
Årsrapport for Horten Røde Kors Omsorg 2022 

 

Ansvarlige og møter 

Rådet for Omsorg har bestått av Hanne Holm-Johnsen (leder), Thorhild Currin (nestleder), Per 

Knapstad (til 17.3 medlem) og Rupinder Kaur (fra 17.3, medlem), Jan Otto Hånes (vara) og Gro Lizzy 

Larsen (til 17.3 vara) og Maryam Ally (fra 17.3, vara). 

Årsmøtet ble avholdt 17. Mars. Det ble holdt rådsmøte 10.1 og 2.2 med 2021-rådet og med nytt 

mannskap 4.4, 2.5, 9.6, 15.8, 19.9, 17.10 og 14.11. 

På styremøtet i 4.4 ble det vedtatt at ansvaret for Bruktbutikken og Grønlia Eldresenter skal ligge 

under Omsorg og ikke direkte under Horten Røde Kors foreningen. 

De ansvarlige for de forskjellige prosjektene, Per Knapstad (Flyktningeguidene), Unni Fanøy 

(Bruktbutikken) og Ove Johan Bjørkavåg (Grønlia Eldresenter) har vært invitert til alle møter i Rådet 

siden mai-møtet og har deltatt når de har kunnet. Rupinder Kaur som ansvarlig for Internasjonal 

dans for damer har også vært fast medlem av Rådet for omsorg. 

Leder for omsorg har samtidig hatt ansvar for Besøkstjenesten da man til tross for verving og 

annonse i Gjengangeren 5. september ikke har funnet noen som vil være kontaktperson og ansvarlig 

for koblingene av mottakere og venner. I annonsen søkte vi etter et team og dette er en løsning som 

vi vil arbeide videre med i 2023. Se lenger nede. 

Leder for omsorg har sittet i Horten Røde Kors styre og Distriktets Valgkomité. Thorhild Currin 

overtok etter Per Knapstad som Omsorgs representant i Horten Røde Kors Valgkomité, og hun og 

Maryam Ally har sittet i Huskomitén. 

Det har vært deltakere fra Horten Røde Kors omsorg på Valgmøte Omsorg Distrikt Vestfold 25.3, 

Årsmøtet for Vestfold 26-27.3, “Flyktninger og Frivillighet”, Frivillighuset i Horten 30.3 (intervju med 

Gjengangeren), tur med KYSTEN arrangert av distriktet 21.6, Beredskapskurs for ledere i Tønsberg 

10-11.5, “De lykkelige 60-åra”, seminar på Horten aktivitetssenter 26.9 og  Frivillig-konferansen i 

Sandefjord 11-12. November 2022.  

Modernisering av medlems- og frivilliglister 

I samarbeid med Hilde Solberg på distriktskontoret har det vært gjort en omfattende gjennomgang 

av listene over frivillige for å kontrollere om alle har signert etikk- og taushetserklæringer. I tillegg 

har de digitale listene i DiBa  (= lister over frivillige i Røde Kors) blitt sjekket i forhold til gamle lister 

på papir. Det har vært viktig å se om listene består av kun aktive frivillige. Dette har spesielt blitt 

gjort med listen over Besøksvenner. 

Leder for omsorg har vært frivilligkontakt og det er dessverre fremdeles et etterslep når det gjelder 

ID-kort. 

Omsorg har tatt i bruk DiBa som gir muligheter for å sende ut rundskriv og påmelding til 

medlemmer/frivillige til møter, kurs og via Forms spørreskjema for å få hjelp til prosjekter. Det er 

fremdeles en del som ikke har e-post adresser og derfor må få via SMS. 

Ifølge DiBa kom det 18 nye frivillige til Omsorg i 2022. 

Årets aktiviteter 



Det har ikke vært holdt faste møter for medlemmer i 2022, men det vil bli forsøkt tatt opp igjen 

møter en gang i måneden 2023.  

Følgende møter og kurs har vært avholdt: 

16. mars: Startkurs for frivillige på Røde Kors Huset 

17. mars: Valgmøte for Omsorg og deretter årsmøtet for Horten Røde Kors. 

6. mai: Markering av film om Horten først vist på Åsgårdstrand sykehjem. (Ble dekket av 

Gjengangeren) 

7. mai: Markering av Røde Kors- og Førstehjelpsdagen på Horten torg sammen med Hjelpekorpset. 

Det ble servert vafler og kaffe/brus. 

18. mai: Nina Hansen ledet Besøksvenn kurs på Røde Kors Huset. Til stede var både deltakere fra 

Horten, Re og Sande. 

15. juni: Evalueringsmøte om arbeidet med flyktningene i Borreveien sammen med 

Sanitetsforeningene.  

3. september: Horten Røde Kors omsorg deltok med stand på Frivilligdagen i Lystlunden. 

26. september: Empatisk Kommunikasjon, Workshop på Røde Kors huset ledet av Gro Lizzie Larsen, 

gatemegler for Røde Kors. 

5. oktober: Startkurs for nye frivillige både for hjelpekorps og omsorg. Andreas Neslow, leder for 

Hjelpekorpset var kursleder. 

8-9. oktober: Omsorg bisto med mat og omsorg for Avansert førstehjelpskurs for de som skal 

bemanne beredskapsambulanser for Vestfold Røde Kors, sted Horten Roklubb. 

11. oktober: Busstur til Munch museet med lunsj i Oslo for besøksvenner. Turen støttet av Lilly og 

Anna Olsens Legat. 

25. oktober: Vinduslykke konsert med Emil Sollie-Tangen på Indrehavn Sykehjem. Konserten 

finansiert av Vestfold Røde Kors, men transport av beboere fra Borre og Åsgårdstrand sykehjem ble 

betalt av Horten Røde Kors Omsorg. 

23. oktober: TV-aksjonen for Leger Uten grenser, Rodekontor i Røde Kors huset med bevertning fra 

omsorg. Rupinder Kaur, medlem av styre og rådet for omsorg, drev egenhendig rodekontoret på 

Skoppum. 

18. november: Adventsmøte på Røde Kors huset med koldtbord fra Holes Catering og underholdning 

av pianist Daniel Sabbah og hans to sønner Benjamin og Jonatan på Violin og Cello. 

3-4 desember: Julemarked på Karljohansvern. Hjelpekorpset og Omsorg sørget for steking og salg av 

Munker både på Grønlia og på stand på Karljohansvern. (Dekket av Gjengangeren) 

17. desember: Juleverksted for barn mellom 5-15 år på Røde Kors Huset. Erik fra “Snekkergutta” på 

Grønlia bidro med smørkniv laging. 

Flyktninger fra Ukraina 

13. mars fikk Horten RK første henvendelse om å kunne stille med vakthjelp på Torp og flere meldte 

seg, men her ble det ikke behov for oss. 



16. mars fikk vi anmodning om å bistå på hotellet i Borreveien 44 som skulle være en avlastning for 

Råde flyktningmottak. Horten Røde Kors oppgave var hjelp/«vakthold» på hotellet fra 8-20/22. Vi 

samarbeidet med de tre Sanitetsforeningene. Det var Sivilforsvaret, og senere Securitas som hadde 

ansvar om natten. 

Vi var ikke vektere, men hjelpere som veiledet og formidlet råd, klær (etter innsamling) og støtte til 

legevakt osv. 

Odd Hermansen i Hjelpekorpset, sammen med leder for Omsorg og Aud Rokseth i Borre 

Sanitetsforening hadde ansvar for vaktlistene. Aktiviteten, fra 21.3-18.4, da de siste flyktningene ble 

hentet til Råde, fordeler seg på følgende timer:  Horten Røde Kors Omsorg 236,5 timer, 

Hjelpekorpset 138 timer og de tre sanitetsforeningene til sammen 296,5 timer. 

Bruktbutikken var sentral i innsamling av klær til flyktningene og Hjelpekorpset stilte sitt møterom til 

disposisjon. Slik kunne man tilby en “klesbutikk” med gratis tilbud av klær etter behov. Både de som 

var i Borreveien 44 og senere tilreisende hadde her et tilbud. Restene ble gitt til Kirkens Bymisjon i 

Tønsberg da Bruktbutikken stengte for sommeren 15. juni. 

Utover høsten har det vært stor aktivitet etter som ukrainske flyktninger har blitt bosatt i Horten. 

Bortsett fra hvitevarer har ofte leilighetene vært uten nødvendige møbler. Derfor har flere frivillige, 

hjulpet med å etterlyse, finne og transportere møbler, kjøkkenutstyr og annet nødvendig. Spesielt 

flyktningguide Kjell Wilsgaard og Ann-Kristin Frank , frivillige i Horten Røde Kors, må berømmes for 

dette. De har også fått lov til å forsyne seg av møbler som var i loppe garasjen til Bruktbutikken og 

kjørt ut til Ukrainske flyktninger.  

Bruktbutikken ble også viktig for forsyning av inventar som kjøkkenutstyr, lamper og annet 

nødvendig. 

Det ble også formidlet 2 familier fra Horten kommune (flyktninger fra Ukraina) til å delta på Tur til 

Dyreparken i Kristiansand 15-16 oktober. Turen var veldig vellykket. 

På julepyntverkstedet i Røde Kors huset 17. desember var de fleste barna fra Ukraina sammen med 

flere mødre. 

Årsberetning Flyktningeguidene 

Referat Per Knapstad 

Når det gjelder de tradisjonelle flyktningeguidene, opplevde vi en økning av interessen i forbindelse 

med ankomsten av flyktningene fra Ukraina, men det holdt seg ikke lenge. Vi har nå 7 guider. I år har 

vi  etablert et samarbeid også med Voksenopplæringen, og det har vært veldig positivt. Tidligere fikk 

vi flyktningene kun via NAV. 

De nye flyktningene fra Ukraina vil trenge kortsiktig hjelp fra oss i Røde Kors når det gjelder innkjøp, 

informasjon om byen m.m. Dette er vi i ferd med å lage et opplegg på i samarbeid med NAV.  

Vi har også så smått begynt med leksehjelp. For tiden underviser jeg to jenter fra Eritrea i norsk 

videregående påbygging. 

I høst fikk vi en forespørsel fra en flyktning om vi kunne hjelpe sønnen hans med økonomisk støtte til 

å spille fotball. Dette har gitt oss kunnskap om mulighetene - og begrensningene - for barn fra fattige 

familier til å få økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter. Vi bør absolutt jobbe videre på dette feltet , 

særlig med informasjon. 



Årsrapport fra Bruktbutikken til Horten Røde Kors. 

Referat Unni Fanøy 

Ledere: Gro Minde, Anne K Karlsen, Isabel Costa og Unni Fanøy. 

Det har vært et fantastisk år for butikken. Vi har fått inn mye fint. Og resultatet sier det meste. Vi har 

fått inn kr 260468,-  i 2022. 

Har en fast gjeng som står på og vi får mye skryt av kundene om at det er trivelig og ryddig og handle 

hos oss. 

Har hatt sommer og juleavsluttning for alle som jobber i butikken. Røde Kors har spandert pizza og 

mat, og det setter vi stor pris på. 

Ellers har vi gitt flyktninghjelpen ved Kjell Wilsgaard i Horten Røde Kors lov til å forsyne seg av 

møbler som er i loppe garasjen. De har han og Ann Kristin Frank kjørt ut til Ukrainske flyktninger. De 

har gjort en kjempejobb!!!. 

Ønsker å takke alle som jobber i bruktbutikken og alle som har hjulpet oss!!  

Årsberetning for Grønlia Eldresenter 2022 

Referent Ove Johan Bjørkavåg 

Senteret har i år hatt følgende åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl.1000 til 1400.  Senteret 

åpnet 10. januar. Senteret holdt stengt i påskeuken, uke 15.  Siste åpningsdag før «ferien» var 

torsdag 16. juni og var stengt fram til mandag 22. August.  Senteret holdt også stengt i 

«høstferien», uke 41.  Siste åpningsdag i desember var torsdag den 15.   

De frivillige fra Røde Kors som har betjent senteret er: Liv Bentsen, Jorun Schreiber, Thorhild Currin, 

Unni Fanøy, Isabel Costa, Tore Kristoffersen, Elena Hesselager, Luisa Hortencia Olivares,  Ann Mari 

Olsen, Jan Otto Hånes, Ove Johan Bjørkavåg.  

Fra «Snekkergutta»: Liv Bunæs og Bodil Bay (Torsdager) 

Antall besøk i løpet av året: 774 samt «snekkere»: 450. TOTALT: 1224   

Faste leietakere: Fotterapeut, leier eget rom i bygget.   

Kiwanis Club herrer. Leier lokalet på kveldstid hver mandag.                                 

Kiwanis Club Freia (damer). Leier lokalet på kveldstid annenhver tirsdag.                                  

Kiwanis Club har også et rom for lagring av utstyr i kjelleren.                                

«Snekkergutta», leier lokale i kjelleren mandag og torsdag på dagtid.   I avtalen med 

«Snekkergutta» inngår det at de skal ta seg av snømåking og  plenklipping, samt betjene 

utleielokalet på torsdager.                               

Annen utleievirksomhet: Lokalet leies ut til diverse arrangementer på kveldstid når det er ledig, og i 

helgene. Det har vært 12 utleier i løpet av året. 

Aktiviteter: Bingo, annenhver onsdag. Allsang ble prøvd første halvår, på onsdager det ikke var 

bingo, og enkelte mandager. 



Hva tilbys til de som kommer innom?: Det viktigste er prat og mat. Alle dager tilbys vaffel, kaffe, 

kakao og rundstykker. På torsdager tilbys i tillegg, enkel suppemiddag, ofte med noe attåt. 

Økonomi: Inntekt fra omsetning daglig drift/mat: kr.37889. Utgift kr.16435. Overskudd: kr.21454  

Inntekt fra utleievirksomhet: kr.7100  Inntekt fra faste leietakere: Fotterapeut kr.6000. Kiwanis 

damer kr.7.200. Kiwanis herrer kr.18000 Totalt inntekt fra faste leietakere: kr.31200 

Renhold/vedlikehold: Lokalene vaskes hver fredag. Røde kors faste rengjører utfører dette arbeidet. 

Årsrapport for Internasjonal dans og prat for kvinner 

Referat Rupinder Kaur 

Første gang etter pandemien som vi møttes var 13 april, 11 mai var neste gang . Vi hadde ikke vært 

på møter på grunn av renovasjon av taket i lokalet og sommerferien. På høsten hadde vi to møter, 

den 9 nov og 14 desember. 

Gjennomsnittlig pleier vi  være 20-25 stk på hver treff. Det kommer i blant kvinner fra Tønsberg, 

Moss, Holmestrand og Hønefoss. Det er veldig positivt  hver gang vi treffes. Vi har et supert fargerikt 

miljø. Alle  gleder seg til å være med. Det er vi veldig glad for.  

Fra nyttår i 2023 ønsker vi å starte opp igjen i februar.  

Besøkstjenesten 

Som nevnt har leder for Omsorg vært kontaktperson for Besøkstjenesten i året som har gått. Det 

kunne ha vært gjort mye mer for å få koblet besøksverter med besøksvenner fra Røde Kors. Det er et 

stort behov og vi får henvendelser både fra Horten Kommune (hjemmehjelpen, kreftsykepleieren og 

sykehjemmene) i tillegg til private. Både eldre selv og familiene tar kontakt. Det er et problem i det 

at de som melder seg som frivillige først skal ha startkurs om Røde Kors for så å gjennomgå et 

fagkurs som besøksvenn. Dette er positivt, men forsinker dessverre at man blir satt i arbeid og flere 

faller så av. Administrasjonen av dette har dessverre gått for sent. At en person er kontaktperson 

både for besøkstjenesten og for nye frivillige kan være en fordel, men i 2022-tilfellet der det var 

leder for omsorg som tok på seg dette har det vært for mye.  

I 2022 ble bare 4 kontakter formidlet og det er et stort etterslep av personer med kontaktbehov i 

forhold til frivillige mulige besøksvenner. 

Arbeid med treffpunkt/kafé "Snakk norsk” på Røde Kors huset. 

I rådsmøtet for Omsorg 9.6 ble det tatt opp muligheten for å «sy sammen» en møteplass for noe av 

flyktningeguideaktiviteten med internasjonal dans for kvinner bl.a. Forslag om «snakk Norsk», 

leksehjelp, håndarbeid, hyggelig prat med kaffe og vafler (á la Grønlia) men på dagtid. Hadde vi 

mennesker nok? Både til hjelp og i nærmiljøet? Økonomi? 

En gruppe bestående av Thorhild Currin, Per Knapstad, Rupinder Kaur og Hanne Holm-Johnsen har 

jobbet med et prosjektforslag.  

18.8 ble det sendt ut et rundskriv med spørsmål om interesse og tilbakemelding vedrørende kaféen 

til 56 frivillige innenfor aktivitetene migrasjon. Vi fikk 2 tilbakemeldinger med gode tanker. 

Etter flere møter og undersøkelser leverte Per Knapstad et forslag som ble behandlet på Rådsmøtet 

17.10 og godkjent som mål for arbeidet. Det ble også søkt midler og gitt noe på høsten. 



Vi har hele tiden hatt som mål at dette skal gjennomføres på høsten 2022, men ble forsinket pga 

reparasjoner på Røde Kors huset. Treffpunkt/kafé “Snakk norsk” skulle så begynne i slutten av januar 

2023 men vi har i siste rådsmøte 16.1 2023 vedtatt å legge dette på is og bruke krefter på å få på 

plass Besøkstjenesten. 

 

Hanne Holm-Johnsen 

Leder 

Horten Røde Kors Omsorg 

 


