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Æresmedlemmer pr. 2018: Odd Øivind Hagen, Randi Skedsmo, Bjarne
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Medlemmer
Ved utgangen av 2018 hadde vi 1495 betalende medlemmer i Ullensaker Røde
Kors, mot 1115 i 2017.

Møter og representasjoner
Styret har hatt 11 styremøter i 2018.
Ullensaker RK var representert på distriktets årsmøte i 2018.
Ullensaker RK har deltatt på distriktets ledermøter og ledersamlinger, samt møter
og arrangementer i regi av Akershus Røde Kors.
Ullensaker RK har et godt samarbeid med Frivilligsentralen.
Ullensaker RK har også i 2018 samarbeidet med Kriminalomsorgen.
Ullensaker RK har et godt samarbeid med HAPRO i 2018 (HAPRO Jobb og
Karriere AS).

Kurs og seminarer
Vi har avholdt tre informasjonsmøter på Solvang. Vi har gjennomført tre
introduksjonskurs Røde Kors, tre kurs i psykososial førstehjelp og tre Norsk
grunnkurs førstehjelp.
Viser ellers til gruppenes årsberetninger.

Aktiviteter, rekruttering og markedsføring
Verving av blodgivere: Vi har i år vervet 200 blodgivere som vi selv har meldt inn
til blodbanken. Dette i hovedsak ved arrangementene på Jessheim Storsenter i
forbindelse med 8. mai-kampanje, ved familiedagen på åpen brannstasjonen ved
Letohallen, Kløftadagen og Jessheimdagene.
Kriminalomsorgen: Vi har også i år tatt imot personer som har avtjent sin
samfunnstjeneste.
Stands: Vi har hatt 4 stands som hele organisasjonen har vært sammen om; på
Jessheim Storsenter, familiedagen på brannstasjonen, Jessheimdagene og
Kløftadagen.
Markedsføring: Vi har en brosjyre med alle våre hovedaktiviteter og navn på
kontaktpersoner. Brosjyren benyttes i alle sammenhenger for å markedsføre
Ullensaker RK.
Vi deltok i borgertoget på 17. mai med ATV -er, mannskapsbil og henger med
snøscooter og medlemmer.
De som blir godkjent som førstehjelper får uniforms effekter. Øvrige medlemmer
får piquetskjorter og fleecejakker med vår logo. Bruktbutikken har ny
vinterbekledning. Gardermogruppen bruker i tillegg gule vester på OSL.

Internasjonalt utvalg
Vårt fokus i 2018 er fremdeles Latvia. Innsamlingen 2018 ble det satset på å
sende utstyr til eldresentre. Vi har også vært i kontakt med representanter for
krisesenteret for å finne ut hva som er behovet på senteret. Medlemmene i
utvalget var meget aktive i august og utover høsten for å ta imot og sortere klær
og utstyr vi mottok fra Ullensakers befolkning.
Internasjonalt utvalg ble kontaktet av Glittreklinikken sommeren 2018 med
forespørsel om vi ville ha noe av det som skulle avhendes der. Internasjonalt
takket ja til tilbudet. Utbyttet ble 120 elektriske sykehussenger, 130 nattbord, 40
lenestoler, diverse medisinskteknisk utstyr, 40 garderobeskap og diverse
rengjøringsutstyr. Stor takk til LHL som ga oss muligheten, det ble godt mottatt av
Latvisk Røde Kors. Det ble sendt fire fulle semitrailere fra Glittre.
Julen 2018. Krisesenteret Burtnieks har fått 1000 euro og nettsenteret Shelter
Gaizins har fått 1000 euro. Flyktningmottak, som er nytt av året, fikk 500 euro
som skulle benyttes til juleaktiviteter og utstyr.
Leder av internasjonalt utvalg var i møte med generalsekretæren i Latviske Røde
Kors i november, hvor vi tok opp et nytt eldresenter som er etablert nord i Latvia
med 65 beboere.
Leder og nestleder i URK var i Latvia 23.-24. november hvor de deltok på
julearrangement til Latvisk Røde Kors sitt 100-årsjubileum.
Jetpak sponset forsendelsen av 50 julegaver til krisesenteret, dette er tredje året
de hjelper oss som sponsor på julegavene. Det gir oss en stor glede når vi får
tilbakemeldinger fra Burtnieks (krisesenteret) at de er like spente hvert år om det
kommer pakker. Pakkene kommer inn døren med budbil to timer før de skal ha
julefeiring.

Solvang Drift
Solvang Drift har i år bestått av Iv Hege R. Hagen, Odd Hansen, Børre Westerby,
Veslemøy Mehren og Edith Kemi. Iv Hege har vært leder for gruppa. Veslemøy
og Kemi avsluttet sine tjenester i Solvang Drift i mars.
Solvang har vært utleid til eksterne leietakere til 17 hverdager og 76 helgedager.
Til interne møter og aktiviteter 86 ganger på hverdager og en helgedag.
Solvang Drift har hatt seks driftsmøter, der vi har behandlet 19 saker. Leder
Solvang Drift har deltatt på ett byggekomitémøte. Det har vært et møte, der leder
Solvang Drift og leder URK har møtt en leietaker angående erstatning av skader
på lokalet.
Nyinvesteringer som er gjort:
 Det er kjøpt ny søppelkontainer
 Kjøkkenbordet er erstattet med kjøkkenbenk,
 Det er kjøpt inn to nye kaffetraktere med tilhørende fire kanner
 Det er kjøpt nytt trillebord på kjøkkenet.
Ellers har bygningen og uteområdet blitt holdt vedlike og det er plantet sommer
og høst.
Det er ikke gjort store endringer på kjøkkenet, (jfr. Handlingsplan for 2018), da
dette er utsatt til 2019.

Flaskesortering
Flaskesortering for Avinor har også i 2018 gått greit. Vi har i gjennomsnitt mottatt
to konteinere i uka. Vårt samarbeid med lag og foreninger har fungert godt slik at
konteinerne har blitt tømt og sortert til riktig tid.
Prioriteringen av lag og foreninger er som før og også skoleklasser med tur til
Auschwitz, hvor nå alle ungdomsskolene i Ullensaker deltar, er prioritert. Det har
skjedd en endring i skolenes regler. De får ikke lov til å reise til utlandet, så etter
hvert vil turene til Auschwitz falle bort og bli erstattet av andre skoleopplegg. Men
diskusjoner foregår om dette.
Vi har dugnader til håndballag, fotballag, ishockeylag, slalåm, idrettslinja på Lena
vgs., Jessheim vgs., Nannestad vgs., Eidsvoll vgs., Kløfta Skolekorps, Romerike
teaterskole. Etterspørselen etter dugnad er fremdeles økende.
Hovedvekten av innholdet i konteinere vi mottar fra Avinor er pantbare
plastflasker for innlevering til Infinitum, altså flasker vi får betalt for. Det har vært
en merkbar økning av ikke pantbare glassflasker, 15 kubikkmeter i løpet av tre

måneder som ordnes av Avinor. Dette samlet midlertidig i en konteiner utenfor
garasjen. Vi kaster søppel i gule sekker som blir levert i til Øras. Enkelte
konteinere er det forholdsvis mye søppel i.
Inntekten for 2018 er 1 850 000 for det vi har levert til Infinitum. Av dette sitter vi
igjen med 868 000,-. Kostnader på bil er borte, og vi låner nå Sprintere av
Hjelpekorpset ved behov.
Paller har det ikke blitt levert noe av.

Bruktbutikken
Vi har i 2018 hatt butikkåpent 43 ganger og har hatt åpent for voksenopplæringa
utenom torsdager én gang.
For fjerde år på rad har vi nådd vårt mål med brutto omsetning på godt over 1,2
millioner med en økning på ca. kr 23.000 og det må vi jo si oss veldig godt
fornøyd med.
Vi har deltatt med stand på Røde Korsdagen, Jessheimdagene og Kløftadagen.
Vi har i år hatt lørdagsåpent i Magasinleiren på Jessheimdagene og egen
julemesseåpning i desember.
Av inntektene for 2018 har vi «gitt bort» for ca. kr 237 000. Det ble mottatt 27
søknader.
Tilskudd: FABU Jessheim, Hovin, Mogreina skolekorps, JOAS, Polen 2018,
Psykisk helsevern Myrveien, Romerike musikkteaterskole, Sand Falcons/Sand IL,
Skogtun gruppebolig (bolig med bistand), Ullensaker frivilligsentral, Ullensaker
menighet, Ull/Kisa håndball for funksjonshemmede, Ullensaker skolekorps,
Ull/Kisa friidrett, Ull/Kisa håndball, Ups&Downs Romerike, URK omsorg, ØRFF.
Tilskudd/Fl.sort: Kløfta skolekorps, Polen 2019, Ull/Kisa – G-12.
Gitt bort varer gratis fra butikkens sortiment til: Politiets utlendingsinternat
Trandum, flere barnehager (puzzle, spill og barnebøker) samt klienter som faller
utenom NAV-tiltak.
Vi har samarbeid med Aktivitetshuset på Algarheim som aktiviserer
arbeidssøkende ungdommer mellom 18-24 år med blant annet bosetting av
flyktninger, samt HAPRO (tiltaksleverandør til NAV vedr jobb & karriere,
arbeidsinkludering). Vi har hatt 4firepersoner siste halvår på denne type tiltak.
To personer har også jobbet i «brukten» i samarbeid med Kriminalomsorgen.
En stor utvikling på FB og Instagram der vi hver uke legger ut bilder av nye varer
og ellers aktuelle nyheter over vår virksomhet.
Pr utgangen av året er 23 personer aktive i bruktbutikken.

Gardermogruppa
Gardermogruppa har assistert eldre og funksjonshemmede reisende på vei til og
fra Solgården i Alicante Spania. Gruppa har 22 aktive frivillige.
Gardermogruppa er i stor grad med på å sørge for at de reisende opplever
trygghet ved start og avslutning på reisen. Mange av de reisende sier de ikke
kunne reist uten vissheten om at vi er tilstede for å hjelpe. På turene til og fra
Solgården med charterfly er det som regel mellom 30-50 personer som trenger
rullestol på flyplassen og mange av de andre 140 eldre gjestene må ha hjelp med
bagasje og innsjekk, følge til/hente ved taxi, tog, fly eller pårørende.
Vi har et godt samarbeid med SAS ankomstservice, DutyFree ankomst og
assistansetjenesten på OSL. Vi har fått etablert gode samarbeidsrutiner med ISS
assistanse.
Vi har vært på Gardermoen og assistert i forbindelse med 15 avganger og 16
ankomster med rutefly, samt 18 avganger og 18 ankomster med charterfly.

Omsorg
Pr. 31. desember 2018 har Omsorg 142 frivillige, hvorav ni visitorer, fem
flyktningeguider og 35 aktive besøksvenner. Ti frivillige betjener Onsdagskafeen
ukentlig (tre team), fem lesevenner og ti besøksvenner med hund.
Lokalrådet i 2018 besto av
Leder:
Mette Nafstad Bjerkestrand
Nestleder:
Wenche Rydheim
Styremedlem:
Jorunn Traa
Varamedlem:
Tone Solhaug Riis
Det er avholdt syv styremøter + et planmøte i 2018
Følgende arrangementer/tjenester/deltakelse ved møter og lignende er
gjennomført i 2018 i henhold til handlingsplanen:







Medlemmene har besøkt ensomme, eldre og syke, samt innsatte ved
Ullersmo fengsel.
Besøksvenn med hund. Har gjennomført besøk på Gjestad, Gystadmyr og
Kløfta. I tillegg har vi besøk ved Ullersmo Fengsel. Rekruttert tre nye
ekvipasjer. Deltatt på Dogs for all, gjennomført turer med hund samt
fellestreninger. Etablert åpen Facebook gruppe, profilert tjenesten gjennom
Norsk Ukeblad og Romerikes Blad. Har gjennomført cirka to besøk per
ekvipasje hver måned.
Hyggekvelder ved bygdas bo- og aktivitetssentre i lokal kulturuke og
livsglededagene.
Onsdagskafé gjennomføres hver uke. Teatertur med middag og
sommertur til Åsgårdstrand. Kiwi Sand dekker ingredienser til vafler.
Julekonsert med Jenny Jenssen ved bygdas bo- og aktivitetssentre, og på
Solvang.






















Blomster til våre bo- og aktivitetssentre og Østafor til jul og påske.
Leder har deltatt i lokalforeningens styremøter.
Flyktningeguiden har hatt en samling med alle guider med servering av
tapas.
Pakket 552 julegaver som ble gitt til beboere i Myrvegen og ved bo- og
aktivitetssentre, samt brukere av hjemmetjenesten og søndagslunsjen.
Julaftenarrangement i samarbeid med Frivilligsentralen i Frivillighetens
hus.
Ledsagertjeneste til poliklinikk, røntgen og sykehus.
Ledsagertjeneste til andakter ved Gystadmyr og Gjestad bo- og
aktivitetssenter til påske og jul.
Lesevenntjenesten er gjennomført på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
Medlemmer av styret har deltatt på lokale aktiviteter for medlemsverving
og markedsføring.
Har mottatt støtte etter søknad til Asbjørn og Theoline Larsens legat.
Besøksordningen på Trandum gjennomføres med ressurser fra Ullensaker
Røde Kors.
Latvia-prosjektet gjennomføres med ressurser fra omsorg. Vi har vært med
på pakking.
Visitortjenesten på Ullersmo har gjennomført vår- og førjulsarrangementer.
Har sendt ut sommerbrev og julebrev med terminliste til medlemmene.
Vi har deltatt på sommerfesten til Toppen, og sørget for at beboerne fikk
en opplevelse med hest og kjerre.
Frivillige sørget for at Toppen fikk en flott julelunsj, både pårørende og
beboere.
Høsttur til Venabufjellet, i samarbeid med Ullensaker kommune og
Frivilligsentralen.
Hyggekvelder i Myrvegen 75 med brus, pizza og quiz.
Juletrefest på Scandic Gardermoen for barnefamilier i samarbeid med
Frivilligsentralen og Scandic Gardermoen.
Romjulstreff på Frivillighetens hus.

Hjelpekorps
Hjelpekorpset besto ved utgangen av 2018 av 60 medlemmer. Vi fikk 45 nye
medlemmer som ønsket seg hjelpekorps i 2018. Av de nye medlemmene som
har valgt å bli aktive er det 13 stykker. som har begynt/fullført opplæringen. Totalt
sett har vi til enhver tid 35 aktive medlemmer.
Lokalrådet har i 2018 bestått av følgende personer:
Leder:

Thomas Frostad Janssen

Operativ leder:

Jonas Bjørkli

Administrativ leder:

Britt Elin Opsett

Medlem:

Aleksander Kristoffersen Langbakken
Heidi Risan Hagen Kim-René Steinsvik

RØFF:

Turid Johanessen (frem til oktober 2018)
Petter Risan Hagen (fra oktober 2018)

Hjelpekorpset disponerte i 2018 tre mannskapsbiler, tre tilhengere, tre ATV-er og
to snøscootere.
Hovedaktiviteter 2018:
● Korpset har hatt 76 sanitetsvakter både med og uten kjøretøy. Dette er en
stor økning fra 2017. Sanitetsvaktene har fordelt seg på ski- og
friidrettsstevner, sykkelritt, amerikansk fotball og bistand til andre korps
ved behov. URKH hadde også hovedansvaret for sanitet på Kongerittet,
samt matstasjonen på Åreppen skole under Den Store Styrkeprøven. Vi
har også hatt ansvar for sanitet på Ull/Kisas hjemmekamper i Obosligaen.
● Vi har gjennomført 38 korpskvelder/medlemskvelder med faglig og sosialt
innhold.
● Vi ble kalt ut på cirka 80 leteaksjoner i Akershus og omegn. URKH stilte
mannskaper på 56.
● Vi har arrangert, eller deltatt i stab, på en rekke kurs. Herunder introkurs,
Kvalifisert førstehjelp, GSOR/KSOR, Kvalifisert samband, Kart, kompass
og GPS, ambulansepersonellkurs, sminke- og markørkurs og
idrettsskadekurs.
● Vi har gjennomført ATV-kurs i eget korps og vært på Hafjell og holdt kurs
for Region Mjøs.
● Våre medlemmer har bygget kompetanse og vært deltakere på mange
kurs. Herunder kvalifisert sjøredning, lagledelse søk og redning,
ambulansepersonellkurs, ATV-kurs, videregående førstehjelp,
idrettsskade, kvalifisert snøskuterkurs og NGF- og DHLR instruktørkurs.
● Vi har i samarbeid med andre korps i Akershus hatt snøskuterberedskap
for Oslo Universitetssykehus.
● Vi har i snitt hatt ett lokalrådsmøte i måneden.
● Vi har deltatt på øvelser i regi av andre distrikt og eget distrikt
● Vi har deltatt på påsketjeneste hos Hjartdal RKH i Telemark
● Vi har hatt stor pågang på førstehjelpskurs både eksternt og internt.
● Hjelpekorpset har deltatt på profilering på blant annet Kløftadagen, åpen
brannstasjon, 8. mai-kampanjen, Jessheimdagene og Borgendagen.

RØFF
RØFF har også i 2018 holdt medlemsmøter stort sett hver onsdag. Disse har i
begynnelsen av året vært avholdt i rødhuset, og mot slutten av året hos
hjelpekorpset.
Tema for medlemskveldene har vært førstehjelp og friluftsliv. Hypotermi,
egensikkerhet og grunnleggende førstehjelp har vært fokusområder.
RØFF består ved utgangen av 2018 av seks aktive medlemmer. I løpet av høsten
ble det gjort et skifte av leder RØFF, og det har totalt vært fire aktivitetsledere i
sving gjennom året.
RØFF deltok på åpen brannstasjon ved Letohallen hvor vi fikk delt ut litt info.

RØFF har vært på én utflukt i samarbeid med RØFF i Eidsvoll og Hurdal Røde
Kors. De har også deltatt som markører på øvelse hos hjelpekorpset.

Styret vil med dette rette en varm takk til
hvert enkelt medlem for innsatsen som er
gjort i 2018

