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Våren har kommet og enda snakkes det 
daglig om korona, vaksinering, åpning 
og nedstengning av landet og kommuner. 

Vårt distrikt i Rogaland er berørt på 
forskjellige måter, men hell i uhell, ikke 
berørt like sterkt som for eksempel på 
Østlandet. 

Koronapandemien gjør det fortsatt 
utfordrende både når det kommer til 
planlegging, men ikke minst utførelse 
av våre humanitære aktiviteter. For 
eksempel hadde Ferie for alle planlagt 
et trygt og godt ferieopphold i påsken, 
men det måtte avlyses på grunn av 
økende smitte og nye nasjonale anbe-
falinger for påsken. Påsken ble også i 
år annerledes for de aller fleste. Selv 
hadde jeg planlagt et møte med helse- 
ministeren og presidenten i Røde Kors 
oppe på Stavtjørn, men også dette måtte 
avlyses. Alle våre lokale hjelpekorps var i 
beredskap gjennom hele påsken. Flere av 
våre hjelpekorps i nordfylket ble tirsdag i 
påskeuken utkalt til leteaksjon og senere 
redningsaksjon etter at to kvinner sendte 
ut en nødmelding under en tur i Suldal. 
Imponerende redningsarbeid medførte at 
kvinnene natt til onsdagen ble funnet av 

Røde Kors frivillige og senere kunne bli 
hentet ut.

Rapport fra Røde Kors sin nettjeneste 
«Kors på halsen» viste at nesten 20 
prosent flere barn og unge under 18 år 
henvendte seg til Røde Kors i påsken 
med økende psykiske vansker. Fire av 
ti er ensomme som følge av pandemien. 
Spesielt hardt rammer dette de unge og 
eldre i samfunnet. Ensomhetstallene har 
aldri vært målt høyere gjennom pande-
mien. – «vi frykter at ensomheten er i ferd 
med å bli et folkehelseproblem», sier vår 
president Thor Inge Sveinsvoll. Nylig ble 
Røde Kors rapporten «Velferdssamfunnet 
satt på prøve» utgitt. Rapporten setter 
søkelyset på mange av konsekvensene 
med koronapandemien og viktige foku-
sområder i tiden fremover.

Selv om Ferie for alle- oppholdet ble 
avlyst i påsken så snudde de frivillige seg 
rundt og delte i stedet ut påskepakker til 
alle påmeldte deltakere. Våre frivillige 
står på gjennom hele året for å gjøre hver-

dagen noe lettere for dem de kan hjelpe. 
Våre frivillige viser en imponerende evne 
til å snu seg rundt og være fleksible selv 
under krevende tider. Dere vil i avisen 
kunne lese om mange av våre fantastiske 
frivillige som gir litt av sin fritid for andre 
mennesker, og dere vil kunne lese om 
mange av våre humanitære aktiviteter. 

Selv om vi fortsatt lever under strenge 
smitterestriksjoner så går vi mot lysere 
tider. Vaksineringen går sin gang og 
myndighetene planlegger for åpning av 
landet. En ting er i hvert fall sikkert. Vi 
i Røde Kors vil uansett være der når du 
eller dine trenger det. Ta vare på deg selv, 
ta vare på dine nærmeste og gjerne ta en 
telefon til en du ikke har snakket med 
på en stund, og som du vet kanskje har 
behov for litt ekstra oppmerksomhet.

Jørn André Kaarstad Idsal
distriktsleder
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- vi vil være der for deg

en annerledes Ferie for alle i påsken
Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier som sliter økonomisk. Flere ganger i året arrangerer Røde Kors  
ferieopphold for lavinntektsfamilier, mens denne påsken fant man andre alternativer på grunn av korona. 

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til fam-
ilier som sliter økonomisk. Flere ganger i 
året arrangerer Røde Kors ferieopphold for 
lavinntektsfamilier, mens denne påsken fant 
man andre alternativer på grunn av korona. 

- De frivillige laget fine påskepakker som 
de leverte hjem til alle som hadde søkt om 
ferieopphold. Vi mottok svært positive til-
bakemeldinger på påskehilsenen fra både 
foreldre og barn. Det var mye glede og 
mange smil da pakkene ble overlevert, for-
teller Silje Lea, rådgiver for Ferie for alle. 
Hun håper å kunne invitere barna som hadde 
fått tildelt plass på påskeoppholdet til et eget 
sommeropphold i slutten av juni. 

-  Vi mottok i overkant av 50 søknader til 
påskeoppholdet, og der nesten 40 barn fikk 
tildelt plass. Beslutningen om å avlyse turen 
ble tatt med tungt hjerte, men på grunn av 
smittesituasjonen i distriktet og de gjeldene 
retningslinjene fra regjeringen så vi ikke noe 
annet alternativ. 

Håper på sommeropphold
Hun håper det blir sommeropphold i både 
Kristiansand og i Egersund, på to flotte ak-
tivitetssteder der, i Haraldvigen og på Marka 
og Svanevatn aktivitetssenter i Egersund. 

- Vi planlegger å gjennomføre hvis situa- 
sjonen og retningslinjene tillater det. Disse 
oppholdene er spesielt viktige nå når mange 
andre tilbud har vært stengt. Det er et stort 
behov for aktiviteter, inkludert ferieopphold 
for denne målgruppen.

Da trenger de også frivillige som kan hjelper 
til under oppholdet. Ferie for alle skal være 
lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i 
samvær med trygge voksne.

Ønsker du å være med som frivillig i Ferie 
for alle? Ta gjerne kontakt med Silje Lea på 
silje.lea@redcross.no. 

Borghild Gudmestad

Her er det frivillig Morten Urrang fra Ferie for alle som 
deler ut påskepakker til barn som hadde meldt seg 
på ferieopphold på Gullingen. 

http://www.rodekors.no/rogaland
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Blei redda under krevjande forhold i påska
- Nå har eg meldt meg inn i Røde Kors
Kaja Storaker er evig takknemleg for Røde Kors hjelpekorps sitt bidrag under redningsaksjonen i Ryfyl-
keheiene i påska. Ho og ei venninne var på sin årlege tur på fjellet, men denne gongen blei det utløyst 
ein krevjande redningsaksjon som heldigvis gjekk godt. 

- Etter fleire forsøk på å løysa påskelabyrint-
en mellom vatn og ismassene ned mot Ble-
skestadmoen måtte me fint be om assistanse. 
Dette blei profesjonelt løyst av Røde Kors 
og redningstenesta, fortel Kaja Storaker.

De to kvinnene var på veg frå Haukelise-
ter til Ådneram og Lindesnes då den årlege 
påsketuren fekk ein bråstans på grunn av 
store mengder vatn i elvene som samla 
seg rundt Bleskestadmoen, og gjorde det 
umoleg å koma over elva. Dermed kalla 
kvinnene på hjelp med nødpeilar.

Helikopteret måtte snu
Alle som rykka ut frå Røde Kors for å hjelpa 
hadde heimevakt på grunn av covid 19. 
Rundt 25 personar kom til fyrste kvelden 
og utover natta. Veret var dårleg, det var 
skodde, vind og sludd, og mannskapa brukte 
ski og truger for å koma seg fram til Bleske-
stadmoen i Suldal. Då redningshelikopteret 
kom var det ikkje ver for det til å landa, så 
det måtte snu. Dermed jobba mannskapa 
vidare med korleis dei skulle hjelpa dei to 
turerfarne kvinnene. 

Saman med mannskap frå Sauda, Suldal, 
Røldal, Odda og Hjelmeland gjennomførte 
mannskapa ein formidabel innsats gjennom 
natta. Ytterlegare ressursar frå Haugesund, 
Stavanger og Sandnes var undervegs for 
å bistå med elveredningskompetanse om 
evakuering ikkje blei mogleg luftvegen.

Dermed blei det etterkvart hjelpekorpsar 
Otto Underbakke, frå elveredningsgruppa 
i Suldal Røde Kors, som sumde over til 
kvinnene med fjellduk, varme klede og 
mat. Han snakka med kvinnene og fekk re-
spons på at dei kunne klara seg lengre med 
denne hjelpa. Han gav dei samband slik at 
dei kunne kommunisera gjennom natta. I 
tillegg fekk kvinnene varmeposar. 
Då kunne mannskapa ta seg til nærliggande 
hytte og varme seg, eta og sova litt. 

Gleda var stor då redningshelikopteret frå 
Sola, SAR Queen, kom dagen etter og fekk 
evakuert dei involverte.

Rørt
Kaja Storaker er rørt og takknemleg.

- At frivillige legg ut på eit naudrop, kjem 
fram etter mange timars gange i dårlig ver 
for så å hiva seg i ei iskald elv gjer oss 
enormt audmjuke og fyller oss med respekt. 
Hadde det vore eit større ord en tusen takk 
hadde me brukt det, seier ho.
- Me hadde pakka sekken for ei natt ute og 
sjølv om det blei skikkeleg kaldt etter 26 
timar ute så held ein motivasjonen oppe når 
ein veit at hjelpa er på veg. 
Ho slår fast at dei var på feil stad til feil tid, 
og at dei i dette tilfellet tok ei feilvurdering. 
- Me var førebudde på mildveret og at dette 
ville bli ein våt og lang dag på ski, men 
at elvene så til dei grader hadde gått over 
breiddene sine og gjorde det umogleg å 
koma over berre 400 meter frå hytta hadde 
me ikkje sett for oss. 

- Var de redde?
- Me var engstelege, men aldri redde. Me 
åt litt kvar time, fann haldepunkt som me 
kunne gle oss til, fortel ho om strategien for 
å klara seg gjennom natta. 
I tillegg hadde dei heile tida kommunika- 
sjon med mannskapa. Dette var til stor nytte 
og viktig for å halda kontroll på situasjo-

nen og halda humøret oppe. I tillegg kunne 
kvinnene fortelja at dei heime hadde fått 
beskjed om at det stod bra til etter forholda.
- Det er godt for dei som sit heime fulle av 
bekymring. 

elveredning
Otto Underbakke var mannen som sumde 
over elva med mat og varme klede til 
kvinnene.
Fyrst prøvde Underbakke å vassa over elva, 
men farten i elva var så stor at dette ikkje 
gjekk. Så fann hjelpemannskapa ut at å 
symja over var eit godt alternativ. 

- Eigen tryggleik går føre alt. Eg vurderte 
dette som trygt, fortel han.
- Eg hoppa uti straumen med korrekt vinkel, 
slik at straumen i elva gjorde at eg blei 
pressa rett over til den andre sida. Med tre 
symjetak kom eg over på andre sida. Til 
ståande applaus, fortel han. 
På den andre sida sat to kvinner som var 
svært glade for mannen og utstyret som han 
hadde med. 

gjevande 
Aksjonsleiar Geir Brustveit synest det er ut-
ruleg godt å sjå at hjelpekorpsa og samarbei-
det fungerer på tvers av kommunegrenser 

og fylkesgrenser, og synest det er givande 
å sjå at beredskapsvakter/lokalkjende still-
er opp.

- Korleis er det å koordinera slik innsats?
- Det er krevjande arbeid. Ein har ansvaret 
saman med politi og HRS. Det var elendig 
dekning i området og kommunikasjon blir 
utfordrande. Då er det godt å ha erfarne 
mannskap i den spisse enden som tek gode 
avgjerder når det trengst, seier Brustveit.

- Korleis kjennest det etterpå, og når det har 
gått bra?
- Eg er stolt over organisasjonen og alt som 
har vore i sving. Ein skal ikkje gløyma det 
intense arbeidet som er utført, time etter 
time, av frivillige. Strikken er strekt langt 
for å bistå. Mannskapet var utruleg letta og 
kjempeglade for utfallet. Alle var nøgde. 

takksame
Kaja Storaker og familien har nå meldt seg 
inn i Stavanger Røde Kors etter rednings- 
aksjonen.
-Korleis kjennest det når det gjekk så godt?
- Då eg til slutt høyrde helikopteret kjende 
eg på klumpen i magen. Ein spesiell stor 
takk til helten Otto som sumde over elva 
med tørre sokkar, genser og ein ekstra  
jervenduk.

Tekst: Borghild Gudmestad

ein spesielt stor takk til 
helten otto som 
sumde over elva med 
tørre sokkar, genser og 
ein ekstra jervenduk

kAjA stoRAkeR

ein skal ikkje gløyma 
det intense arbeidet 
som er utført, time 
etter time, av frivillig

geiR BRustveit, AksjonsleiAR

Ein dramatisk og krevjande redningsaksjon i påska viste for fulle kor viktig beredskap-
en til Røde Kors. Foto: Sauda Røde Kors hjelpekorps og Suldal Røde Kors hjelpekorps.

Her er Røde Kors-mannskapa i fullt arbeid med å koma seg fram til kvinnene 
i Suldal. Foto: Sauda Røde Kors hjelpekorps og Suldal Røde Kors hjelpekorps.

Kaja Storaker og Karianne Bakke blei 
redda av Røde Kors og andre hjelpe-
mannskap i Ryfylkeheiene i påska.
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- Førebygging av 
skred er det viktigaste 
me gjer
Kim Sviland (49) har jobba med kompetanse 
og redning i skred i over 30 år. 

Sviland begynte som vanleg hjelpekorpsar 
på slutten av 80-talet, men fatta raskt inte- 
resse for skredfaget. Han innrømmer at det 
var litt spenning og beredskapsinteresse 
som førte han inn i skredarbeidet i fyrste 
omgang. 
- Nå er det meir kurs og førebygging som 
gjeld. I tillegg er det også slik at det er 
stadig ny kunnskap om snø, og at ein aldri 
blir utlært. 

Nå er han fagsjef internt i Rogaland Røde 
Kors skredgruppe, og er stadig på fjellet i 
sesongen og sjekkar skredfaren. Då er han 
der som skredobservatør for NVE. 
- I sesongen drar eg eg opp ein gong i veka 
og sjekkar forholda. 

overlever ikkje lenge i skred
Han er ein av 20 skredutdanna frivillige i 
skredgruppa, og som er raskt på pletten når 
det går eit snøskred. Men minst like viktig er 
det førebyggande arbeidet som dei frivillige 
har. Blir ein fyrst begravd i eit skred går det 
ofte liv. 9 av 10 er i live idet skredet stoppar, 
etter 40-90 minutt har ni av ti døydd, viss 
dei ikkje har blitt redda. Derfor er det og 
så viktig å jobba kontinuerleg med akkurat 
det, å førebygga. Han fortel at folk skal rett 
og slett ha nok kunnskap til unngå å bli tatt 
av skred. 

I vintersesongen er Sviland som sagt ein 
gong i veka i fjellet og måler snøskredfaren 
for NVE (Norges vassdrag og energidi-
rektorat). Opplysningane blir lagt i appen 
Varsom, slik at dei som går i fjellet veit meir 
om eventuell skredfare. 

- Det er viktigare å læra folk å ta gode val, 
seier han om noko av kunnskapen han deler.

Skredgruppa held kurs for både offentlege 
og private verksemder.  

Alarmen går
- Nå skredalarmen går så gjeld reglane sikker- 
heit, søk og leiing. Turen går til Sola og 
helikopteret. Der står alt utstyret klart. Det 
gjeld å ikkje tapa tid.
Det er Hovudredningssentralen på Sola 
eller Sør-Vest politidistrikt som kallar 
hjelpemannskapa ut til aksjon avhengig av 
kor skredet har gått. Politiet leiar arbeidet. 
Dermed er samarbeidet mellom politi, hov-
udredningssentralen og dei ulike hjelpe-
mannskapa svært viktig. 
- Når me kjem fram til åstaden, dumpar me 
utstyret ut og hoppar ned. To av oss spring 

fort bort og vurderer kor trygt det er i om-
rådet. Det hender at lokale hjelpemannskap 
har kome før oss. Vidare jobbar me og gjer 
funn, eller me finn ingenting. Politiet basert 
på si etterforsking avgjer kor lenge me skal 
halda fram med søket, fortel Sviland.

Skredgruppa er samansett i kompetansen. 
Sviland har aldri med seg nokon i skred-
gruppa som han ikkje har vore på skitur 
med. 
- Dei må ha vore på skitur med meg før 
me drar på tur. Det er flott at me har svært 
samansett kompetanse i skredgruppa. Og 
samarbeidet med dei andre instansane er 
viktige. 

Egil Torpe har vore mangeårig leiar for 
skredgruppa, er framleis aktiv og seier dette 
om Kim: 
- Kim brenn for å tileigna seg kunnskap om 
snø, snøskred og effektiv gjennomføring av 
redning ved snøskred-ulukker. Det som er 
godt med Kim er at han brenn minst like 
mykje for å dela sin store kunnskap med oss 
andre, om det dreiar seg om trygg ferdsel i 
skredterreng eller redning ved ssnøskred-ul-
ukker.

Fem skuleungdommar omkom
Skredgruppa i Rogaland runda 40 i fjor, og 
er blant den eldste i Noreg. Egil Torpe er 
ein av dei som har vore leiar her i fleire år 
tidlegare, og kjenner historia godt. 
- I 1980 omkom fem skuleungdommar frå 
Stavanger i Sirdal. Då fanst det ikkje ei eta-
blert skredgruppe i Rogaland. Etter denne 
hendinga samla medelevar inn pengar til 
utstyr, og der det blei starta eit samarbeid 
mellom skredgruppa og andre rednings- 
tenester. Skredgruppa blei etablert. 

Høg kompetanse
I dag er skredgruppa i beredskap frå 4. 
januar til 26. april. 

- Det førebyggande arbeidet her er noko 
som me meiner har redusert talet på om-
komne i skred, seier Torpe. 

Han meiner skredgruppa i Rogaland er unik 
med det gode førebyggande arbeidet, og der 
dei er anerkjent i miljøet. For å vera med i 
skredgruppa må ein ha god mental og fysisk 
helse. 

- Har du god fysikk, så klarer du deg betre 
mentalt. Det er svært tungt fysisk å ta seg 
fram i vinterfjellet når det har gått skred. 
Når det har gått eit skred, så kan det gå 
fleire skred. Ein skal vurdera tryggleiken 
til mannskapet, samt at ein kjempar mot 
klokka, seier Torpe.
Det kan også vera mange inntrykk å be- 
arbeida etter eit skred. 
- Me har vore tidleg ute med etterarbeidet 
her. Det er svært viktig å ta godt vare på 
folk. Då går det bra.
I Ryfylke har lokale mannskap fått skredut-
danning. Torpe rosar kompetansen deira.
- Dei har blitt veldig flinke, slår Torpe fast. 
Han gjentar at det er svært viktig at skred-
gruppa løftar seg fagleg heile tida. 

ny leiar 
Morten Urrang blei ny leiar i skredgruppa 
på 20 medlemar i fjor. Han har vore aktiv i 
skredgruppa i fleire år. 

- Det er eit spennande fagfelt. Ein må tileig-
na seg ny kunnskap heile tida. Eg liker meg 
ute i naturen, ein får bruka kunnskap i fri- 
villig samanheng. 
 
Medlemane blir verva frå ulike hjelpekorps 
i Rogaland. 
- Me har også godt samarbeid med NVE, 
politiet og HRS, fortel Urrang.

Tekst: Borghild Gudmestad

skRedgRuppA
• Etablert for 41 år sidan

• Skredgruppa på 20 kompe-
tente frivillige er på vakt frå 4. 
januar til 26. april.

• Samarbeider tett med politiet 
og Hovudredningssentralen.

• Underviser i skred for private 
og offentlege verksemder

• Førebygging av skred er 
svært sentralt i arbeidet til 
skredgruppa

i sesongen drar 
eg opp ein gong 
i veka og sjekkar 
forholda

kim svilAnd

- Når skredalarmen går så gjeld reglane sikkerheit, søk og leiing. Turen går til 
Sola og helikopteret. Der står alt utstyret klart. Det gjeld å ikkje tapa tid, seier 
Kim Sviland, ein av veteranane i skredgruppa. 

- Det førebyggande arbeidet står heilt sentralt i skredgruppa til Røde Kors. 
Skredgruppa i Rogaland Røde Kors blei etablert for 41 år sidan. Her frå ei øving. 
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stor suksess:

- dei har spisskompetansen

Populære Vinduslykke har gleda og gler stadig eldre utanfor sjukeheimar og omsorgsbustader 
på Haugalandet.

Både politiet og Hovudredningssentralen på 
Sola rosar Rogaland Røde Kors sitt skredarbeid, 
der skredgruppa har hovudkompetansen på 
skred. 

- Eldre får underhaldning utanfor vindauget

Tekst: Borghild Gudmestad

Tekst: Borghild Gudmestad

Under heile pandemien har Haugesund 
Røde Kors funne nye måtar å gle og under-
halda eldre utanfor vindauget, og samtidig 
oppretthalda smittevernet. 

vinduslykke har blitt ein suksess. 
- Det er vellukka og blitt tatt veldig godt i 
mot på institusjonane våre, fortel prosjekt- 
leiar Frøydis Eggen

Konsertar, kulturelle innslag frå elevar frå 

barnehage, ungdomsskule, vidaregåande 
skule, besøkshundar, hest og barnehage-
barn. Utanfor vindauget til dei eldre har 
desse spreidd glede til dei som er i risiko- 
sona. 

økonomisk støtte
Nå har prosjektet fått økonomisk støtte ut 
2021. Både Statsforvaltaren og Stiftelsen 
Dam støttar prosjektet som også har spre-
idd seg til andre delar av landet.

Ideen bak Vinduslykke kom frå ein Røde 
Kors-tilsett i Haugesund som fekk korona. 
Då ho sat i karantene fekk ho besøk utan-
for vindauget heime av kollega Karoline 
Kolstø. Det var til stor glede, og her kom 

ideen om Vinduslykke. Dei to utvikla kon-
septet Vinduslykke som Frøydis Eggen nå 
er prosjektleiar for.

Haugesund har hatt strenge restriksjo-
nar over lang tid, som også har sett nokre 
avgrensingar på aktiviteten. 

- Men det me klarer gjennomføra er jo berre 
fint! I påska hadde Tom Andre Enge kon-
sertar fleire stader. Barnehagar er stadig 
på besøk utanfor sjukeheimar, i all slags 
ver. Her er veldig mange fine møte. Det er 

ganske rørande. 

kvar veke
Intensjonen er Vinduslykke kvar veke.
- Me prøver å få til noko sjølv om det er 
strenge restriksjonar nå. Målet er glede og 
oppleving, seier Eggen.
- Haugesund Røde Kors tilsette og frivillige 
har vist ein utruleg kreativitet under pan-
demien, og funne nye vegar å nå sårbare 
grupper på. Eksempel på det er Vindus- 
lykke, Skjeva på døra, LitteraTUR og andre 
turgrupper.

- Det er veldig viktig for oss at skred- 
gruppa har den øvste faglege kompetansen. 
Dei frivillige sin innsats er det viktigaste 
kompetansen i slike aksjonar. Me har hatt 
eit svært viktig samarbeid over mange år. 
Skredgruppa har spisskompetansen, noko 
me er svært takknemlege for, fortel  Cecilie 
Bukaasen Øversveen, redningsleiar, Hovud- 
redningssentralen i Stavanger. 

Øversveen understrekar også at mange andre 
distrikt har sett til Rogaland Røde Kors si 
skredgruppe sitt arbeid, og at nabofylke 
også har nytta seg av denne kompetansen 
ved aksjonar. 

Samarbeid med politiet
Hovudredningssentralen på Sola har det 

overordna ansvaret for at det går som det 
skal i redningsaksjonar, medan det er poli-
tiet som har ansvar for sjølve aksjonen, og 
som leiar og koordinerer innsatsen. Innsat-
sleiar disponerer alle tilgjengelege ressursar 
frå frivillige og profesjonelle aktørar.

Innsatsleiar ved Sørvest politidistrikt, Runar 
Heggen, stadfestar at dei frivillige frå ulike 
organisasjonar er sjølve berebjelka i bered-
skapen, der samarbeidet er svært godt. 

- Skredgruppa i Røde Kors opprettheld høg 
beredskap med kort responstid. Ved ein 
alarm møter dei ved 330 Skv (Sar Queen) 
på Sola, og blir derifrå frakta med fly til inn-
satsområdet. Alternativ transport blir brukt 
viss det ikkje er ver til å fly i. Hovudred-

ningssentralen kan ved behov senda denne 
beredskapsgruppa til andre politidistrikt i 
Sør- Norge.

- Utruleg godt samarbeid
Ein representant frå skredgruppa blir som 
hovudregel utpeika som ein av del-leiarane  
som rapporterer direkte til politiet sin inn-
satsleiar under aksjonen. 

- Kva meiner politiet det betyr at Rogaland 
har denne kompetansen av førebyggande 
arbeid? 
- Det er viktig å understreka at alle dei fri- 
villige er ein del av eit fellesskap. Noko av 
styrken vår her i Rogaland er at me har eit 

utruleg godt samarbeid mellom dei ulike 
organisasjonane. l beredskapssamanheng 
er det viktig å framheva dei frivillige sitt 
enorme engasjement og gode kompetanse, 
seier Heggen.

Heggen seier at den norske redningstenesta 
er i ei særstilling med tanke på at det finst 
så mange frivillige som stiller fritida si til 
rådigheit for denne viktige tenesta. Med-
lemmer i dei frivillige organisasjonane bur 
kvart år mange døgn på hytter i dei største 
pressområda for skituristar. Desse ressurs- 
personane er ofte heilt avgjerande når dei 
profesjonelle aktørane set i gang ulike red-
ningsoperasjonar.

Barnehagar er 
stadig på besøk 
utanfor sjukeheimar, i 
all slags ver. 
Her er veldig mange 
fine møte. 
det er ganske rørande 
FRøYdis eggen, PRoSJEKTLEIAR 

Besøkshundar utanfor institusjonar har 
gitt stor glede til bebuarar i omsorgs-
bustader og sjukheimar i Haugesund. 
Foto: Karoline Kolstø

Barnehagebarn underheld eldre i Haugesund. Foto: Frøydis Eggen
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møt fem frivillige i beredskap
De er i beredskap for oss, og bruker mye av fritiden sin på dette. Når de ikke 
er ute på oppdrag så bygger de opp kompetansen sin for å alltid bli bedre. 

navn: kristoffer Handeland

Hvem er du i beredskap?
- Jeg er leder av Sauda Røde Kors hjelpekorps. Jeg har vært med 
i hjelpekorpset i Sauda siden 2016. Da flyttet jeg hjem igjen. Før 
den tid var jeg flere år i annen frivillig organisasjon.

Hva er din oppgave?
- Hovedoppgaven er å ivareta den daglige driften til hjelpe- 
korpset.

Hva har du alltid med deg i sekken?
- I sekken har jeg alltid med grunnleggende utstyr, som hode-
lykt, GPS, kniv, reservebatteri, noe bytteklær og sportstape. Det 
er også alltid noe raskt energipåfyll å finne i sekken, som regel 
i form av melkesjokolade eller kvikklunsj. Jeg har all slags for-
skjellige “pakkelister” etter hva formål jeg pakker sekken til.

Hva er ditt beste turminne?
- Hardangervidda på langs, fra Finse til Haukeli, vinteren 2019. 

Jeg og min søster 
hadde en nydelig 
tur over vidda. Det 
var første uka i april, 
uka før påske. Ny-
delig vårvær og god 
temperatur gjennom 
dagene i sola, men temperaturen krøp ned mot -20 grader på 
natta. Vi var selvforsynte, denne turen kommer jeg til å leve 
lenge på. 

ditt beste beredskapstips?
- Det er mange måter å utøve beredskap på. Det beste tipset jeg 
tenker å komme med, er gjerne fokuset på å holde roen når ting 
skjer. Det kan være fort gjort å stresse og begynne å surre når 
alarmen går. Det er viktig å skynde seg langsomt, så at man hele 
tida har best mulig kontroll og oversikt. Det viser seg at ting skjer 
mer effektivt når man har en jevn flyt, enn når man potensielt 
springer rundt og potensielt lager kaos.

navn: øystein Bauge 
Alder: 42 år

Hvem er du i beredskap? 
- Jeg har vært med i hjelpekorpset siden 1996 og er fortsatt veldig 
aktiv. Jeg er han som alltid er klar for å rykke ut når andre trenger 
min hjelp. Det er alltid ulike senarioer og veldig spennende opp- 
gaver. Men egen sikkerhet kommer alltid først.

Hva er din oppgave? 
- Jeg er operativ leder i Karmøy Røde Kors hjelpekorps. Jeg har 
tilspisset kompetanse på sjøredning. Jeg er med på å lage gode 
prosedyrer for all aktivitet som er sjørelatert. Jeg er sjømann fra 
før og har mye erfaring herfra også. Men viktigst av alt, så er jeg 
den personen alle kan komme til om de skulle ha behov for det. 
Å bygge gode team er mitt mål videre.

Hva har du alltid med deg i sekken?
- Det kommer veldig an på hvilken tur jeg skal på. Men på lengre 
turer så her jeg med førstehjelpsutstyr, klesskift, kopp, termos, 
noe søtt, vann, plastposer, kart og kompass, lykt, fyrstikker, sitte- 
underlag.

Hva er ditt beste turminne?
- Et av de beste turminnene jeg har hatt var brevandring på Folge- 
fonna. En gjeng fra Karmøy Røde Kors hjelpekorps dro på bre-
vandring. En dag med stålende sol, skyfri himmel og mye godt 
humør blant gjengen. Vi overnattet først på en campingplass hvor 
vi lå i lavvoer. Brevandringen var en magisk opplevelse vi delte 
sammen.

ditt beste beredskapstips?
- Vær beredt, og vurder risiko og sårbarhet i forskjellige situasjoner.

navn: ingvar undheim
Alder: 40

Hvem er du i beredskap?
- Jeg er en vanlig hjelpekorpser i Bryne Røde Kors hjelpekoprs, 
og har vært aktiv siden 2002.

Hva er din oppgave?
- Å være på vintervakt på Bryne Røde Kors sin hytte på Stavt-
jørn, i Bjerkreim kommune. Det har jeg gjort de siste 10 årene.

Hva har du alltid i sekken? 
- Ekstra ullklær, mat, drikke og tursnacks. Og på vinteren har jeg 
alltid med spade, søkestand og sender/mottaker på tur i fjellet.

Hva er ditt beste turminne? 
- Scootertur på Stavtjørn for å se solnedgang på fjelltoppene.

Hva er ditt beste beredskapstips? 
- Ta forholdsregler og se egne begrensninger. Si i fra hvor du 
går, og husk sender/mottaker dersom du skal på tur.

navn: leif Harald jørmeland
Alder: 38 år

Hvem er du i beredskap? 
- Jeg er vel den som stiller så sant jeg har anledning i Hjelmeland 
Røde Kors hjelpekorps. Jeg var mer aktiv før jeg fikk unger. 

Hva er din oppgave? 
- Jeg skal ta meg av nye medlemmer. Jeg er veileder på kurs. 
Jeg er også scooterfører når det er behov for det.

Hva har du alltid med deg i sekken? 
- Mat og drikke. 

Hva er ditt beste turminne?
- Jeg hadde noen dager på Hardangervidda med to kompiser for 
ett par år siden. Den turen var flott. Men ofte kan turer i nærom-
rådet være like kjekt, da som regel i lag med ungene. 

ditt beste beredskapstips?
- Vær fokusert når det gjelder. Tenk sikkerhet. La uerfarne få 
slippe til, når det er sjanse for det, det lærer de av!
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syr og lærer norsk
Ivrige hender bak travle symaskiner. Nydelige stoff- 
er blir til vesker, kjoler og sminkepunger i en systue 
på biblioteket i kulturhuset i Stavanger. 

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

I 3. etasje på Sølvberget utfolder flere inn-
vandrerkvinner seg med symaskinen. 

startet med munnbind
Bak munnbind smiler øyne som gleder seg 
over ny kunnskap. Aktiviteten Systue enga- 
sjerer kvinner i alle aldre. Det var kulturhu-
set Sølvberget som tok initiativ til denne 
aktiviteten på huset i fjor rett før koronaen 
kom. Sølvberget har utstyret som behøves 
til å sy, stoffet kjøper kvinnene. På tirsdags- 
treffet praktiseres både norskkunnskaper og 
sying. 

Røde kors har supplert med to nye maskiner, 
en overlockmaskin og en vanlig symaskin. 
Det meste av stoffet har Røde Kors kjøpt 
inn selv, men når deltakerne ønsker stoff til 
skjørt, eller kjole, har de tatt med stoff selv.

syr til datteren
Somaliske Shukri har skaffet seg egen 
symaskin etter at hun begynte her. Den fant 
hun på Finn.no.

- Jeg skal sy kjole til datteren min! sier hun 
lykkelig. 
Hun har også sydd en nattkjole til datteren 
sin. Denne aktiviteten passer henne utmer-
ket. Øynene ovenfor munnbindet taler sitt 
tydelige språk om en kvinne som er fornøyd 
med tirsdagsaktiviteten. 

Åse Landmark er aktivitetsleder for kvi- 
nnene, i tillegg har hun også med seg andre 
frivillige.
- Det er kjekt å gjøre noe sammen som dette. 
De holder på, og de blir stadig flinkere. Det 
er kjekt å se hvor glade de blir! sier hun, 
som selv har vært frivillig på flere andre 
Røde Kors-aktiviteter, forteller hun.
Kvinnene som har deltatt til nå kommer fra 
Somalia, Kina, Eritrea, Tyrkia, Argentina og 
Russland. 
Sadiya er svært glad for å ha lært 
sykunnskaper i Systua.
- Det jeg har lært her lærer jeg videre til 
organisasjonen Open hand. 

Åse står sammen med en av kvinnene over 
en symaskin:
- Nå er det tomt for tråd! Det blir fylt på mer. 
Stoffer, tråder og prat flyter over i hveran-
dre. 

viktig norsktrening
Prosjekt- og frivillighetskoordinator i Sta-
vanger Røde Kors, Veronika Dagestad, 
forteller at kombinasjonen norsktrening og 
sying er viktig. 
- I tillegg til at deltakerne lærer seg å fikse 
ødelagte klær, så er også norsktrening et 
viktig moment i aktiviteten, der dialogen 
foregår på norsk, sier Dagestad. 

Ved oppstart var det svært varierende 
kunnskap blant deltakerne. På grunn av 
situasjonen de var inne i med smittevern- 
og hensyn, startet kvinnene med å sy egne 
munnbind til bruk i aktivitet. Etter hvert som 
kvinnene har blitt mer stødige på symaskin, 
har de avansert til robuste handlenett, gryte-
votter, kjoler, skjørt, putetrekk, toalettmapp- 
er og reparasjon av klær. Deltakere har hatt 
med egne klær som har trengt tilpasning 
eller reparasjon. De har reparert kjoler, lagt 
opp bukser og sydd inn gensere.

Shukri pakker sammen maskinen og stoff-
ene sine. Nå skal hun hjem til familien, og 
sy videre på kjolen.

Systua på biblioteket i Stavanger har blitt en fin møteplass 
for sying og norsktrening. 

Shukri storkoser seg med sying, munnbindene går unna. 
Men hun syr også kjoler til datteren. 

 - Det er kjekt å gjøre noe sammen som dette. De holder 
på, og de blir stadig flinkere, forteller aktivitetsleder Åse 
Landmark til venstre. Rawi stortrives i systua.

lars André Fardal Refsland, 
Alder: 26 år

Hvem er du i beredskap? 
- Når jeg er i beredskap i Egersund Røde Kors hjelpekorps, 
forsøker jeg å være tilgjengelig og imøtekommende. Ellers på 
Røde Kors-hytta er jeg nok litt mer av den rolige sorten.

Hva er din oppgave? 
- Når jeg er i beredskap er det for å være i nærheten til de som 
skulle trenge hjelp, og bistå med blant annet førstehjelp og even-
tuell transport ned fra fjellet.

Hva har du alltid med deg i sekken? 
- Førstehjelpsutstyr, gps, kart og kompass, litt mat/energipåfyll 

og masse vann.

Hva er ditt beste turminne?
- Tåkeheimen (Nordland) sommeren 2020 er nok en av de kjekk- 
este turene jeg har gått. Den gikk jeg med to kompiser, en av 
dem er også med i hjelpekorpset. Det var veldig bratt opp, men 
absolutt verdt det da du på toppen fikk se panoramautsikten med 
Svartisen, bratte tinder med snø og grønn skog lenger nede, og 
lange, blanke fjorder som gikk ut i havet. Da gjorde det ikke så 
mye at jeg hadde gnagsår på begge føttene!

ditt beste beredskapstips?
- Ha det gøy på vakt, men vær hjelpsom på oppdrag. Husk på 
hvorfor du er i beredskap.
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ungdommen leder an
Fellesverket i Haugesund skal ha en ek-
spertgruppe som består av 18 ungdommer 
fra forskjellige miljø og skoler rundt om-
kring i Haugesund og distriktet. Disse un-
gdommene skal styre mye av aktivitetene 
som skjer på Fellesverket. Som hvilken mat 
som skal serveres, hvilke aktiviteter de skal 
legge til rette for, hvordan miljøet skal være 
og hvordan nå ut til ungdommene i byen. 
Tre grupper er delt inn i kjøkken og mat, 
aktivitet og miljø, PR og markedsføring. 

- Her er det et mål om at ungdommene skal 
skaffe seg unik erfaring. Ikke bare under 
emnene de har valgt, men også budsjettsty-
ring som er en viktig del når det kommer 
til drift av aktiviteter, forteller prosjektleder 
Karoline Kolstø.

I fjor fant Haugesund Røde Kors det per- 
fekte lokalet til Fellesverket, sør i Haralds-
gata som ligger midt i sentrum. Bygget 
hadde akkurat fått ny eier som skulle total-
renovere, noe som har gitt de muligheter til 
å være med å utforme oppbyggelsen. 
- I samarbeid med byggfaglinja på Hauga- 
land videregående skole bygger elevene ett 
stor møbel som skal fungere som sitteplass- 
er, og rullestolrampe. Det er veldig gøy at 
ungdommer som skal bruke plassen er med 
på å utforme den, sier Kolstø. 
 
-Fantastisk tilbud 
Lars Morten Mæland er en av de voksne 
frivillige som har vært med helt fra start-
en. Han har også vært med på å fortelle om 
Fellesverket til lokale politikere. Nå nærmer 
det seg åpning.

- Det blir kjekt å være med og ta vare på 
byens ungdom. Gi dem en plass å henge.  
Vi har mange ulike kulturhus. Men gjerne 
ikke en plass som dette. Vi skal servere 
frokost og middag. Det er et fantastisk 
tilbud, sier han.

Kolstø legger til:
- Det blir fantastisk å åpne opp Fellesverket 
Haugesund i en tid som vi er inne i nå. Det å 
kunne tilby ungdommene en ny arena å treff- 
es på er kjempeflott. Vi håper ungdommene 

i Haugesund tar godt imot det nye tilbudet. 

leter etter lokaler i stavanger
I Stavanger har prosjektgruppa sett på flere 
lokaler til Fellesverket som de håper å åpne 
i 2022. Fellesverket skal ligge i gåavstand 
fra bussterminalen. 
Synnøve Skjeldal er ansatt som daglig leder 
for Fellesverket i byen. Hun gleder seg over 
satsingen på Fellesverket i Stavanger, og til 
åpning.
- Jeg ser at Fellesverket fenger mange.

- Hva tror du er noe av det beste med å få 
Fellesverket til Stavanger?
- Fellesverket skal være et godt sted å være, 
et sted å få hjelp til lekser, treffe venner eller 
bare henge, et supplement til eksisterende 
tilbud for ungdom i kommunen. Fellesver-
ket skal være et trygt sted å være, med god 
tilgang til trygge gode voksne. Her skal det 
bygges positive og gode relasjoner mellom 
ungdom og voksne som kan lytte til det ung- 

dommen vil dele, sier Skjeldal.
Skjeldal tenker også at Fellesverket skal bli 
en prestasjonsfri sone. 
- Mye handler i dag om å prestere der ute, 
på Fellesverket kommer du som du er, uten 
krav eller forventninger til prestasjoner. Hit 
kommer du for å henge, treffe venner, spille 
spill, få hjelp med lekser, lære, eller rett og 
slett spise litt.

John Sjursø leder prosjektgruppen for 
Fellesverket i Stavanger. 
- Normal tid for etablering av Fellesverk er 
9-12 måneder, og senteret i Stavanger vil 
kunne åpnes på nyåret 2022, sier han.

Gjennom Fellesverket skal ungdom som 
ønsker det, men mangler et sted å være på 
fritiden, få en arena hvor de kan lære, knytte 
vennskap og oppleve mestring med støtte 
fra trygge voksne. Satsingen i Stavanger er 
muliggjort gjennom stor økonomisk støtte 
fra IKEA.

nye møteplasser for ungdom i Haugesund og stavanger
Ungdomshuset Fellesverket er på vei til både Stavanger og Haugesund. I Haugesund håper de så 
smått å åpne når smitten går nedover. 

- Det blir kjekt å være med og ta vare 
på byens ungdom. Gi dem en plass 
å henge. sier Lars Morten Mæland fra 
arbeidsgruppa til ungdomshuset  
Fellesverket i Haugesund. Det nærmer 
seg åpning av ungdomshuset  
Fellesverket. Fellesverket blir også eta-
blert i Stavanger.

Fellesverket skal inneholde mange spennende tilbud, men fire aktiviteter finnes i alle slike hus i Norge: sosial møteplass, lekse- 
hjelp, arbeidstrening og gatemegling. Nå jobber Haugesund Røde Kors med å få finansiering til å servere frokost og middag til un-
gdommer som ønsker dette. det er frivillige og ungdommer som er med og former innholdet til ungdomshuset som det etter hvert 
finnes flere av i Norge. 

Tekst: Borghild Gudmestad  | Foto: Karoline Kolstø

Elever ved  Haugaland Videregående har vært med og bygd møbler 
til ungdomshuset Fellesverket.

FellesveRket, Røde koRs
• motvirke marginalisering og 

utenforskap.

• samle alle sine aktiviteter for 
ungdommer under ett tak.

• styrker sin innsats for unge i 
sårbare livssituasjoner i sitt 
lokalmiljø.

• tilby et sted å henge uten 
krav til talent eller prestasjon.

det er veldig gøy at 
ungdommer som skal 
bruke plassen er med 
på å utforme den

kARoline kolstø, PRoSJEKTLEDER FoR 
FELLESVERKET I HAUGESUND
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gatemegling 
er for alle
- Me kjem ikkje hit for å belæra, og me er 
ikkje dømmande, seier Frida Askautrud, fersk 
Gatemeglar-instruktør.

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

Under samlingar som er på nokre timar er 
ho og kollega Madelein Helgeland der for 
ungdommar som treng støtte på handtering 
av konfliktar og relasjonar. Saman skal dei 
finna vegar for å gjera ungdomskvardagen 
meir handterleg. Unge skal få konkrete ver-
ktøy og ferdigheiter til å handtera konfliktar 
konstruktivt. 

Janne Tveit er prosjektleiar og frivilligheits- 
koordinator for Gatemegling, Røde Kors.

- Hos oss får ungdommane koma til ein 
trygg og sosial arena, der dei får bli kjende 
med kvarandre. Me kjører leikar, rolle-
spel og øvingar saman med ungdommen, 
der tema er sosial kompetanse, livsmeis-
tring, konflikt og kommunikasjon. Dei får 
snakka om det som er viktig for dei, og re-
flektera rundt dette samtidig som me knyt 
det til teori. Me bruker «learning by doing» 
metoden, og legg opp til meinings- og erfa-
ringsutveksling. Hos oss finst det ingen rette 
svar, berre ulike meiningar og perspektiv. 
Korleis snakkar me om ulikskap/meiningar, 
korleis forstå, og korleis fungera saman. Det 
er det Gatemegling handlar om, fortel Tveit.

Helgeland legg til:
- Eg trur det er veldig viktig at det er frivillig 
å koma på Gatemegling.

trygg møteplass
Madelein Helgeland har vore nervøs sidan 
ho er fersk som instruktør, men det gjekk 
betre enn ho frykta på ungdomsklubben i 
Stavanger. Ho fekk roen då kvelden starta.
- Me vil hjelpa med å bygga relasjonar og 
at ungdommane skal kjenna seg trygge. Me 
har full teieplikt, seier ho. 
- Korleis jobbar de på ein kveld som instruk-
tørar? 
- På ein kveld med Gatemegling samlar 
me ungdommane i sirkel, og gjennomfører 
øvingar. På øvinga er det Marshall Rosen-
berg sitt sjiraffspråk som står på program-
met (non-violent communication model). 
Her får ungdommen læra verktøy for å 
handtera utfordrande situasjonar, samtidig 
som dei blir betre kjent med seg sjølve, og 
sine reaksjonar, fortel dei to frivillige. 

Nokre kveldar deltar dei frivillige berre 
på ungdomsklubben sin aktivitet, som 
peparkakebaking eller biljardturnering. 
Dette for å bli kjent med ungdommen og 
skapa ein relasjon. 

Helgeland fekk sjølv ein smakebit på Gate-

megling då ho studerte til barne-og ung-
domsarbeidar på Gand VGS.
- Eg tenkte at dette kunne vera noko for 
meg. 

Frida Askautrud har vore med som frivil-
lig for Ferie for alle, noko som gjorde at ho 
hadde lyst til å bidra meir i Røde Kors. 
- Eg liker å vera med barn og ungdom, fortel 
ho, og dermed fall valet på Gatemegling. 

korona endra behova
- Med korona endra behova til ungdommane 
seg, så me tilpassa derfor tema i øvingar 

noko. Verkstadane våre i 2020 har handla 
om einsemd, mobbing på sosiale medium, 
vald, heimeskule og andre vanskelege ting, 
fortel Janne Tveit.
Livet har blitt annleis for mange ungdom-
mar under korona. 

Tveit opplevde at dei hadde fått gjort mykje 
godt arbeid i møtet med ungdommar før 
Covid 19 braut ut. Med Covid 19 kom eit 
brått behov for å stoppa opp, evaluera ak-
tiviteten og finna fram til nye løysningar.
- Etterkvart blei det meir digitale løysnin-
gar og ein planla turgrupper ute. I tillegg 

har det vore opplæring av frivillige digitalt, 
fortel Tveit. 
- Nokre melde seg på tur ute, men terskelen 
for å møta opp blei stor for mange.

Sidan blei det litt opning i samfunnet igjen, 
og aktiviteten blei så smått starta inne. 
- Me har fått gjort noko inne, litt ute og noko 
digitalt. 

Har tilpassa oss
Tveit fortel at det har vore viktig å vera ein 
god støtte for dei ungdommane som treng 
det. 
- Det er aldri feil å lytta til dei som treng det, 
å vera eit medmenneske. Me er der for å gje 
dei unge ein trygg arena der de får lov til å 
uttrykka seg. Men me er ikkje terapeutar- I 
slike tilfelle må me rettleia dei vidare. 
- Kva er noko av det som de vil ta med 
vidare etter erfaringa med korona?
- Me har under korona fått erfara at me må 
tilpassa oss på ein ny måte. Me har sett at 
turgrupper og Gatemegling rundt bålet kan 
fungera. Enkelte øvingar kan brukast med 
fleire formål, så under Covid har ord og sit-
uasjonar som konlikt og uenigheiter gjerne 
blitt bytt ut med korona, heimeskule, ein-
semd og rasisme. Me er faktisk blitt flinkare 
til å tilpassa øvingane våre til ungdommane 
sin kvardag.

- Treng de fleire frivillige? 
- Me treng alltid fleire engasjerte og dyktige 
vaksne som kan kjøra desse kurskveldane 
med ungdom. Gjennom å gje ungdom opp-
læring i Gatemegling vil du få spennande 
utfordringar, gode opplevingar, erfaring 
med konflikthandtering, samt møta mange 
fantastiske ungdommar, seier Tveit.

nyttig for alle
Anette Christiansen er fritidsleiar ved Bak-
gården i Stavanger. Ho meiner Gatemeg-
ling kan vera svært matnyttig for mange 
ungdommar.
- Dette er spot on for kva dei treng. Eg trur 
Gatemegling er nyttig for mange ungdom-
mar.

Ho seier vidare at ho det er fint at unge kan 
læra meir om vera meir på bevisste korleis 
dei ordlegg seg, og korleis vera ein god 
venn. Ho set pris på det gode samarbeidet 
med Gatemegling. 

gAtemegling
• Skal bidra til trygge og inkluderande oppvekstvilkår, ved å gje 

ungdom mellom 13 og 25 år konkrete verktøy og ferdigheiter til å 
handtera konfliktar konstruktivt og utan bruk av vald. 

• Eit kriminalitetsførebyggande tiltak retta mot barn og unge på 
Gatemeglingsverkstadene.

• I Gatemegling trener ein på å gjenkjenna og uttrykke følelsar og 
behov som oppstår i konfliktar. 

• Ungdommane bli bevisste på eigne reaksjonsmønster, og får re-
iskapar til å uttrykka behova sine betre, og setja ord på følelsane 
som oppstår i ein konflikt. Ungdom skal bli utrusta til å bli «freds- 
arbeidarar» i sine eigne miljø.

• Det er frivillige vaksne som har opplæringsverkstadane for ungdom.

• Prosjektet er tilskotsbasert, og midla til å jobbe på ungdomsklubbar 
kjem frå DAM-stiftelsen.

Frida Aksautrud og Madelein Helgeland er frivillige 
instruktørar på Gatemegling. 

- Me er der for å gje dei unge ein trygg arena der de får lov til å uttrykka 
seg, seier Janne Tveit, prosjektleiar og frivilligheitskoordinator for Gatemeg-
ling, Røde Kors. (t.v). Anette Christiansen (t.th) er fritidsleiar ved Bakgården 
i Stavanger, og synest samarbeidet og opplegget til Gatemegling er 
svært nyttig for ungdommane som brukar dette.
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Bli med i RøFF: 
Veslebroren til hjelpekorpset

- Ho er syster mi 

RØFF er dei unge sin organisasjon for friluftsliv og 
fyrstehjelp. RØFF i Stavanger Røde Kors starta opp 
rett før koronaen kom. Likevel har dei klart å halda 
på medlemmene. 

Dei snakkar saman kvar dag, Nancy Simon oguak  
(31) og flyktningguide Inger-Johanne Mørk (27). 

Tekst: Borghild Gudmestad
Foto: RØFF, Stavanger Røde Kors

Tekst og foto: Borghild Gudmestad

- Me begynte rett før landet stengde. Me 
hadde tre samlingar før landet stengde ned, 
og hadde då ti medlemmer. Nå er det seksten 
aktive Røffarar, fortel aktivitetsleiar Martha 
Andersen.
RØFF har kunne vore aktive med fleire ak-
tivitetar gjennom det siste året ute, men like-
vel innanfor smittevernreglane.  

mykje ute
- Me har brukt mykje tid ute med smitte- 
vern. Me har kunne gjort ein god del, laga 
bål, vore på tur, øvd på kart og kompass. Me 
har prioritert å vera ute, fortel ho.
Ho får gode tilbakemeldingar frå både ung- 
dommar og foreldre på RØFF-aktiviteten. 

- Kvifor er RØFF bra? 
- Dei unge lærer å finna fram i naturen, kle 
seg og pakka rett, søka ly, diverse slike ting. 
Ein er mykje ute, der er sunt. Vennskaps-

band blir til. Ein lærer mykje av det same 
som ein gjer i hjelpekorpset, RØFF er på 
ein måte veslebroren til hjelpekorpset. Ein 
trenar på det same, seier Andersen. 

RØFF er for dei som liker seg i naturen og 
set pris på fysiske utfordringar. 

Hengekøytur
Akkurat nå har RØFF ein fysisk pause på 
grunn av nye restriksjonar, samt det har vore 
ein del smitte den siste tida. Då møtast un-
gdommane på Teams.
- Så planlegg me hengekøytur. Ungdom-
mane storkosar seg og er veldig positive. 

RØFF i Stavanger er også på jakt etter nye 
unge mellom 13 og 17 år, fordi fleire av dei 
nå skal over i hjelpekorpset. Det finst fleire 
lokale RØFF-foreiningar i Rogaland.

Inger-Johanne Mørk blei flyktningguide 
for Nancy i fjor vår under koronaen.

- Koronaen har ikkje stoppa oss frå å 
snakka saman! seier Inger-Johanne.

Nancy kom med tre barn til Sola i februar 
i fjor. Kontakten med Inger Johanne blei 
oppretta i mai, midt i koronaen. Dermed 
har det vore mest telefontreff, men litt turar 
ute, handling og matlaging. 
- Men nå snakkar me saman kvar dag på 
telefonen. Me er så like! ler Inger-Johanne.

Dei to kvinnene har alltid noko å snakka om.

gjensidig
Dei tre barna til Nancy les bøker på biblio- 
teket mens mor Nancy drøser og ler med 
Inger-Johanne. 
- Nancy er så morosam og fin å vera saman 
med. Denne kontakten betyr så mykje for 
meg også, fortel Mørk. 
Ho flytta sjølv til Sola for rundt to år sidan 
då ho fekk jobb her etter ferdig utdanning. 

Nancy har blitt ein viktig del av nett- 
verket hennar. Slik har dei begge har blitt 
ein svært viktig relasjon for kvarandre. 

Nancy går på introduksjonskurs og norsk- 
kurs. Den fyrste tida i lag hjalp Inger- 
Johanne Nancy med lekser, og dei las 
barnebøker for at Nancy skulle læra seg 
norsk. 
- Me sat ein del ute og las under trea, fortel 
dei.

trygg
- Her kjenner eg meg trygg, seier Nancy 
fleire gonger under intervjuet. 
Ho blei fødd i Sudan, og har vore flyktning 
18 år av livet sitt, dei siste åra i Etiopia.

Nancy vil halda fram med å kjenna seg 
trygg og bli integrert her. 
- Me er systrer. Inger-Johanne er systera 
mi her, smiler ho.

Nå håper dei begge at det snart skal bli 
betre tider slik at dei får vera meir saman. 

Her er nokre jenter på tur i RØFF, Stavanger Røde Kors. 
(foto: RØFF, Stavanger Røde Kors)

RøFF
• Tilbud til ungdom mellom 13 og 17 år som trivst i naturen og liker 

fysiske utfordringar. 

• Du får utvikla høg kompetanse innan friluftsliv og fyrstehjelp. 

• RØFF jobbar for at deltakarane skal vera i god fysisk form når 
det trengst. 

• blir motivert for å ta vare på og hjelpa andre, og lærer om 
Røde Kors sin plass i den norske redningstenesta.

FlYktningguiden
• Flyktningguiden i Rogaland Røde Kors rundar 20 år i 2021.

• Flyktningguiden er ein viktig vegvisar inn i samfunnet. Men aller 
viktigast: Eit medmenneske, ein å stola på og støtta seg på i ein 
krevande etableringsfase.

•  Å møta ein frivillig flyktningguide kan gjera overgangen til det norske 
samfunnet lettare for flyktningane. 

• Ta kontakt med di lokale Røde Kors-forening viss du ønskjer å bli flykt-
ningguide. Det er stadig behov for nye flyktningguidar.  
meld deg inn her: www.mittrodekors.no

Nancy Simon Oguak  (31) og flyktningguide Inger Johanne Mørk (27) har 
ein svært god kjemi, og snakkar saman kvar dag i telefonen. 

http://www.mittrodekors.no

