i
gang litt aktivitet hos brukere som
ikke har sjansen til å være så aktive.
– Vi er også i dialog med kommunen om å starte opp noe for sårbare eldre. Så vi prøver å gjøre det
vi kan for å hjelpe dem som trenger
det, selv om mange av forholdene er
annerledes, sier Dyrdahl.

