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DETTE ER TROMSØ RØDE KORS 
 

 

Foto: Wedeb Tsegay  

Våre frivillige er til stede for mennesker som 
trenger hjelp og støtte i Tromsø! 
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OM LOKALFORENINGA VÅR 

 

Tromsø Røde Kors er en aktiv del av verdens største humanitære organisasjon. Vi har ca. 500 
frivillige og rundt 2600 medlemmer.  

Våre frivilliges innsats gjør det mulig å bistå mennesker som opplever ensomhet og utenfor-
skap, støtte barn og unge i oppvekstfasen, og gi flyktninger og innvandrere bistand til å orien-
tere seg i en ny hverdag og kultur. Frivillige i Hjelpekorpset står også i kontinuerlig beredskap 
hele året for de som trenger en hjelpende hånd i all slags vær og vind. 

Vi har også et Beredskapsutvalg som skal følge opp samarbeidet vi har med Tromsø kommune 
om å være støtteaktør ved ulike kriser i vårt nærmiljø.  
 
Tromsø Røde Kors drifter en Frivilligsentral som legger til rette for frivillighet. I tillegg arrange-
rer Frivilligsentralen «Frivillighet i sentrum», og arrangerer også organisasjonskurs for lag og 
foreninger. 

 
I denne brosjyren finner du en beskrivelse av våre aktiviteter og tilbud, hvordan du kan delta 
eller bidra, og hvordan du kan komme i kontakt med oss.  

 
Velkommen til Tromsø Røde Kors! 

 

Vil du bli frivillig?  
Registrer deg på: www.mittrodekors.no 
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Besøksvenn 
En besøksvenn kommer på besøk minst én 
time én gang i uka, eller to timer annenhver 
uke. Hva dere gjør sammen avgjør dere selv: 
gå på tur, spise lunsj, snakke eller bare se på 
tv sammen. 
 

Besøksvenn med hund 
Noen besøksvenner har også godkjente hun-
der som kan være med på besøk. En besøks-
venn med hund kan være ekstra hyggelig, og 
kontakten med hund har vist seg å ha en 
positiv helsemessig effekt.  

Digitalt kurs  
På "Digitalt kurs for seniorer" kan du få én-til
-én undervisning i bruk av nettbrett og 
smarttelefon. Elever ved faget "Innsats for 
andre" ved Sommerlyst skole i Tromsø leder 
undervisningen. 
 

Små oppdrag 
Vi legger til rette for at frivillige kan hjelpe 
deg med små, korte oppdrag. Det kan være å 
få måket fram nødutganger eller ytterdøra, 
få handlehjelp, eller hjelp til å henge opp 
gardiner. 

SENIOR 

Følgetjeneste 
Vår Følgetjeneste er for deg som trenger en 
hjelpende hånd for å komme deg til timeav-
taler hos lege, fysioterapeut, på sykehus 
eller til å handle i butikk. Du må bestille taxi 
og betale for transporten både for deg og 
den frivillige. 
 

Tirsdagstreff 
Et hyggelig treff for eldre over 8o år på Røde 
Kors-huset. Her serveres det smørbrød og 
kaffe, og ofte er det også innslag av under-
holdning. Vi tilbyr også kjøretjeneste slik at 
de som trenger skyss kan bli hentet og kjørt 
hjem etter treffet. 
 

Gruppetrim  
På torsdager setter vi opp ukentlig drop-in 
gruppetrim for eldre etterfulgt av sosialt 
samvær. Pensjonert fysioterapeut er instruk-
tør. 
 

Gåtrim  
En turgruppe som går tur hver fredag kl. 12. 
Turene varer 1-2 timer, og de spiser matpak-
ken helst ute. Ta med deg gode sko, godt 

humør, klær etter vær, termos og matpakke, 
og bli med!  
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BARN OG UNGE 

Leksehjelp 
På Leksehjelpen får skoleelever gratis lekse-
hjelp fra frivillige leksehjelpere. Leksehjelpen 
er en del av Fellesverket, og holder til i Kai-
gata 3-5. Tilbudet er for elever fra 11 år og 
opp til videregående skole, samt elever fra 
Voksenopplæringen som tar grunnskole eller 
videregående utdannelse. Vi har åpent tirs-
dag, onsdag  og torsdag fra 16:00 til 20:00.  

TURBO 
På TURBO kan alle som trenger tur- og fri-
tidsutstyr låne dette gratis. Du finner oss i 
Rådhuskvartalet, mellom Aurora kino og 
biblioteket. Alle lån må gjøres av en voksen 
person over 18 år. TURBO er et samarbeid 
mellom Tromsø kommune og Frivilligsentra-
len i Tromsø Røde Kors. 

Verksted for barn på biblioteket 
Gratis verksted på ettermiddagstid for barn 
på 2.-6.trinn. Verkstedene har ulike tema slik 
som brettspill, lage fuglemat, snekre fugle-
kasser m.m.  
 
Verkstedene er et samarbeid mellom 
Tromsø bibliotek og byarkiv og Frivilligsen-
tralen i Tromsø Røde Kors. 
 

Gatemegling 
Ved å delta på konflikt- og meglingsverk-
sted får ungdom verktøy og redskaper til å 
løse egne konflikter og megle i andres på 
en konstruktiv måte uten bruk av vold. 
Gatemeglinga i Tromsø samarbeider med 
mange ulike aktører som skoler, ungdoms-
klubber, offentlige institusjoner og andre 
frivillige organisasjoner for å nå ut til ung-
dom. 

Røde Kors Ungdom 
Røde Kors sin ungdomsorganisasjon ar-
rangerer ulike aktiviteter og legger til rette 
for inkluderende møteplasser for unge i 
Tromsø i alderen 13 til 30 år. Du blir aktiv i 
et nettverk med andre på din egen alder. 
 

Fellesverket  
Fellesverket skal være en sosial møteplass 
hvor ungdom kan lære, knytte vennskap, 
og oppleve mestring med støtte fra trygge 
voksne frivillige. Alle våre tilbud er gratis. 

Fellesverket Tromsø er et aktivitetshus for 
ungdom mellom 13 og 25 år. Her kan de 
unge delta på aktiviteter som Gatemegling 
og Leksehjelp. Ungdom som er interessert 
kan også få tilbud om arbeidstrening på 
kafeen. I tillegg finnes en sosial møteplass 
hvor man kan "henge" sammen med andre 
ungdom ved å delta på ulike aktiviteter 
som spill, film og kafé. 
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Flyktningguide og Vennefamilie 
I Flyktningguiden blir en flyktning og en 
norsktalende frivillig kjent med hverandre.  

De møtes jevnlig og gjør ting sammen som 
de begge trives med. Det kan være å snakke 
sammen, gå på tur, lage mat eller spille spill. 
De møtes én gang i uka eller annenhver uke 
i ett år.  

Familier kan også være Vennefamilie for en 
ung eller enslig mindreårig flyktning. Å være 
en vennefamilie innebærer at du og fami-
lien din inkluderer en ung flyktning i familie-
livet deres et par timer i uka eller annenhver 
uke i minimum ett år. Dette kan være å 
invitere til en middag i ny og ne, eller ta den 
unge flyktningen med på ski eller i akebak-
ken en søndag. På den måten får den unge 
en tilhørighet til en familie her i Tromsø. 

Mentorfamilie 
Mentorfamilie er for personer over 18 år 
som er utsatt for negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap eller andre former for æres-
relatert vold. Dette er personer som trenger 
et trygt sosialt fellesskap, noen som perso-
nen kan møte og spise middag med, dra på 
tur med eller bare henge med. Mentorfami-
lien møter denne personen én gang i uka. 

Norsktrening  
På Norsktreninga øver vi på å snakke, lese 
og spille spill for å lære norsk. Tilbudet er 
for asylsøkere, flyktninger, arbeidsmigranter 
og familiegjenforente i Tromsø, og både 
menn og kvinner er velkomne. Tilbudet er 
et supplement, og ikke et alternativ, til den 
offentlige språkopplæringa. 

MIGRASJON OG INTEGRERING  

Hagegruppe 
Hagegruppa dyrker grønnsaker på Tromsø 
Røde Kors sin parsell på Holt læringstun. Vi 
møtes jevnlig for å så, luke ugress og vanne 
grønnsakene. Vi snakker norsk sammen og 
lærer om hverandres kultur og hjemland – 
og mat! 

Kvinnegruppe 
Liker du å sy? Kvinnegruppa er en sosial are-
na for kvinner fra ulike kulturer. Her kan dere 
sy på symaskin og snakke norsk sammen 
over en kopp kaffe. 
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ANDRE HUMANITÆRE AKTIVITETER 

Frivilligtjeneste på UNN 
Som frivillig kan du bidra til å gi pasienten det 
gode møtet med sykehuset. Frivillige er til 
stede i ankomstområdene, følger pasienter 
på sykehuset, er en god samtalepartner og 
organiserer iblant vaffelkafé.  
 
Frivilligtjenesten på UNN er et samarbeid 
mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Tromsø Røde Kors. 

 

Vitnestøtte 
Et trygt vitne er et godt vitne, noe som bidrar 
til økt rettssikkerhet! Vitnestøtten skal dekke 
vitners behov for informasjon, praktisk til-
rettelegging og medmenneskelig støtte i til-
knytning til rettssaken.  
 
Frivillige må være over 18 år, får grundig 
opplæring og har taushetsplikt. Vitnestøtten 
er et samarbeid mellom Tinghuset i Tromsø 
og Tromsø Røde Kors. 
 

Visitortjeneste 
Ensomheten bak fengselsmurene er stor, og 
besøket til innsatte i fengsel betyr mye i en 
monoton hverdag. Røde Kors-visitorene skal 
være til støtte for innsatte i Tromsø fengsel 
som trenger noen å snakke med.  
 
For å bli visitor må du være over 25 år og ha 
gjennomgått visitorkurs. 

 

Åpent hus 
På onsdager kl. 12 har vi Åpent hus på Røde 
Kors-huset. Da kan de som vil komme 
innom, slå seg ned og ta en prat over en 
kaffe. 

Foto: UNN 
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HJELPEKORPSET I TROMSØ 

Beredskap, søk og redning  
Hjelpekorpset er  i kontinuerlig beredskap. En av våre viktigste oppgaver er å bistå politiet, og 
vi kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk- og redningsaksjoner.  
 
Vi stiller også med personell på sanitetsvakter, blant annet under konserter, løp og festivaler.  
Det kreves en rekke kurs for å bli et operativt medlem og du må være fylt 18 år. 

Førstehjelpskurs 
Hjelpekorpset holder også førstehjelpskurs 
og hjertestarterkurs for bedrifter, skoler, 
barnehager og andre offentlige institusjoner. 
Alle våre instruktører er sertifisert i henhold 
til kvalitetskravene til Norsk Førstehjelpsråd.   
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål om våre 
kurs! 
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Opplæring og kompetanse 
Vi ønsker at du skal være trygg i din rolle som frivillig. Alle frivillige må derfor ta våre tre obli-
gatoriske kurs: Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs i førstehjelp og Grunnkurs i psy-
kososial førstehjelp.  

Utleie av lokaler 
Vi leier ut lokaler på Røde Kors-huset til ulike formål: dåp, konfirmasjoner, kurs med mer. 
 

Vil du støtte lokalforeninga vår? 
Du kan registrere deg som medlem på hjemmesiden vår og på den måten bidra med en årlig 
kontingent eller du kan kontakte oss dersom din bedrift ønsker å støtte oss. Du kan også gi 
din grasrotandel ved å sende "Grasrotandelen 974371545" til 2020. Og ønsker du å gi en 
éngangsdonasjon så kan du vippse et valgfritt beløp til #97340. Vi takker for din støtte! 

 
Hjemmeside: rodekors.no/tromso 
E-post: tromso@redcross.no 
Adresse: Jonas Lies gate 31, 9009 Tromsø 
Telefon: 776 13 661 
Du finner oss også på Facebook og Instagram! 

Utgave juni 2021 

ANNEN INFORMASJON 

 

TA KONTAKT MED OSS 
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