
 

Lesja Røde Kors 
Besøkstjeneste 

Har du noen spørsmål, eller 

vil du melde deg på kurs?  

Kontakt Anne-Marie på 

anne.loftingsbakken@lesja.net 

+47 99 71 71 66 

Du kan også melde deg som 

frivillig på 

www.rodekors.no/bli-frivillig/  

 

 

 

 

  

 

  

Besøksvenn 

  

 

  

Vil du… 

… bli besøksvenn?  

- Du må være over 18 år 

- Du vil være et medmenneske 

og en samtalepartner for et 

annet menneske  

- Du tar obligatoriske kurs i 

Røde Kors  

… få besøk?  

- Ønsker du at en frivillig fra 

Røde Kors skal besøke deg 

eller noen du kjenner? Kontakt 

oss, så får du vite mer om hva 

dere kan finne på sammen!  

Du kan trygt kontakte oss, alle 

frivillige i Røde Kors har 

taushetsplikt! 

 

Den beste medisin for et 

menneske er et annet menneske. 

- Jens Meinich, grunnlegger av Røde Kors 

Besøkstjeneste 



 

Hva er 
besøkstjenesten? 

Mennesker trenger mennesker! 

Besøkstjenesten er en aktivitet som 

retter seg mot de som av ulike 

årsaker ønsker å bli kjent med en ny 

person.  

I Lesja vil du som besøksvenn 

besøke hjemmeboende, som kan ha 

vansker med å komme seg ut, eller 

delta på aktiviteter.  

Sammen kan dere gå på turer, drikke 

kaffe, lage mat sammen, delta på 

arrangementer i Lesja, eller kanskje 

finne en helt ny hobby? 

 

   

 

  

Bli frivillig 

Når du blir besøksvenn velger du 

selv hvor mange timer du ønsker å 

bruke på dette, det eneste du 

trenger er litt ekstra tid, og en stor 

dose medmenneskelighet.  

Du vil gå på besøk til en fast person, 

vi vil så godt det lar seg gjøre prøve 

å finne en person du har noe til 

felles med, eller noen vi tror du vil 

hygge deg sammen med! 

For å være besøksvenn må du være 

over 18 år, ta nødvendig utdanning, 

og underskrive på en etikk- og 

taushetserklæring.   

 
 

 
 

  

Kurs 

Kurs i Besøkstjeneste: 6.februar 

2019 18:00-21:00.  

I løpet av kurset vil du lære mer om 

hva en besøksvenn gjør, hvor 

besøkene foregår, hvilke ting du 

sammen med besøksverten kan 

gjøre, og stille alle de spørsmål du 

har. Du forplikter deg ikke til 

aktivitet om du tar kurset, så vil du 

lære mer er du hjertelig 

velkommen.  

Som frivillig i Røde Kors får du all 

utdanning og oppfølging helt 

gratis!  

 

Kontakt oss 

Lesja Røde Kors 
Leder Anne Marie Løftingsbakken 

+47 99 71 71 66 
 

 
 

 

 

 


