
 

 

Hei, 

Vi har i motsetning til mange andre ikke hatt stengt på tiltaket vårt på lavterskel i disse korona tider. Vi har vært 

aktivt tilstede på jobb siden regjeringen påla hele Norge lav aktivitet og oppfordret folk til å være hjemme. Vi 

har "holdt hodet kaldt og hjertet varmt" som Frelsesarmeens slagord og oppdrag på verdensbasis, og har valgt å 

fokusere på det som faktisk er mulig å få gjort innenfor de smittevernsreglene som har blitt gitt. 

Fra 12 mars og frem til i dag har vi gitt ut 400 matpakker, 120 matposer, 100 middager, hatt 400 besøkende, 

møtt 50 personer på oppsøkende runde i Sandvika by, ringt og hatt kontakt med 150 pr. telefon, kjørt 12 

klesvasker, 15 dusjbesøk, hentet over 200 kg mat i samarbeid med Meny, fått godteri til matposene fra Nille, 

kjøpt vannflasker fra Frelsesarmeens sentralt(for å gi ut på oppsøkende), fått overskuddsmat fra flere butikker 

og hentet mat på sentrallageret inne i Oslo(frukt, drikke, mat etc). Tallene her gir et bilde av behovet, og mange 

av de som har vært innom er faste besøkende til vanlig. Vi har også åpent søndag for varm mat fra forrige uke, 

og Jobben tiltaket er i gang, samt Stedet og gatefotballen har walk and talk i mindre grupper, samt andre 

aktiviteter på nett.  

Det er i disse tider vi skal være der for våre og gjøre vårt beste for at de mer rus og psykiske lidelser kjenner at 

de har noen de kan støtte seg til, at noen tenker på dem og at de ikke er alene. 

Takk for støtten dere politikere gir oss året rundt -  dere gjør det mulig at vi skal gjøre vår jobb til det beste for 

de i Bærum som ikke har så mange andre å støtte seg til! 

PS: Sender med noen bilder av vår aktivitet, så dere kan få med dere litt av det som har skjedd. 

Mvh 

Signe Haukvik Haugen 

Daglig leder 

Frelsesarmeens rusomsorg i Bærum og Asker 

Tlf: 98 64 32 39 

 

 

 


