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 INNLEDNING 

Ringerike Soroptimistklubb (RS) er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, (SI), 

et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

RS ble stiftet 9.mars 1953 av federal president Clara Hammerich, Danmark. Vi er i dag 47 

medlemmer. I desember 2014 tok klubben opp 10 nye medlemmer, som hadde vært 

reflektanter en periode. SI har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å 

være en global stemme for kvinner. 

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt "best for kvinner" og er utledet av de latinske 

ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'. 

I 2014 etablerte RS prosjektet AKTIV SOROPTIMIST, som sitt lokale prosjekt for 2015. 

Denne rapporten beskriver prosjektet oppbygging, gjennomføring, erfaringer og videreføring. 

1.1 Bakgrunn 

Bilde 1: Hvalsmoen transittmottak 

Hvalsmoen transittmottak er Norges nest 

største mottak som ligger i Ringerike 

kommune i Buskerud Fylke. Mottaket ble 

etablert i 2010 og er et tidligere militært 

område som ligger i naturskjønne omgivelser 

med kort avstand til Hønefoss sentrum som 

innehar betydelig kulturelle tilbud. 

Mottaket har kapasitet på 850 plasser fordelt på tre avdelinger: transitt voksne, eldre 

mindreårige (EMU) ankomst og EMU transitt. Helseavdeling drives av Ringerike kommune. 

I sommermånedene har Hvalsmoen beredskap til å ta imot 650 asylanter ved oppsatte 

"brakker". Mottaket benytter tre boligblokker til å huse asylsøkerne i tillegg til fem bolighus 

som ligger fint til på eiendommen. Mottaket har en egen helseavdeling i 

administrasjonsbygget som drives av Ringerike kommune.     

  

http://www.soroptimistinternational.org/
http://www.un.org/en/
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
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Bilde 2: Tove Brorson, leder Hvalsmoen Transittmottak. 

På området finnes fotballbane, hinderløype og basketballbane. 

Mottaket har en egen barnebase som er åpen alle hverdager for alle 

barn i alderen null til seks år. 

Mottaket har de siste årene etablert et utstrakt samarbeid med 

lokalmiljøet og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag 

og foreninger. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet "motsatt integrering" hvor 

man integrerer lokalsamfunnet i mottaket og ikke motsatt. 

Transittmottak har ikke mange «pålagte» aktiviteter for sine vanlige beboere. EMU er i en 

særklasse, med egne tilbud som norskundervisning og aktivisering. Ved hjelp av frivillige har 

mottaket også etablert norskundervisning som et tilbud til de andre voksne beboerne. Menn 

ferdes som de vil ut og inn av mottaket, mens kvinner og barn stort sett er inne på området 

og uten spesielle tilbud. 

RS har etablert et formalisert samarbeid med Hvalsmoen og bidra til aktivisering av barn og 

kvinner. På den måten ønsker vi å bidra til at perioden, når man er ny i Norge, blir en positiv 

opplevelse.  

Målgruppen 

Kvinner og barn er RS sitt hovedfokus. Hver aktivitet skal derfor prioritere engasjement av 

kvinner og barn i mottaket. Men det er ikke til å unngå at enkelte aktiviteter også involverer 

EMU – beboere, som består av gutter i alderen 15-18 år1. Det har også vært deltakelse fra 

fedre, der disse har ønsket å delta.  

Prosjektet har også et fokus på barn og ungdom fra lokalsamfunnet rundt Hvalsmoen. De 

skal få mulighet til å gjøre noe meningsfullt for andre og få kjennskap til andre barns kultur 

og livssituasjoner, utover den hverdag de selv kjenner til i Norge.  

  

                                                 

 

1 Disse er det blitt flere av bare i det første året prosjektet har pågått, siden Hvalsmoen stadig har endret inntak. 
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1.2 Annen frivillig innsats rundt Hvalsmoen Transittmottak 

Klesmottak 

RS har hatt noen «ekstra» aktiviteter parallellt med månedsaktivitetene. Det har vært 

fortløpende klessinnsamlinger til beboerne, som kommer til mottaket i det de står og går i. 

Etter hvert som beboerantallet er endret seg med den nye flyktningesituasjonen i Norge, så 

økte behovet for klær og Hvalsmoen gikk selv ut i avisen etter hvert for å etterlyse klær til 

sine beboere. Dette er nå økt så mye at det er etablert eget klesmottak i eget hus på  

Hvalsmoen og systematisk utlevering gjennom opprettet logistikksystem. Klesmottak og 

utdeling ivaretas av en nyopprettet frivillig-gruppe på Facebook, «Refugees – welcome to 

Ringerike»2.  

Bilde 3 og 4: Frivillig mottak for klessinnsamling og sortering ved Hvalsmoen Transittmottak (Refugees – welcome to 

Ringerike).  

 

Andre aktiviteter 

En pensjonist har i et par år ivaretatt norskundervisning for voksne 2 ganger pr uke, som et 

fast tilbud. Nå har Hvalsmoen også ansatt en lærer for å ivareta undervisningen. Etterhvert 

som frivillighetsinnsats og antall ansatte har økt i 2015, har det også dukket opp mange 

tilbud om andre aktiviteter for beboere. Aktivitetene kan være kinobesøk, underholdning, 

barneaktiviteter på og utenfor Hvalsmoen, strikkegruppe for mødre, bowling, trening osv. 

Ansvarlige er aktivitører på Hvalsmoen, «Refugees – welcome to Ringerike», Røde Kors, 

flerkulturell organisasjon med fler.  

                                                 

 

2 Lokallag av gruppen «Refugees – welcome to Norway». 

https://www.facebook.com/groups/1013524255364557/
https://www.facebook.com/groups/1013524255364557/
https://www.facebook.com/groups/1013524255364557/
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Det pågår diskusjoner og samkjøringer mellom Hvalsmoen og grupperingene for å samkjøre 

program fremover. 

1.3 Prosjektmål 

Gi kvinner og barn som bor på transittmottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode 

opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger. 

 

 ORGANISERING 

2.1 Prosjektorganisering 

RS er ansvarlig prosjekteier, med styret i RS som overordnede organ. 

2.2 Prosjektgruppe  

RS har nedsatt en prosjektgruppe som ivaretar prosjektets utforming og og gjennomføring. 

Prosjektgruppen 2015 har bestått av: 

1. Bodil Bach 

2. Hege Busterud 

3. Karin Källsmyr 

4. Inger Kammerud 

I 2016 er prosjektgruppen økt med 4 nye medlemmer.  

5. Anne Marthe Weberg 

6. Helen Birgitte Johansson 

7. Bente Krogstad 

8. Cecilia von Hafenbradl 

Økonomi 

 Prosjektgruppen har en økonomiansvarlig (Hege Busterud). Budsjett og regnskap settes 

opp i samråd med klubbens regnskapsansvarlige (Hanne Berit Ryen).  

 Økonomiansvarlig avklarer med søknadsmuligheter og sender prosjektgruppen for 

gjennomgang og vedtak. 

 Økonomiansvarlig søker midler med bistand fra prosjektgruppen. 
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2.3 Samarbeidspartnere Hvalsmoen  

Ansvarlige samarbeidsparter i Hvalsmoen er: 

1. Tove Brorson (Leder)  

2. Rune Erlandsen (Aktivitetsleder3) 

3. Tron Olsen (Aktivitetsansvarlig) 

4. Christine Krokvik (Aktivitetsansvarlig) 

2.4 Samarbeidspartnere 2015 

Lokale samarbeidspartnere har vært: 

1. Skiforeninga (Barnas Ringkolldag 8. mars) 

2. Ringerike videregående (Idrettslinjen) 

3. Haugsbygd ungdomsskole (Valgfaget «Innsats for andre») 

4. Ringerike friidrettsklubb 

5. Fossen friluft (lokal aktivitetsbedrift) 

6. DNT Ringerike (Kom deg ut dagen) 

7. Haugsbygd idrettslag - fotballgruppa 

8. Ringerike folkehøgskole 

9. Hønefoss speidergruppe 

10. Ringerike Bibliotek 

11. Ullerål barneskole (utlån av skolekjøkken og klasselokaler) 

                                                 

 

3 Etter hvert ble aktivitetsansvar overlatt til Tron Olsen og Christine Krokvik. 
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Bilde 5/6: Sterkeste mann i Syria, «Coach» jobbet i år som aktivitør på Hvalsmoen og var vår gode hjelper i aktivitetene. 
Stadig bærende på barn og voksne...... 

 

 FINANSIERING 

Prosjektet er finansiert gjennom hovedsponsorer og flere undersponsorer (Tabell 1). 

Prosjekter på dette nivå, er helt avhengig av ekstern finansiering, ellers er det ikke 

gjennomførbart med frivillig innsats fra yrkesaktive voksne og skolebarn- og ungdom. Dette 

til tross for stor «dugnadsånd» fra alle aktører.  

Tabell 1: Oversikt over økonomiske sponsorer 

Hovedsponsorer Undersponsorer Andre bidrag 

UDI 

 

Tyristrand bibelgruppe (Pengestøtte) 

 

Ringerike soroptimistklubb 

(Koordinering, baking, organisering, 

medhjelpere/tilretteleggere, 

klesinnsamling, julegaveinnsamling) 

Sparebankstiftelsen  

 

Hval sanitetsforening (Pengestøtte)  

 Askeladden reiser (Transport)  

 Rema 1000 Hønengaten (Mat)  

 Kiwi Eikli (Mat)  

 Coop Mega (Mat)  

 Skiforeningen (Utlån av ski, sponsede 

inngangsbilletter) 

 

 Ringerike Folkehøgskole (transport)  

 Coop Extra (Heradsbygda)  

 Kremmerhuset  

 Meny (Eikli)  

 Ringerikskjøkken  

 Sundvolden hotell  

 Narum bakeri  

 Europris  

Storebrand 8 mars arrangement til inntekt for 

prosjektet4 

 

  

                                                 

 

4 RS arrangerer hvert år 8. mars arrangement, i 2015 gikk overskuddet til prosjektet (Ringerikes Blad) 

http://www.ringblad.no/nyheter/millioner-drysset-pa-lag-og-foreninger/s/1-97-7286516
http://heyevent.com/event/un5tvycsg5gsea/kvinners-muligheter-vart-ansvar-lokalt-og-globalt-8-mars-2015
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 GJENNOMFØRING 

Prosjektet etablerte samarbeid og avklarte samarbeidsform med Hvalsmoen i november 

2014. Prosjektets strategi har vært å etablere et «konsept» for gjennomføring av frivillig 

innsats. Dette innebærer etablering av faste rutiner og ansvar, slik at gjennomføringen kan 

kjøres mest mulig sømløst. 

4.1 Planer 

Årsplan med minst en aktivitet pr måned har vært prosjektets arbeidsdokument. Hver 

månedsaktivitet varer minst 2 timer og gjennomføres i samråd med annen aktivitet på 

Hvalsmoen (bla utenom faste måltider og ikke på samme tid som norskundervisning). 

RS er ansvarlig for koordinering av alle involverte. Ansvarlig aktivitetsarrangør har vært 

lokale lag og foreninger, i tillegg til at klubben også har påtatt seg hovedansvar for enkelte 

aktiviteter selv (Kapittel 2.2). 

Hver AKTIV SOMMER aktivitet varer fra kl. 10:00-13:00 de aktuelle dager. 

Aktiviteter beskrives i 2 dokument: 

1. ÅRSPLAN - en oversikt over aktiviteter og involverte gjennom hele året.  

2. AKTIV SOMMER (sommeraktivitet som organiseres parallellt med andre aktiviteter 

gjennom flere dager i juni og august).  

4.2 Rutiner  

Utforming årsplan med beskrivelse av aktivitet, tidspunkt,          Bilde 7: Friidrettsaktiviteter 

ressursbehov (medhjelpere og bakeressurser), transport etc.  

Hver aktivitet ble satt opp med: 

1. En hovedkoordinator fra prosjektgruppen (som kommuniserer 

med Hvalsmoen Transittmottak og arrangør). 

2. En koordinator fra arrangør (ansvarlig for all planlegging av 

aktiviteter). 

3. Ressurser (Klubbmedlemmer og andre som bistår som 

medhjelpere. Antall avhengig av aktivitet). 

4. Bakeressurser (Klubbmedlemmer) 

5. To tolker fra Hvalsmoen 
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Ansvar RS 

1. Invitasjonsutforming, sendt til Hvalsmoen for markedsføring internt og lagt ut på 

Facebookside.  

2. Drift av Facebookside med publisering og markedsføring av aktiviteter. 

3. Kontakt med media. 

4. Koordinering arrangør, Hvalsmoen, busstransport og gjennomføring av aktivitet. 

5. Bevertning på aktiviteter. 

6. Nødvendige ekstra aktiviteter med innsamlinger av julegaver og klær. 

Ansvar Hvalsmoen 

1. Intern markedsføring, oversettelse og mottak av 

påmeldinger og varsling av påmeldte til 

hovedkoordinator. 

2. Samle folket til avreise og oppstart. 

3. Bidra med transport enkelte måneder.     Bilde 8: Barnas Ringkolldag 2015 

4. Publisering og markedsføring på egen nettside. 

5. Kontakt med media. 

6. Diverse tilrettelegging av nødvendig utstyr og lokaliteter. 

4.3 Aktiviteter 2014/2015 

Aktiviteter og involverte skisseres i tabell 2, nedenfor. Antall involverte fra RS fremkommer 

fra vedlegg 1. Antall involverte fra hver ansvarlig arrangør er ikke registrert, men det har vært 

et stort antall involverte total. Anslagsvis ca. 250-300 innbyggere fra Ringeriksregionen. 

    

Bilde 9/10: Ungdomsaktivitørene i AKTIV SOMMER 2015 

  

https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
http://www.hero.no/Mottak/Mottak/Hvalsmoen-transittmottak/(valg)/Mottak
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Tabell 2: Aktivitetsoversikt 2015 

Måned Aktivitet Ansvarlig Deltakere 
Hvalsmoen 

Desember 
2014 

Soroptimistnissene besøker 
Hvalsmoen med innsamlede 
julegaver. 

Voksne medlemmer og barn og 
ungdom fra eget nettverk. 

65 

Februar 
2015 

Soroptimistenes akedag i 
akeland på Ringkollen. 

Voksne medlemmer, med barn og 
vennenettverk. 

47 

Mars 2015 Barnas Ringkolldag Skiforeningen og ungdom fra 
Ringerike Videregående skole ved 
Idrettslinjen, sammen med 
medlemmer og deres barn og 
ungdom. 

25 

April 2015 Rundløypeaktiviteter Innsats for andre ved Haugsbygd 
ungdomsskole, skoleelever med 
bistand fra medlemmer 

40 

Mai 2015 Friidrettsaktiviteter Ringerike Friidrettsklubb med 
bistand fra medlemmer 

70 

August 
2015 

Rundløypeaktiviteter utendørs Fossen Friluft med bistand fra 
medlemmer 

100 

September 
2015 

Kom deg ut dagen på Petersøya DNT Ringerike som ansvarlig 
arrangør og bistand fra 
klubbmedlemmer og deres barn 
og ungdom 

80 

 Fotballaktiviteter 
Kunstgressbanen Haugsbygd 

Haugsbygd idrettsslag ved 
fotballgruppa med bistand fra 
medlemmer 

50 

Oktober 
2015 

Salaktiviteter med leker, dans 
og ansiktsmaling 

Ringerike Folkehøgskole med 
bistand fra medlemmer 

28 

November 
2015 

Speideraktiviteter utendørs Hønefoss Speidergruppe med 
bistand fra medlemmer 

78 

 Bibliotekbesøk på Ringerike 
bibliotek 

Medlemmer 30 

Desember 
2015 

Soroptimistenes juleverksted på 
Ullerål barneskole med 
Luciafeiring og 
soroptimistnissebesøk 

Medlemmer og deres barn og 
ungdommer 

73 

Totalt   621 

http://www.ringblad.no/puls/ski-pa-beina-for-aller-forste-gang/s/5-45-48587
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4.4 AKTIV SOMMER  

I tillegg har AKTIV SOROPTIMIST gjennomført en egen sommeraktivitet. Denne gikk over 6 

dager, med aktiviteter fra kl. 10:00-15:005.  

Aktivitetene var inndelt i to kategorier: 

Bilde 11: Barnegruppen på AKTIV SOMMER  

1. Fotballskole for de eldre mindreårige og større barn 

2. Barneaktiviteter (for mindre barn) 

Det ble engasjert 9 ungdommer i alderen 14-16 år. De fikk en 

økonomisk godtgjørelse for hver dag de deltok med sin 

innsats. For ungdommer i denne alderen er det ikke enkelt å 

skaffe sommerjobber, så dette ble et kjærkomment bidrag i 

tillegg til den erfaring de ervervet seg. Aktivitørene var selv ansvarlig for å planlegge og 

gjennomføre aktiviteter de 6 dagene aktivitetene pågikk (månedsskiftet juni/juli 2015).  

Deltakerne fra Hvalsmoen var ca 40-50 hver dag, fordelt på de to gruppene. Litt vanskelig å 

«holde kontrollen» da deltakerne var litt til og fra6. 

 RESULTATER 

AKTIV SOROPTIMIST har engasjert klubbens 

medlemmer og deres familier og venner, voksne og 

barn. I tillegg har lokale ressurser tatt ansvar for 

aktivitetenes innhold og gjennomføring, slik 

intensjonen var. Veien har blitt til «mens vi går» og ved 

slutten av 2015 kan vi oppsummere erfaringer og 

utfordringer som kan være nyttige fremover. 

                                                 

 

Bilde 12: Fornøyd deltaker 

5 Tidspunkter måtte avpasses ift at flere av EMU-gruppen var i Ramadan og ikke orket aktiviteter full dag. 

6 Oppslag om AKTIV SOMMER i lokalavisen Ringerikes Blad 

http://www.ringblad.no/kultur/pluss/lekende-start-pa-livet-i-norge/s/5-45-96433
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5.1 Utfordringer  

Hvalsmoen har i 2015 vært gjennom store forandringer ift eget tilbud, jfr den 

flyktningesituasjonen som er i Norge i dag. Dette har medført at de har måttet endre mye av 

struktur, volum og tilbud fortløpende med denne situasjonen, noe som har krevd mye arbeid 

og behov for mange nyansettelser for å kunne håndtere situasjonen.  

Aktivitetene er avhengig av god markedsføring internt i mottaket, på språk som beboerne 

forstår. Det har enkelte ganger vært utfordrende å nå ut med budskapet og få de ønskede 

påmeldinger inn til fristens utløp. Dette har ikke medført endringer i programmet eller store 

problemer for gjennomføringen, foruten i AKTIV SOMMER. Vi hadde ikke tatt høyde for at 

flere deltakere var i Ramadan7. Dette medførte færre deltakere enn forventet og de deltakerne 

som kom, ble hutig slitne pga lite matinntak.  

Grunnet den prekære flyktningesituasjonen, så har mottaket dette året erfart stor pågang av 

frivillige fra nærområdet (Kapittel 1.2). Mange vil hjelpe, men skal hjelpen bli nyttig er det 

behov for en viss koordinering fra mottakets ansatte. Med stort arbeidspress internt, så har 

dette vært utfordende og vanskelig. Situasjonen bedret seg etter hvert som mottaket fikk flere 

ansatte. For å sortere innsatsen, har nå de frivillige fra forskjellige kanter begynt å 

«samkjøre» sine aktiviteter. 

RS består av medlemmer i alle aldre og spesielt en stor andel eldre. Arbeidsbelastningen i 

klubben faller derfor mest på «yngre og yrkesaktive» medlemmer. Prosjektet er stort og 

krevende og noe helt annet enn klubben tidligere har engasjert seg i. Det har derfor tatt mye 

tid og ressurser å engasjere alle medlemmer på en måte som gjør at alle kan bidra. Ved 

slutten av året er engasjementet stadig stigende. 

 

Bilde 13/14: Soroptimistnissene 2014 

                                                 

 

7 Ramadan er den niende måneden i den islamske kalender og islams fastemåned. Den mest framtredende 

hendelse i denne måneden er en faste som blir praktisert av alle muslimer. 
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5.2 Gevinster 

Gevinstene er mange, for alle involverte parter. Både voksne, barn og ungdom som har vært 

involvert i aktiviteter, har positive erfaringer med samarbeidet. 

5.1.1. Lokalmiljøet 

Når man skal tilrettelegge for aktiviteter for beboere i et mottak i stadig endring, må man 

være forberedt på å justere opplegget etter hvert som «settingen» endres. Vi har tatt imot 

påmeldinger et par dager i forveien for å kunne tilrettelegge best mulig, men har opplevd at 

det plutselig kommer en ny busslast med beboere samme dag som aktivitetene skal 

gjennomføres. Dermed har vi måttet ta høyde for at det har blitt flere deltakere enn antatt. På 

den annen side har en del av flyktningene en annen kultur ift å stille opp som avtalt til det de 

er påmeldt på. Dette har medført at vi plutslig var flere enn antatt. Mottaket har selv 

innskjerpet påmeldinger med et billettsystem, som et «oppdragende» tiltak for deltakere.  

Klubbens medlemmer har bidratt med bevertning, praktisk bistand i arrangementene og 

medhjelpere og har bare positive tilbakemeldinger til å bidra. Prosjektgruppen har fått 

nyttige tilleggserfaringer gjennom koordinering og utforming av «konseptet» AKTIV 

SOROPTIMIST. 

Noen av aktivitetene har klubbens selv tatt totalansvar for. Et eksempel er den første 

aktiviteten, akedag på Ringkollen i februar 2015. Da har vi selv samlet eget nettverk av 

voksne og barn og ungdommer for å bistå som medhjelpere. Det samme er gjort på 

bibliotekbesøk og juleverksted.  

For de øvrige aktiviteter har prosjektgruppen koordinert andre lokale lag og foreninger til å 

ta ansvar for aktivitetene, mens vi har tilrettelagt. Ungdommene som har deltatt på flere 

aktiviteter gjennom AKTIV SOROPTIMIST og AKTIV SOMMER har fått nyttige erfaringer 

dette året. Økt forståelse og empati for beboernes situasjon, men også økt forståelse for de 

forskjellige kulturer man møter på.  

Flyktningesituasjonen har vært prekær dette året. Ungdommens interesse for det som skjer 

og deres engasjement ift det å bidra med frivillig innsats for andre, er blitt en naturlig 

aktivitet man er med på. Flyktninger som skal bosettes i Norge trenger også å lære hvordan vi 

«gjør det på norsk vis» for å lette integreringen mest mulig. Vi så raskt at ungdommene tok 

denne rollen og veiledet dem, der det var behov for dette. Språk er en utfordring, men 

menneskelig kontakt skapes med kroppspråk, praktisering av engelsk og stadig nye ord som 

plukkes opp på hverandres språk. 
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Lokalbefolkningens møte med beboerne og deres historier er sterke, men også gledelige. Barn 

og ungdom kunne i starten være litt skeptisk i møte med nye og fremmede mennesker, men 

oppdaget at skillene ikke er så store som man kanskje forventet. Noen vennskap har også blitt 

knyttet underveis og fortsatt via sosiale medier. 

Men som en av ungdommene sa: 

«Alle forstår fotball og respekterer de spilleregler som finnes i fotballspillet.»  

Fotball er fotball, verden over. Det samme gjelder for mange av de lekeaktiviteter vi har 

gjennomført. 

5.1.2. Beboerne  

Beboerne på Hvalsmoen har lite å ta seg til på mottaket. Det finnes et lekerom for de minste 

barna, norsk undervisning for EMU (hver dag) og frivillig norsk undervisning for voksne 

noen dager pr uke8. Nå har situasjonen dette året endret seg mye gjennom økt frivillig innsats 

(Kapittel 1.2).  

AKTIV SOROPTIMIST sitt bidrag med aktivisering i møte 

med lokalbefolkningen og arrangert av nærmiljøets 

organisasjoner har vært i en særklasse med sitt konsept og 

faste aktiviteter.  

Mange ble fulgt av mødrene. Disse kvinnene er ikke vant med 

å leve et liv i det «offentlige rom», men følger barna og passer 

på. Gjennom aktivitetene kan de ta steget ut i det offentlige 

rom sammen med norske kvinner som «rollemodeller». Vi 

som er godt voksne kvinner deltar i leken og har en mer 

«leken holdning» til verden. Med dette prøver vi å få disse 

kvinnene til å se vår likestilte rolle i det norske samfunn. De 

smittes av dette og deltar selv. Allerede første gang så vi at 

Bilde 15: Akedag på Ringkollen                 nølende foreldre etter hvert kastet seg med i aking. 

Vi har kun møtt smil og glede og imøtekommenhet hos foreldre, barn og ungdom, når vi 

stiller opp med aktiviteter. De får anledning til å prøve aktiviteter de kjenner fra før, eller helt 

                                                 

 

8 Frivillig norskundervisning gjøres 2 ganger pr uke av en pensjonert lærer. 
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nye ting, som skaper stor begeistring og ivrig kamp om å få prøve. Vi opplever også stor 

entusiasme fra store og små til å prøve å kommunisere med språk, snakke norsk og bruker 

kroppspråk i stor grad for å oppnå kontakt. 

5.1.3. Hvalsmoen  

Ved oppstart av AKTIV SOROPTIMIST hadde Hvalsmoen allerede startet arbeidet med å 

forbedre omdømmet til mottaket i nærmiljøet. Det hadde i flere år vært mye negativ omtale 

om mottaket og deres beboere. Når RS kom inn med en fast avtale om samarbeid rundt 

aktivisering, var dette en kjærkommen gave. Dette var hva de ønsket, at nærmiljøet skulle 

komme til dem. 

Gjennom året har mottaket fått mye positiv omtale i media. Hvalsmoen er blitt et godt 

forbilde for andre mottak ift samarbeid med nærmiljøet og jo mer omtale, jo mer frivillige 

stormer til for å hjelpe. 

Med pågående flytningesituasjon og stadig endringer i mottakets størrelse og tilbud, så har 

vårt faste aktivitetstilbud vært en kjærkommen gave. Det har også medført at vi har bidratt i 

media i «samlet flokk» og presentert og belyst viktigheten av frivillighetsinnsats for Barne- 

Likestillings- og Inkluderingsminister Solveig Horne, på invitasjon fra Hvalsmoen selv. 

Mottakene trenger nærmiljøet og nærmiljøet trenger å engasjere seg i verdenssituasjonen. Så 

dette er en fin anledning til engasjement. 

 

 MARKEDSFØRING AV PROSJEKTET 

Markedsføring av prosjektet har vært en del av strategien fra 

oppstart og har bestått av:  

1. Publisering på nettsider (Ringerike soroptimistklubb / Hero) 

2. Publisering på facebooksider (AKTIV SOROPTIMIST / 

Hvalsmoen Transittmottak) 

3. Publisering om prosjektet i Soroptimist Norway  

               

Bilde 16: Barnas Ringkolldag  

http://www.ringerike.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/naavaerende-prosjekter/aktiv-soroptimist.aspx
http://www.hero.no/Mottak/Mottak/Hvalsmoen-transittmottak/(valg)/Mottak
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Hvalsmoen-transittmottak-Hero-Norge-As-105133639610881/?ref=ts&fref=ts
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4. 8. mars arrangement med fokus på innvandrer kvinner, presentasjon og inntekt til 

prosjektet. 

5. Ringerikes Blad. Avisen har hatt mange oppslag i 2015 om aktiviteter, om prosjektet og 

har nevnt prosjektet i sammenheng med andre 

oppslag om Hvalsmoen transittmottak (ca 10). 

6. Besøk av Barne-, inkluderings og 

integreringsminister, Solveig Horne 6. 

september 2015. Presentasjon av RS og 

prosjektet AKTIV SOROPTIMIST på vegne av 

frivillige rundt Hvalsmoen transittmottak.  

       Bilde 17: Sorptimistene sammen med Solveig Horne. 

7. Brosjyre og poster. Dette ble brukt bla på stand på Kjerringtorget på Nesbyen (September 

2015) 

8. Jevnlige presentasjoner om prosjektet, fremdrift og erfaringer på medlemsmøter hele 

2015. 

9. Innlegg i forbindelse med ny melding om menneskehandel (FAFO).  

10. Informasjon på møter med frivillige rundt Hvalsmoen.  

 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Prosjektmålet har vært: 

Gi kvinner og barn som bor på transittmottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode 

opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger. 

 

Erfaringene har vært overveldende – gjennom lek og moro «dempes» den historien disse 

beboerne har med seg «på lasset» for en stund og de kan leke sammen med norske barn og 

prøve kjente og ukjente aktiviteter, kommunisere via kroppspråk, eller teste felles 

engelskkunnskaper. 

 

Kontakter knyttes, de involverte lærer om hverandres liv og de historier som fortelles fra en 

del av beboerne setter livet i et annet perspektiv enn man opplever som vanlig norsk ungdom. 

Voksne innbyggere i Ringerikeregionen har selv hatt nytte av å bidra til aktiviteter og møte 

beboerne – på den måten blir skillene mellom nordmenn og våre mulige «nye» landmenn 

visket ut fra første stund. Vi er ikke bare en hjelpende hånd i nøden, men et engasjert 

lokalsamfunn i samvær med mottakets beboere. Dette er integrering i praksis. 

http://www.ringblad.no/nyheter/lokal-markering-av-kvinnedagen/s/5-45-45740
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7.1 Videreføring 

Ringerike soroptimistklubb viderefører «konseptet» AKTIV SOROPTIMIST i 2016. 

Dette innebærer: 

1. Prosjektgruppen består nå av 8 medlemmer. Dette skal sikre intern forankring. Nye 

medlemmer opplæres i rutiner i 2016.  

2. Konseptbeskrivelse utformes og publiseres. 

3. Det søkes nye» friske midler» gjennom Tilskuddsportalen for videre drift.  

4. Konseptet videreføres med etablerte rutiner sammen med gamle og nye 

samarbeidspartnere. Nyrekruttering av lokale foreninger jevnlig. 

5. Samarbeid med andre frivillige er etablert og videreføres, for å bidra til økt koordinering 

av all frivillighetsinnsats rundt Hvalsmoen. Gjennom samarbeidet vil også vi kunne 

utnytte potensialet gjennom felles bruk av ressurser.  

VI FORTSETTER INTEGRERING I PRAKSIS I RINGERIKSREGIONEN! 

 
 
Bilde 18/19/20/21: Innsats for andre med 17. mai lek, Haugsbygd ungdomsskole, Soroptmistnissemor og prosjektleder,  
skigåing for store og små på Barnas Ringkolldag. 
 


