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Røde Kors aktuelt
Røde Kors Aktuelt har også vært en fin kanal for å formidle hva Røde Kors driver med lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Vi skal fortsatt formidle hva vi gjør, men
i fremtiden blir det på digitale flater og ikke i form av en
papiravis. Røde Kors er en organisasjon som hele tiden
endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og nå er
tiden kommet til at kommunikasjonen vår også blir mer
digital.

Distriktslederen har ordet

Tema:
Røde Kors i Koronaens tid

Røde Kors
aktuelt

2020 har vært et veldig spesielt år. Koronasituasjonen
gjorde at nærmest all virksomhet i Røde Kors stoppet
helt opp i en periode. Deretter startet mange av aktivitetene forsiktig opp igjen, men de ble gjerne endret og
justert litt slik at vi hele tiden var trygge på at aktivitetene var forsvarlige sett i forhold til smittevern. Organisasjonen har lært mye i denne perioden og i løpet av
kun kort tid har vi blitt mye mer digitale enn vi var før.
Kurs foregår nå på nettet og møter gjennomføres i stor
grad som videomøter. Vi har hatt digitalt distriktårsmøte
og til og med årsmøtet i Norges Røde Kors skjedde på
video i år.
Den digitale utviklingen brer om seg i hele samfunnet,
og denne utgaven av Røde Kors Aktuelt som du leser akkurat nå er den siste utgaven som kommer ut på papir.
Avisen har blitt gitt ut hvert år siden 1986 og har vært
en viktig inntektskilde for Røde Kors i Vestfold. Derfor
vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke alle som
har kjøpt annonser i avisen i disse årene, det har betydd
mye og vært en viktig inntektskilde for oss.
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Frivilligheten er helt avgjørende for at vi skal klare å
opprettholde aktivitetene i Røde Kors. Det er bare gjennom frivillighet at vi kan hjelpe andre og gjøre samfunnet bedre, tryggere og hyggeligere. Derfor vil jeg rette
en særskilt takk til alle de frivillige som bruker av tiden
sin til å gjøre verden til et litt bedre sted å leve. I år har
det vært spesielt krevende å være frivillig, mange har
kjent på usikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen og følt seg utrygge. Situasjonen har etter hvert
blitt litt mer normal, men fortsatt må alt vi foretar oss
gjøres på en slik måte at det er trygt. Smittevernhensyn
kommer først!
Nå går vi inn i adventstiden – ventetiden før jul. For
mange er dette en opptrapping til selve julehøytiden
og tid til ettertanke. De fleste gleder seg nok over advent og ser frem til jul, men det er noen som gruer seg
også, og for mange enslige er høytidene de aller vanskeligste periodene i hele året. Vanligvis har Røde Kors
hatt flere arrangementer og åpne hus der vi har invitert
til julemiddag, vi kan ikke gjøre det på samme måte i år.
Men det vi alle sammen kan gjøre er å vise omtanke for
dem som tilbringer julen alene.
Med ønske om en fin adventstid og god jul når den tid
kommer!
Knut Kaspersen
Distriktsleder i Vestfold Røde Kors
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Seniorrådgiver Peter Meyer viser frem beredskapsambulansen som Horten Røde Kors disponerer. Foto: Tom Backe

Nå skal behovet for beredskapsambulanser vurderes
Historisk har Røde Kors hatt
god ambulanseberedskap,
men tilbudet har etter hvert
blitt bygget ned. Nå er det
satt ned et utvalg som skal
se nærmere på om Røde
Kors igjen bør satse på
beredskapsambulanser i
Vestfold.
Tekst of foto: Tom Backe
– I tilfeller hvor det oppstår store ulykker, eller uforutsette hendelser, er det
viktig at samfunnet har en beredskap
som kan møte kritiske situasjoner på en
robust og effektiv måte. Det handler om
å være forberedt på verstefallsscenariene, og derfor vil vi gjøre en utredning
om hvilken rolle Røde Kors eventuelt
kan ha med tanke på beredskapsambulanser i Vestfold, sier seniorrådgiver i
Vestfold Røde Kors, Peter Meyer.
Ambulanseberedskapen har blitt
dårligere
Tidligere hadde Røde Kors en godt utbygget ambulansetjeneste og hadde
mer enn 38 prosent av ambulansemarkedet i Norge. På grunn av noen
politiske beslutninger som ble tatt for

mange år siden ble Røde Kors’ ambulansetjeneste bygd ned etter hvert som det
offentlige overtok ambulansedriften i
egen regi.
– Men Røde Kors hadde fortsatt både
ambulansemateriellet, og nødvendig
kompetanse, en god stund etter dette.
Derfor representerte vi også en viktig
beredskapsressurs, forklarer Meyer.
Senere ble det innført et nytt regelverk
med krav om at ambulansepersonell måtte ha fagbrev. I flere år var det
usikkerhet om dette bare gjaldt ansatt
personell, eller om det også omfattet
frivillige. Først i 2012 ble det klart at det
ikke gjaldt frivillige:
–Røde Kors hadde imidlertid parkert
alle ambulansene i mellomtiden, og da
forvitret også mye av kompetansen i
organisasjonen. Beredskapen på dette
området er med andre ord mye dårligere nå enn den var før.
Knappe tilleggsressurser
Det er viktig at det finnes ekstra ressurser hvis det oppstår et behov som gjør at
helseforetakene trenger støtte. Hverken
Sivilforsvaret eller Forsvaret har normalt
sett heller ikke ambulansereserver å
avse ved store sivile hendelser. Dermed
er det bare Norsk Folkehjelp og Røde
Kors som har ekstra ambulanser i dag.

– Da vi hadde askeskyen over Island
ble jeg kontaktet av Helsedirektoratet.
De hadde plutselig et akutt behov for
flere ambulanser i Nord-Norge. Årsaken
var at ambulanseflyene ikke kunne fly
på grunn av askeskyen, og nå sto ambulanseflyene på bakken. Direktoratet
lurte på hvor mange ambulanser Røde
Kors kunne skaffe. Etter bare noen timer
meldte vi tilbake at Røde Kors kunne
stille med 25 ambulanser allerede neste
dag, sier Meyer.

Tror at Vestfold bør på banen
– Vi tror det er riktig at også Røde Kors
i Vestfold har en forutsigbar beredskap
som kan støtte helsemyndighetene ved
behov. Derfor skal vi gjøre en skikkelig
utredning om hva som er mulighetsrommet for at Røde Kors kan operere
flere beredskapsambulanser i Vestfold.
Vi skal også se på opplæringsbehovet
og økonomien i et slikt tiltak, forklarer
seniorrådgiveren.
Utvalget skal lage en anbefaling som
viser hvordan beredskapsambulansesituasjonen skal se ut i Vestfold fremover. Målet er at anbefalingen skal
legges frem og behandles på distriktårsmøtet til Vestfold Røde Kors i 2021.

Visste du dette?
Allerede i 1946 anskaffet Horten Røde
Kors sin først sykebil som de leide ut til
Horten sykehus. Senere ble ambulansetjenesten profesjonalisert. Den økte
betydelig i størrelse og selskapet A/L
Vestfold Røde Kors Ambulansetjeneste
ble opprettet. Etter hvert hadde Røde
Kors utstasjonert biler i Lardal og alle
Vestfoldbyene, med unntak av Larvik,
og sto for sykehusenes transportbehov
av pasienter på disse stedene. Måten
Røde Kors innredet sine ambulanser på
i starten, har senere dannet mønster for
hvordan ambulansene bygges i dag.
Røde Kors etablerte også en sambandssentral som dekket hele Vestfold, den er
forløperen til dagens AMK-sentral.

Noen husker kanskje tidligere tiders
ambulanser, som denne fra Horten Røde Kors.
Foto: Røde Kors
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Bjørn Hjalmar Andersen styrer skuta fra distriktskontoret i Vestfold Røde Kors.

– I kriser pleier vi å mobilisere, ikke stenge ned!
Koronasituasjonen har snudd mye av Røde Kors’ sitt arbeid på hodet. Vi spurte daglig leder på distriktskontoret til
Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen, om hvordan han har opplevd pandemien.
Tekst og foto: Tom Backe
– Da jeg kom tilbake fra en vinterferietur
til Østerrike i begynnelsen av mars måtte
jeg i karantene. Samtidig oppfattet jeg
at situasjonen var alvorlig og at vi ville
få masse å gjøre på distriktskontoret på
grunn av Covid-19. Da husker jeg at jeg
lurte på om jeg kunne bidra med noe
som helst mens jeg satt i hjemmekarantene, men jammen skal jeg si at det gikk
raskt å finne nye måter å jobbe på, smiler
Bjørn Hjalmar.

I tett dialog med Nasjonalkontoret gikk
distriktskontoret i Vestfold i gang med
å utarbeide retningslinjer for hvordan
de kunne organisere de enkelte aktivitetene på en slik måte at smittevernrådene ble overholdt. Parallelt startet
arbeidet med å få hele organisasjonen,
både internt på distriktskontoret, men
også ute i lokalforeningene, til å ta i bruk
digitale hjelpemidler som Teams for å
sikre god og effektiv kommunikasjon.

Alt stengte
Noe av det Bjørn Hjalmar reagerte mest
på var at all Røde Kors-aktivitet måtte
stenges ned. Det strider totalt med hele
ideen bak Røde Kors:

Girer om og girer opp
Det var mye som skulle på plass, og de
trengte mange svar: Hvordan skulle hjelpekorpsene agere hvis de ble sendt ut
på leteaksjoner? Hvordan kunne besøkstjenesten organisere seg for å opprettholde kontakt på en trygg måte? Hvem
kunne, og ville, bidra som frivillige under
pandemien, og hvem var i risikogruppen
så de burde holde seg unna?

– Vi er en beredskapsorganisasjon. Det
sitter i ryggmargen vår at vi skal mobilisere når det skjer kriser. Men i mars
måtte vi i stedet ta en timeout og sette
all aktivitet på hold. Til og med hjelpekorpsene skulle jobbe fra hjemmekontor. Det var helt overveldende,
forteller han.

– Det gjaldt å skaffe oversikt over situasjonen og hvilke ressurser vi hadde
tilgjengelig, og selv om mange var

lamslått, så merket vi også at det vokste
frem en utrolig kreativitet. For nå gjaldt
det å bygge opp igjen aktivitetene på
nytt, og sjelden har et slagord som; «Vi
girer om og girer opp» vært mer beskrivende for hvordan vi har jobbet for å
komme i gang igjen, sier Bjørn Hjalmar
ettertenksomt.
Eksemplene på kreative løsninger er
lang. Besøksvenner ringte istedenfor
å besøke, eller de gikk turer utendørs i
god smittevernsavstand. Sentralt hadde
Røde Kors laget et opplegg for digital
leksehjelp for de unge, og Fellesverkene,
som ikke kunne ta imot ungdom lenger,
patruljerte i en periode bygatene for å
treffe ungdommen der de befant seg.
– Røde Kors er kjent for å være en organisasjon som kan omstille seg, og vi
har vel aldri omstilt oss så raskt som vi
gjorde etter at vi fikk koronasituasjonen.
Digitale arbeidsmetoder
Røde Kors har også gjennomgått en

revolusjonerende digitaliseringsprosess i den perioden som pandemien har
vart. Omstillingen i Vestfold gikk overraskende bra takket være intern kompetanse og at det ble prioritert å gi dem
som trengte det hjelp til å komme i gang
med digitale hjelpemidler.
– Paradoksalt nok sier våre ledere ute
i lokalforeningene at de aldri har hatt
så god kontakt med distriktskontoret
som etter at pandemien inntraff. Før
pandemien hadde vi møter fire ganger
i året, men etter 12. mars innførte vi
ukentlige videomøter på Teams. Nå har
vi møter hver 14. dag, og det kommer vi
nok til å fortsette med.
– Vi så det også under landsmøtet til
Røde Kors i begynnelsen av oktober.
Her skulle hele Norge møtes digitalt.
Da var det betryggende å registrere at
deltakelsen for Vestfolds representanter
gikk helt problemfritt. Det skyldes nok
at de har fått jevnlig trening på grunn
av pandemien, avslutter Bjørn Hjalmar.

Røde Kors aktuelt
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Anne Biering –leder for nasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors. Foto: Norges Røde Kors

For Norges Røde Kors handlet pandemien om
å observere, vurdere og handle
Norges Røde Kors forsto tidlig at koronasituasjonen ville bli alvorlig. Siden har de arbeidet målrettet for at organisasjonen kan gjennomføre humanitære oppgaver på en trygg måte.
Tekst: Tom Backe
Allerede i midten av januar satt Norges
Røde Kors ned en egen gruppe som
skulle følge med på hvordan koronasituasjonen utviklet seg.

bare to måneder tidligere hadde ledergruppen i Røde Kors øvet på pandemi,
fortsetter Biering.

– Dette var en gruppe som vanligvis
arbeider med beredskap og samfunnssikkerhet, og som derfor har den nødvendige kompetansen til å følge med og
forstå konsekvensene av det som skjer.
En viktig del av denne gruppens arbeid
gikk ut på å følge med på den internasjonale utviklingen, forklarer Anne Biering
som er avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap i Norges Røde
Kors.

Det gikk ut en orientering til daglige
ledere i distriktene, samtidig ble det
etablert et forum der de daglige lederne
var representert. Norges Røde Kors har
kontaktpunkter for beredskap i alle distriktene i Norge. Nå ble det opprettet
særskilte koronakontaktpunkter i tillegg.
– Dette var både for å gi informasjon,
men også for å få informasjon. Spesielt
viktig var det å skaffe et raskt overblikk
over hvordan smittesituasjonen var
rundt omkring i landet, tilføyer hun.

Satt krisestab
Etter som ukene gikk ble situasjonen
stadig mer alvorlig, og den 10. mars ble
det derfor besluttet at Norges Røde Kors
skulle sette krisestab. Arbeidet gikk ut på
å tilrettelegge for en kriseorganisering:
– Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, så vi fulgte de planene vi har for
slike tilfeller som koronapandemien. Vi
øver dessuten jevnlig på ulike kriser, og

Mange merket pandemien godt
Det var hektiske dager, og da regjeringen
stengte landet den 12. mars måtte også
Røde Kors stenge ned aktiviteter. Alle de
nasjonale aktivitetene ble vurdert og nye
retningslinjer utarbeidet. I grove trekk
kunne aktiviteter som allerede foregikk
digitalt eller via telefon opprettholdes,
mens aktiviteter som innebar personlig
kontakt ble stoppet.

– Det aller meste stoppet opp i starten,
deretter vurderte vi hvordan vi kunne
starte aktivitetene opp igjen slik at de
kunne gjennomføres på en trygg og
forsvarlig måte. Det viktigste var tryggheten for de som bruker oss og for våre
egne frivillige, understreker Biering.
Eksisterende aktiviteter på nye måter
Litt lenger ut på våren så Røde Kors
nærmere på hvilke nye humanitære
behov som nedstengingen av Norge
hadde medført. Samtidig gjenoppsto
mange av de tradisjonelle aktivitetene
på nye, kreative måter. Besøkstjenesten etablerte «Ringevenn» i stedet
for å gjennomføre personlige besøk
ansikt til ansikt. Noen plasserte påskehilsninger utenfor døren til eldre, andre
hadde samtaler med de som skulle
besøkes gjennom vinduet, eller gikk
turer utendørs med dem i betryggende
smittevernavstand. Visitortjenesten fikk
nettbrett slik at kontakten med dem
som satt i fengsel kunne opprettholdes,
og det ble opprettet et sett med Koronavettregler som ble oversatt til 25 språk.

– Vi var også veldig bekymret for barn
og unge. Ferie for Alle, hvor vi normalt
ville gitt over 5 000 deltakere et ferietilbud forsto vi at vi ikke ville klare å gjennomføre. Men vi klarte å opprettholde
noe aktivitet under mottoet at «alle kan
få noe». Og 3 500 barn fikk et allikevel
et normalt ferietilbud. I tillegg ble det
også etablert ulike sommeraktiviteter,
eller feriedager, slik at over 12 000 barn
til slutt fikk et eller annet tilbud i løpet
av sommeren.

Den nye normalen
– Nå har korona nærmest blitt en del av
hverdagen vår, og vi jobber fortsatt kontinuerlig med å tilpasse vårt humanitære
arbeid i takt med hvordan pandemien
utvikler seg. Pandemisituasjonen har
vist at Røde Kors er en organisasjon
som klarer å handle og omstille seg når
det er nødvendig, og det er vi stolte av,
konkluderer Biering.
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Fra redningsarbeidet i Beirut etter eksplosjonen 4. august 2020. Foto: Røde Kors

Norges Røde Kors’ internasjonale arbeid under pandemien
Internasjonalt arbeider Norges Røde Kors ved å støtte opp under aktiviteten i nasjonale søsterforeninger som har
behov. Det internasjonale arbeidet samordnes i Genève.
Tekst: Tom Backe
Norges Røde Kors har bestemt at de
vil satse spesielt på helse i sitt internasjonale arbeid. Det gjør at Norges
Røde Kors er blant de fremste på dette
området. De har også mye kunnskap
om tematikken knyttet til pandemi.
– Da pandemien brøt ut var vi tett på
partnerne våre, vi forsto hva utfordringene var og ga relevant støtte.
Det kunne vi gjøre fordi vi har riktig
kapasitet og kompetanse in-house i organisasjonen vår, sier Tørris Jæger som
er utenlandssjef i Norges Røde Kors.
Beskyttelsesutstyr til Libanon
Faglig sett var Norges Røde Kors godt
rustet til å håndtere koronasituasjonen,
men de hadde ikke noe lager som var
fullt av beskyttelsesutstyr som de kunne
sende ut slik at partnerne kunne opprettholde sin virksomhet. Derfor starte
de raskt å skaffe til veie beskyttelsesutstyr:
– Et godt eksempel er innsatsen vi
gjorde i Libanon. Der hjalp vi Libanon
Røde Kors, som driver ambulansetjeneste over hele landet, med beskyttelsesutstyr. I starten hadde de ikke noe
beskyttelsesutstyr i det hele tatt, men

når de fikk slikt utstyr fra oss, bidro det til
at de kunne opprettholde ambulansetjenesten sin på en trygg og forsvarlig
måte, forklarer Jæger.
Da den store eksplosjonen rammet
Beirut den 4. august og hvor mer enn
170 døde og mange tusen ble skadet,
kunne det lokale Røde Kors fortsette sitt
arbeid siden de var rustet til det. Libanon
Røde Kors kunne levere tjenester nesten
som før fordi de hadde rutiner, utstyr og
var trent til å håndtere kriser under en
koronapandemi.
Behandlingssenter til Yemen
Norges Røde Kors har feltsykehus på
lager, men det er ikke spesielt godt tilrettelagt for sykdommer som Covid-19:
– Derfor startet vi et arbeid med å
finne ut hvordan et behandlingssenter
kunne etableres best mulig. Vi ville helst
etablere et tilbud der vi kunne tilby
mange hjelp, og satset derfor ikke på
høyintensiv behandling, men et senter
der vi kunne at imot flere pasienter og
der folk kunne isoleres og få behandling.
Vi vurderte at Yemen var det stedet der
de hadde færrest andre alternativer,

og derfor ville behandlingssenteret
kommet mest til nytte nettopp der.
Vaksine og samordning
Norges Røde Kors er én av totalt 192
nasjonalforeninger i verden, og bare
i Libanon er det et sted mellom 15
og 20 nasjonalforeninger som har sin
tilstedeværelse. Derfor er det viktig at
arbeidet blir samordnet. Denne samordningsoppgaven er det Røde Kors i
Genève som sørger for.
– Det er viktig at vi er samkjørte slik at vår
helserådgiver i Libanon gir de rådene
man har blitt enige om, og at ikke en
annens lands rådgiver gir motstridende
råd, fortsetter Jæger.
– Vi har også jobbet tett sammen med
Genève for å sørge for en rettferdig
fordeling av vaksiner. Vi har gått ut
mot regjeringen og utfordret dem
på at ansvaret ikke bare ligger på å gi
egen befolkning tilgang på vaksine.
Det må avdekkes hvem som har det
aller største behovet for vaksine og det
må sørges for at de også får tilgang
til vaksiner til en pris de er i stand til å
betale, tilføyer han.

Faglig godt rustet
Siden Norges Røde Kors for noen år
siden besluttet å satse spesielt på
helse var de godt rustet både faglig
og kapasitetsmessig til å møte koronasituasjonen.
– Hadde vi fortsatt med alt det andre vi
også drev med tidligere, i samme skala
som før, så hadde vi ikke hatt den samme
kapasiteten og kompetansen som vi har
nå. Da ville vi ikke hatt mulighet til å gå
like målrettet inn og støtte opp under
våre partnere på den samme måten.
Det viser at prioriteringene vi gjorde var
riktige, avslutter Jæger.

Tørris Jæger
– utenlandsleder i Norges Røde Kors

Røde Kors aktuelt
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Besøkstjenesten har gjenoppstått i ny drakt
Besøkstjenesten fungerte helt normalt frem til nedstengningen av landet den 12. mars. Da ble det bråstans, men det
tok ikke lang tid før det oppsto nye måter å gjennomføre besøkstjeneste på.
– Det var helt uvirkelig å tenke seg at
besøkstjenesten skulle stoppe opp. Vi
har holdt på å besøke eldre i mer enn 75
år, og nå skulle det bli total stans. Det var
som om det utenkelige plutselig skulle
bli tenkelig, sier Christina Moen som er
seniorrådgiver i Vestfold Røde Kors og
har ansvar for besøkstjenesten i vårt
distrikt.
Mer enn 600 frivillige er besøksvenner i
Vestfold, og det var mange spørsmål om
hvordan de skulle forholde seg til situasjonen og hva de skulle gjøre nå. Sentralt
i Norges Røde Kors hadde det blitt utarbeidet smittevernregler og på bakgrunn
av dette ble det gitt stoppordre for alle
besøk i private hjem og på institusjoner.
Samme situasjon gjaldt for hele Røde
Kors Norge sin besøkstjeneste. Det
finnes omtrent 20 000 besøksverter i
Norge, personer som får besøk av en
frivillige ukentlig.
Besøk på nye måter
Etter bare tre til fire uker ble det utviklet
nye metoder som de frivillige kunne
benytte for å møte ensomheten på en
måte som både var trygg for besøksvennen og for besøksverten.
– Det første vi gjorde var å utvikle
«Ringevenn». Dette var et tilbud der de

frivillige skulle ringe istedenfor å gå på
besøk. Alle de frivillige gjennomgikk
et kurs som de tok digitalt på nettet i
forbindelse med Ringevenn. Vi klarte
å gire om veldig fort og den digitale
kontakten kom i gang raskt, forklarer
Moen.
Noen brukte videosamtaler, andre
gikk turer utendørs istedenfor å treffes
innomhus eller gjennomførte besøk i
hager og på terrasser.
Vinduslykke og korte utflukter
De frivillige som driver besøkstjeneste
med hund reiser vanligvis til institusjoner der hunden får hilse på de eldre.
– Etter koronaen kom fikk ikke de lenger
noe å gjøre siden institusjonene ble
stengt. Isteden fant de opp noe de kalte
«Vinduslykke». Dette var et konsept der
de eldre sto i vinduet og så på hundene
som lagde show på utsiden. Vi skal
fortsette med hundeshowene, men
også utvikle konseptet videre med kulturformidlere som skal underholde og
for eksempel holde konserter, lese lyrikk
eller forestå annen underholdning,
fortsetter hun.
Det nye vinduslykkekonseptet blir finansiert med offentlige koronamidler, og
Røde Kors i Vestfold har også fått midler

som skal gå til å ta med ensomme eldre
ut på tur.
- Det blir tilbud om sosiale møteplasser
i trygge rammer som bl.a. tur med
DS Kysten og dagsturer til Røde Kors
Senteret på Eidene. Dette som et resultat
av ekstramidler gitt over statsbudsjettet
som Vestfold Røde Kors har mottatt.
Forandring skaper kreativitet
Christina Moen er også imponert over
all kreativiteten som koronakrisen har
skapt og de nye måtene som Røde Kors
jobber på:
– Se for eksempel på hvordan vi gjennomfører kurs for frivillige. Nå som vi
ikke kan treffes lenger skjer kursene
digitalt slik at vi kan sende dem ut i
tjeneste selv om vi ikke har møtt dem
fysisk. Vi fikk en liten knekk som følge
av koronaen, men etter sommeren ble
det åpnet for hjemmebesøk igjen, og
nå har jeg inntrykk av utviklingen går i
riktig retning. Fortsatt er sykehjemmene
stengt for besøksvennene våre, det er
en stor og viktig utfordring, men dette
er også noe vi jobber med nå, sier Moen
til slutt.

Christina Moen, seniorrådgiver i
Vestfold Røde Kors.

Tekst og foto: Tom Backe

Dette er Røde Kors
Besøkstjeneste
Besøkstjenesten er den største
omsorgsaktiviteten i Røde Kors.
Den ble startet i 1949 under
ledelse av Jens Meinich. Hans
berømte parole var «Den beste
medisin for et menneske er
et annet menneske». Dette er
fremdeles grunnsetningen i Røde
Kors besøkstjeneste. Over hele
landet utfører våre frivillige besøk
i private hjem og på institusjoner.
I tillegg organiseres møteplasser,
turer, trim og praktisk hjelp, samt
et mangfold av andre aktiviteter.
Aktiviteten er godt tilpasset
lokalsamfunnet der du bor.
Ønsker du besøk, eller ønsker
du å bli frivillig i
besøkstjenesten?
Kontakt:
christina.moen@redcross.no

Ole Johnny Sukken har vært besøksvennen til 85 år gamle Viktor Halvorsen i fire år, men etter at koronasituasjonen inntraff
måtte de begynne å møtes utendørs i Viktors hage.
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Røde Kors aktuelt

– Røde Kors har
formet meg til
den jeg er
Knut Kaspersen, som er distriktsleder for Vestfold Røde Kors,
har vært aktiv i Røde Kors halve livet og ville ikke vært erfaringene foruten.
Tekst: Tom Backe | Foto: Privat

Første gang Knut ble ordentlig oppmerksom på Røde Kors var da han tjenestegjorde som FN-offiser i Bosnia fra
1993 til 1995.
– Da gikk det opp for meg hvor begrenset vårt mandat som militære var
i forhold til Røde Kors. Det var en stor
kontrast, for Røde Kors var over alt og på
alle sider av konflikten, og mens FN ofte
gikk i bomberommene når noe skjedde,
så var fortsatt Røde Kors ute på slagmarken, sier Knut ettertenksomt.
Han forteller at tiden i Bosnia gjorde
sterke inntrykk. Rent geografisk var han
dessuten rett i nærheten av massakren i
Srebrenica i 1995.
– Jeg så hvor effektive Røde Kors var
mens FN med sitt begrensede mandat
kom til kort. Det var da tanken om å jobbe
for Røde Kors ble født, forteller han.
Ble utenlandsdelegat
I 1996 kontaktet Knut Norges Røde Kors
og ble tatt opp på internasjonalt delegatkurs i mars 1997. Etter tre måneder
fikk han det første utenlandsoppdraget
for det internasjonale forbundet av
Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger
(IFRC), en seksmånederskontrakt i Tadsjikistan for å rehabilitere skoler og sykehus helt øst i landet, i grenseområdene
til Afghanistan og Kina.
– Jeg tenkte det kom til å bli med disse
seks månedene, men det endte med at
jeg ble ute på oppdrag kontinuerlig i
de neste ti årene for IFRC. De første fem
var jeg i tidligere Sovjetrepublikker som
Tadsjikistan, Georgia og Aserbajdsjan.
Og som 30-åring ble jeg, det noen har
betegnet som tidenes yngste, delegasjonssjef med ansvar for nærmere 400
ansatte i Aserbajdsjan. Det var en bratt
læringskurve for å si det sånn, smiler
han.
– Men jeg ville aldri vært den erfaringen
foruten.

Fugleinfluensa, Ebola og Covid-19
Da fugleinfluensaen kom i 2005 var det
stor usikkerhet knyttet til sykdommen.
Hvor fort sprer den seg, og hva kommer til
å skje var blant spørsmålene som ble stilt.
– Det begynte å spre seg en slags dommedagsfølelse rundt omkring i verden.
Den gang var jeg med i en arbeidsgruppe i Kairo i regi av Verdens Helseorganisasjon, da lærte jeg mye om
epidemier og om hvordan virus sprer
seg. Det var veldig interessant å se hvordan Verdens Helseorganisasjon arbeidet
med disse tingene, sier Knut.
På denne tiden var Knut ansvarlig for
Libanon, Palestina og Yemen. Tre sårbare land som hadde veldig svake helsestrukturer. Derfor kunne et utbrudd av
fugleinfluensa i disse landene bli veldig skummelt og konsekvensene mye
større der enn i mange andre land med
sterkere helsevesen.
– Det ble utbrudd i Asia. Det spredde
seg heldigvis ikke, men frykten var der,
og jeg lærte mye grunnleggende om
hygiene og avstand. Derfor var jeg ganske trygg på at det vil gå bra med Covid-19 også hvis man tar forholdsregler,
holder avstand og vasker hender.
– Enda mer dramatisk var det å komme tett på Ebola. Første gang var vest
i Uganda på grensen til Kongo i 2007,
så igjen i 2018 da det var Ebolautbrudd
helt øst i Kongo. Det er en helt forferdelig sykdom hvor pasientene får blødende feber og blodet kan strømme ut
av både nese, øyne og munn, forteller
han.
Har betydd alt
Knut kom hjem fra sitt siste utenlandsoppdrag i 2019. Da hadde han vært
stasjonert i Nairobi som koordinator for
matsikkerhetsprogrammet for det internasjonale Røde Kors. Dette programmet
kom i stand som en konsekvens av den
vedvarende tørken som har ødelagt avlingene i Afrika. I dag jobber Knut som

regionleder i Human-Etisk Forbund i
Tønsberg, i tillegg er han distriktsleder
for Vestfold Røde Kors.
Men hva har egentlig Røde Kors har
betydd for Knut?
– Jeg startet i Røde Kors da jeg var i
midten av 20-årene og nå har jeg passert femti. Derfor har egentlig hele mitt
voksne liv dreid seg om Røde Kors enten
det har vært som frivillig her hjemme,
eller som ansatt i ulike utenlandsoppdrag. Jeg fikk stor respekt for Røde Kors
da jeg var i Bosnia, og den respekten har
på ingen måte blitt mindre. Årsaken er
at Røde Kors er en helt unik organisasjon. Den er verdensomspennende, så du
finner Røde Kors omtrent i hver eneste

landsby uansett hvor du reiser i hele
verden. Også er det måten som Røde
Kors arbeider på – de syv prinsippene
som gjør at Røde Kors klarer å være tilstede for sårbare mennesker, men uten
å ta side i konflikter. Det er veldig viktig,
forklarer han.
– Det har vært en utrolig reise. Jeg har
opplevd mange konflikter og sett mye
humanitær nød. Det er mye trist å se,
men samtidig godt å kunne være med
å bidra positivt til å gjøre en forskjell for
dem som er rammet. Veldig mye av det
jeg har opplevd gjennom Røde Kors har
formet meg til den jeg er i dag, og jeg
ville absolutt ikke vært disse opplevelsene foruten, fastslår han.

HOLMESTRAND

LARVIK

HORTEN
Vi utfører alt innen elektriske
installasjoner,små som store
oppdrag, ta kontakt med

BORREVEIEN

www.smith.no

ANONYM

ANNONSØR
REF. 546

Grønnligt. 21A, 3188 Horten
Tlf 33tlf:
04 52
Fax52
33 04
3360,04
6058 00

Tlf: 33 08 49 00

LARVIK

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

LARDAL

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

Industriveien 8,
3270 Larvik
Tlf: 922 12 107

NØTTERØY

Hagaveien 49,
3275 Svarstad

Tlf: 92 05 40 05

Vi har lang erfaring med våre produkter og leverandører,
og vi prøver å yte god service med stor faglig tyngde.

www.gjerden-fjellsikring.no

NØTTERØY

FØYNLAND

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

Færder Elektro AS på Nøtterøy levere et godt håndverk med fokus
på sikkerhet og gode løsninger etter kundens ønsker og behov!

NØTTERØY
Løkkeåsveien 22 A, 3138 Skallestad
Telefon: 33345757
Epost: dag@eventyrhus.no

www.eventyrhus.no

RE

Bjønnesåsen Bo og
Aktivitetssenter
Takker
Besøkstjenesten

Smidsrødveien 110, 3120 Nøtterøy

SANDE

Tlf: 33 38 61 04
SANDEFJORD

Kopstadveien 519, 3178 Våle
Tlf: 33 06 03 38 / 480 28 816 | post@vestfold-liftutleie.no

Telefon: 33 32 20 94
www.perjohansen.no

SANDEFJORD

www.flemmingegg.no

Fjærholmveien 1,
3132 Husøysund

STOKKE

SVELVIK

Dine ønsker - vår erfaring
gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris

TJØME

ADAX AS

P.b. 38, 3061 Svelvik

Din leverandør til alt innen båt!

Fax 33 77 17 51

Telefon: +47 33 39 22 60
Ferjeodden 14, 3145 Tjøme

Tlf. 33 77 17 50

Tlf: 33 77 30 40

Tlf: +47 33 48 95 50
33 00 31 00 - 901 98250
post@vestfold-fjellboring.no
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

www.juve.as

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

TØNSBERG
REMA 1000 TØNSBERG
33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:
Man-Lør: 07.00-23.00

www.batteri.no

Tlf: 905 93 151
kontor@mageromarina.no
Mågerøveien 171, 3145 Tjøme
www.mageromarina.no

Tønsberg Elektriske AS

Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 37 99 90
Fax. 33 37 79 91

Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80

Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
Tlf. 33 44 83 20
Fax. 33 44 83 21
Støtter Sandefjord Røde Kors

T: 33 30 33 60
post@tjomeror.no
www.tjomeror.no

www.dometic.com

Mob. 91 36 90 00
www.eldevikbygg.no

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

www.everzinc.com

Jan Mundal
Transport AS
Haugsveien 80,

Tlf: 33 38 52 59

3145 Tjøme

www.notteroy-ror.no

Tlf. 907 35 824

Tlf: 95 19 94 70
www.myrvollentransport.no

___________________________

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

HORTEN

___________________________
Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten
Tlf. 33 07 34 16
___________________________

LARDAL

___________________________

Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg.
Vår visjon “Å styrke individet” tar utgangspunkt i at alle våre
brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og
behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve
verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke.
Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge
sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt.

Kom gjerne på besøk for en omvisning!
www.attendo.no/maribu-sykehjem
www.facebook.com/AttendoMaribu/
Velkommen!

Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 35 99 40 - Mob: 92 47 12 01

Tømrer Martin Langerud AS
Østsideveien 1040, 3277 Steinsholt
Tlf. 917 23 993
___________________________

LARVIK

___________________________
Lett-Tak Systemer
3261 Larvik
Tlf. 33 13 28 00
___________________________
Asbjørn Næss Transport AS
Holmfossveien 12 , 3282 Kvelde
Tlf. 33 15 65 00| www.asbjorn-ness.no
___________________________
Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik
Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no
__________________________

STOKKE

___________________________
Skalleberg Gartneri
3160 Stokke
Tlf: 33 33 60 41

Trygghet til barn i Norge
Selv om de fleste barn og unge i Norge har en god
oppvekst, er det mange som har krevende dager.
Et økende antall barn har sin hverdag i fattigdom og har ikke mulighet til å
delta på fritidsaktiviteter eller ferie som vennene sine.
Dette gavekortet bidrar til at Røde Kors kan fortsette sitt arbeid for å gi
utsatte barn og unge i Norge ferie, fritidsaktiviteter, leksehjelp og noen å
snakke med når de vil dele problemer og bekymringer.
Gi en meningsfull gave,
kjøp et gavekort på: gi.rodekors.no

BENNETT AS | FOTO:
BENNETT
OLE EKKER
AS | FOTO: OLE EKKER

Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Holmestrand

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

Ja, vi elsker bunad!

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
Montér
HUS hos
OG HAGE

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER
BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

Ja, vi elsker bunad!
Ja, vi elsker bunad!
Meld deg som blodgiver her
Ja,
vi
Ja,elsker
vibunad!
elsker
bunad!
bunad!
Ja,Ja,
vi
elsker
bunad!
Ja,vi
vielsker
elsker
bunad!
Ja,
vi
elsker
bunad!
Sykhhuset i Vestfold - Larvik
tlf: 33 16 45 96
Ja, Ja,
vi elsker
bunad!
vi elsker
bunad!
Sykhuset i Vestfold - Sandefjord
tlf: 33 34 29 47
Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

Våleveien 3
3080 Holmestrand
Tlf. 916 52 000
07-18 (09-15)
adresse

tlf.:

norskflid.no

adresse

tlf.:

norskflid.no

Adresse: Øvre langgt. 44,

Tlf: 33313563

www.norskflid.no

adresse
tlf.:
norskflid.no
adresse
tlf.:adresse
norskflid.no
adresse
tlf.:tlf.: norskflid.no
adresse
adresse
norskflid.no
norskflid.nonorskflid.no
3110adresse
Tønsberg
33313563 tlf.: tlf.: tlf.:
adresse

tlf.:

tlf: 33 34 30 75

Høyt & Lavt Eiendom AS
Lågendalsveien 3388,
3277 Steinsholt
Tlf: 33 15 55 00

norskflid.no

norskflid.no

Illustrasjon

KALDNES BRYGGE
adresse

tlf.:

norskflid.no

BERTEL O. STEEN
VESTFOLD AS

RÅBEKKEN
Avd. Tønsberg:
33 37 69 00
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

BO VED SJØEN MIDT I TØNSBERG SENTRUM
Vi utfører bygge oppdrag fra
rehabilitering, ombygging, hytter,
eneboliger, leiligheter, næring og
offentlige bygg, samt taksering.

Med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i
Tønsberg. Langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og
balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo.
Er du Interessert å bo på Kaldnes Brygge?
Ta kontakt eller se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

Hegdalbakken 7, 3261 LARVIK

Telefon: 33 19 23 88
Mobil: 922 15 175
www.realbygglarvik.no

Se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes
Tor André Vedvik - Telefon: 97 95 95 57 - E-post: tav@selvaagbolig.no

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
hos
Montér
HUS OG HAGE
Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Tønsberg

Måkeveien 1A, 3112 Tønsberg
Tlf. 480 73 000
07-19 (09-16)

Tid for miljøvennlig

ANTIRUSTBEHANDLIG
Lanolinoljen Fluid Film

Dagens biler ruster mer enn noen gang. Det har
aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse.
Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og
husk - nye biler ruster også.
Stomperudvn. 25, 3060 Svelvik
Tlf. 33 77 11 15 Mob. 922 68 298
strud-sk@online.no / johnsrud@anlegg.as

Fluid Film lanolinolje virker på en helt unik måte.

•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøvennlig
Slitesterk
Drypper lite
Kryper godt
Effektivt på alle biler
Overlegen hvis bilen har begynt å ruste
Gunstig for elektriske/elektroniske
komponenter

• GRAVING

Avd Tønsberg
Tlf 33 00 30 60

Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode virkning og som kan
dokumentere resultater.
Vår kunnskap og erfaring – din trygghet.
Les mer på våre hjemmesider.

Standardbehandling
Fra kr.

• SPRENGING

Hovedbehandling
Fra kr.

3.200,- 4.900,-

• TRANSPORT

NATURAL STONE FROM NORWAY

LUNDHS REAL STONE

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88

- for interior and exterior surfaces

www.enterrevisjon.no

info@lundhs.no | www.lundhs.no

Din lokale leverandør av diesel og smøremidler
Tlf: 3316 3440 - E-post: vestfold@oljesenter.com

Vestfold Antirust
Hortensveien 273, 3157 Barkåker
Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no
www.vestfoldantirust.no

DIN LOKALE
BREDBÅNDS
LEVERANDØR

Totalleverandør av regnskapstjenester,
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.
Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering,
fakturering, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.
Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser
for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.
Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21
e-mail: post@masterregnskap.no

B -Blad

Utleie av lagercontainere.
Utsett og opptak av båter.

NÅR DU TRENGER ELEKTR IKER

Totalleverandør av trygge
og fremtidsrettede løsninger
Vi dekker hele Vestfold med avdelinger
i Tønsberg, Sandefjord og Færder
Tønsberg
33 30 14 50

Sandefjord
33 46 33 18

Færder
411 91 267

www.xpert.no

BOLIGPROSJEKTER – NÆRINGSBYGG – NÆRINGSTOMTER

www.formateiendom.no | Tlf 941 42 000

Buskerud & Vestfold Fyringsservice AS
Breidablikkveien 275, 3277 Steinsholt
Tlf: 916 22 222

Topstad Transport AS
-Proffe på tømmertransport

ntopstad@online.no | Telefon: 90 65 67 31

Epost: joachim@andersenbakke.no

Godt
utvalg t
il
baderom
met

Telefon: 33 34 55 50
Døgnvakt: 980 99 000
olafb@terjesen.no
www.terjesen.no

Pusse op
p
badet?

Vi tar to
tala
for pros nsvaret
jek
og utfør tering
else

RETURADRESSE: Tollbugata 115, 3041 Drammen

e-post:
thovlewi@gmail.com

