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    ÅRSMELDING JUNI 2016 – JUNI 2017 
 
 
 

1. Generelt 
Refugees welcome Oslo (organisasjonsnummer 916 254 008) er en frivillig medlemsorganisasjon som 

skal arbeide for at flyktninger og asylsøkere som kommer til Oslo blir møtt med respekt, verdighet og 

likeverd og får iveretatt sine rettigheter. 

Refugees welcome Oslo legger til rette for at frivillige kan yte praktisk bistand til flyktninger og 

asylsøkere, og vil bidra til integrering og fellesskap. Organisasjonen har som mål å bidra til læring og 

personlig vekst, sosial tilhørighet, ivaretakelse av menneskerettigheter og til forståelse mellom 

mennesker. 

Organisasjonen har sitt utspring i Refugees welcome to Norway og den enorme innsatsen som ble 

lagt ned på Politiets Utlendingsenhet på Tøyen høsten 2015. Organisasjonen ble offisielt stiftet 10. 

desember 2015 

2. Tillitsvalgte 
Styret har i perioden fra juni 2016 til november 2016 (valgt på første årmøte i desember 2015) 

bestått av: 

Leder  Linn Herland Landro 

Nestleder  Guri Jørstad Wingård 

Styremedlem Raifeh Albahleh 

Styremedlem Sofia O. Vargas 

Styremedlem Gunnhild Bringsvor 

Styremedlem Anders Ohlson 

Varamedlem Marit Helene E. Mathiesen 

Varamedlem Monica Cheryl Bakke 

 

På allmøtet 30. november 2016 var det suppleringsvalg i styret, da en del av det sittende styret valgte 

å trekke seg for å fokusere på andre oppgaver, blant annet i paraplyorganisasjonen Refugees 

welcome Norway. Styret har i perioden fra november 2016 – juni 2017 bestått av: 

Leder  Maria Khan 

Nestleder Marthine Seth 

Styremedlem Raifeh Albahleh 

Styremedlem  Hilde Bakkemyr 

Styremedlem Hilde Undheim 

Styremedlem Monica Cheryl Bakke 

Varamedlem Marit Helene E. Mathiesen 

Varamedlem Gunnhild Bringsvor 
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3. Aktiviteter 

RWO - KaffeLykke 
I samarbeid med NAV Grünerløkka (Flyktingtjenesten) arrangerer RWO sosiale samlinger annenhver 

uke på KaffeLykke i Dælenenggata 37. Det har så langt vært 4 samlinger og hver samling er på 3 

timer. Det har i forkant og underveis vært flere koordineringsmøter med NAV Grünerløkka, og 

tilbakemeldingene er så langt veldig positive.  

Bakgrunnen for prosjektet er ønsker fra deltakerene i introduksjonsprogrammet om å bli kjent med 

«vanlige folk» i nabolaget, om et sosialt møtested, mulighet til å øve på å snakke norsk, og ha 

muligheten til å spørre om store og små ting de lurer på. 

På hver samling har det vært invitert 20-40 deltakere, og RWO har organisert 4-8 frivillige. Bydelen 

står for kaffe/te og bakervarer/frukt på treffene, og stiller med en representant som er tilstede hele 

kvelden. RWO har ordnet en del leker og tegnesaker til barna. 

Våre erfaringer så langt er at det er stor variasjon i norskkunnskapene til deltakerne, men med litt 

tålmodighet og god hjelp fra andre deltakere går dette veldig fint. Vi sitter stort sett i små grupper og 

snakker om alt mellom himmel og jord. Av og til har noen et brev de trenger hjelp til å forstå, noen 

trenger råd i forhold til jobb/utdanning, og andre er nysgjerrige på norsk kultur og tradisjoner. Alt i 

alt er dette veldig hyggelige kvelder for alle involverte, der tiden flyr og nye vennskap knyttes. 

Koordinatorer fra RWO er Marthine Seth, Gunnhild Bringsvor og Ragnhild Torsvik Gotaas. 

 

Nabolag Oslo 
I samarbeid med Mangfold i arbeidslivet, introduksjonsprogrammet i bydelene og Oslo kommune 

driver RWO prosjektet Nabolag Oslo. Guri Jørstad Wingård er prosjektkoordinator, og Marthine Seth 

og Elisabeth Rotevatn Nilsen er våre representanter i styringsgruppa. 

Så langt er prosjektet aktivt i fire bydeler i Oslo – Østensjø, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og 

Grünerløkka. Bosatte og frivillige kobles, til gjensidig nytte og glede, og tilbakemeldingene er så langt 

veldig positive. 

Ca. 100 frivillige er så langt rekruttert, og alle går igjennom oppstartssamtale, i tillegg til at det er 

jevnlige samlinger for informasjon- og erfaringsutveksling. Det er gjort ca. 20 koblinger av frivillige og 

bosatte, som omfatter ca 25 voksne frivillige og et nesten tilsvarende antall bosatte + eventuelle 

barn. 

De frivillige har følgende mandat: Være en god nabo, en ressurs som bidrar med bistand rundt 

praktiske spørsmål, en å drikke kaffe med, vise vei til biblioteket, ta i bruk nettbank, praktisere språk 

og forstå kulturelle koder. En veiviser inn i det norske samfunnet. Gjøre kjent i eget nabolag/bydel og 

være kontaktperson/vennefamilie for flyktninger. 

 

Turgruppe Ila – Oslo mottak 
I samarbeid med HIOA (og i en periode også Røde Kors og Caritas) har RWO siden oktober 2016 

drevet en turgruppe for beboerne på Oslo mottak på Ila. Koordinatorer fra RWO er Hilde Undheim og 

Fred Menderis Jakobsen (har tatt over for Maren Drolsum Brumoen). 
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Ønsket er å gjøre byen kjent for beboerene, og samtidig skape gode møtepunkter med gjensidig 

hyggelige opplevelser gjennom aktiviteter og sosialisering. Ved god informasjon på mottaket i forkant 

er oppmøtet bra, og dette har blitt en veldig hyggelig søndagsaktivitet for både beboere og frivillige. 

Gjennomførte turer så langt: 

- 27.10.16: Tur via Ila-dalen: Stopp på lekeplass med te/kjeks-pause. Videre langs Akerselva til 
Deichmanske bibliotek på Torshov. Ca 10 voksne, 4 barn, 7 frivillige. 

- 15.11.16: Konsert i regi av Kirkens bymisjon på St.Hanshaugen eldresenter. 15 beboere, 2 
frivillige. (På forespørsel fra Ila mottak). 

- 17.11.16: Tur med by-sightseeing fra Jernbanetorget, Karl-Johan, Stortinget, 
Nationaltheateret, Universitetet, UD, Slottet. Te og kjeks i slottsparken. Avslutning ved Aker 
brygge. 6 beboere, 3 frivillige. 

- 27.11.16: Julegrantenning i Frognerparken. Gåtur fra Ila til Frognerparken. Servering av gløgg 
og pepperkaker. 6 voksne, 7 barn, 3-4 frivillige. 

- 01.12.16: Tur til Eventyrfabrikken/hopp i havet. 3 voksne, 4 barn, 3-4 frivillige. 
- 15.12.16: Tur til hovedbiblioteket Deichmann. Samling på barneavdeling med sjakk, bøker, te 

og kjeks. Organisering av lånekort og boklån for en beboer. 5 voksne, 3 barn, 3 frivillige. 
- 12.02.17: Tur til Teknisk Museum. Ca 16 voksne, 7 barn og 6 frivillige. 
- 26.02.17: Tur til St.Hanshaugen park. Ca 20 beboere og 2 frivillige. 
- 19.03.17: Tur til Holmenkollen. Besøk på skimuseum og i hopptårnet. 19 voksne, 8 barn, 4 

frivillige. 
- 02.04.17: Tur til Frognerparken. «Picnic» på gressplen, med ballspill og lek. 5 voksne, 4 barn, 

4 frivillige. (Informasjonsglipp fra mottaket – ingen beboere var informert i forkant av turen) 
- 16.04.17: Tur til Folkemuseet. HIOA arr. 12 voksne, 12 barn, 3 frivillige. 
- 30.04.17: Tur til Botanisk hage, Tøyen. 11 voksne, 12 barn og 4 frivillige. 
- 14.05.17: Filmvisning på HIOA. «Jungelboken». 5 voksne, 1 barn, 3 frivillige. (Planlagt grilltur 

til Sognsvann ble avlyst gunnet regn) 
 
Planlagte turer: 

- 02.04: Frognerparken 
- 16.04: Oslo sjøfartsmuseum inkludert tur på Bygdøy 
- 30.04: Botanisk hage og naturhistorisk museum, Tøyen 
- 14.05: Sognsvann med grilling 
- 28.05: Frognerparken/Vigelandsparken 
- 11.06: Besøksgård 
- 25.06: Hovedøya 

 
 

Leksehjelp – Joy for youth 
Vi har siden høsten 2016 samarbeidet med oranisasjonen JOY (Joint organization for youth), som to 

ganger i uka tilbyr leksehjelp på henholdsvis Grønland og Ryen. Leksehjelpen gjelder alle klassetrinn 

fra 1. klasse til videregående trinn 3 og dekker alle fag. Dette er et svært positivt arbeid som omfatter 

både barn og voksne. 

JOY med Marit Bredesen i spissen har drevet leksehjelp på Grønland i 4 år, men har med dette 

samarbeidet fått muligheten til å utvide til Ryen og samtidig tilby hjelp til enda flere. Erfaringen tilsier 

at mange deltakere først og fremst trenger hjelp med å forstå og bruke norsk språk, men det er også 

behov for all slags kompetanse og bakgrunn blant de frivillige. 
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Sosiale medier 
I hovedsak drifter vi en Facebookgruppe med over 11000 medlemmer, en Facebookside med over 

5500 følgere og websiden rwoslo.no. Oppgavene består i å godkjenne medlemmer og innlegg, svare 

på spørsmål samt moderering ved behov. Det finnes i tillegg en Instagram-konto for RWO. 

Det er fortsatt stor aktivitet i Facebookgruppen, som blir brukt til lå dele informasjon om nyheter, 

demonstrasjoner, opprop, aktiviteter og muligheter. Ønsker om klær, leker og annet formidles og 

givergleden er stor. Både bedrifter og privatpersoner bruker gruppen når de har møbler, klær eller 

utstyr de ønsker å gi bort. Folk får hjelp til både leilighetsjakt, jobbsøking, rettigheter og sosialisering, 

og vi mottar mange spørsmål og andre forespørsler.  

Siden gruppen er lukket, brukes Facebooksiden som vår offisielle informasjonskanal på Facebook. 

Her deles de viktigste nyhetene, samt informasjon om innsamlinger, møter og demonstrasjoner. 

Også her får vi veldig mange meldinger fra organisasjoner og privatpersoner, av og til med enkle 

spørsmål, men ofte med mer komplekse saker og ønske om samarbeid eller andre bidrag på 

arrangementer. 

Websiden vår, rwoslo.no, inneholder mye nyttig informasjon om organisasjonen og hvordan man kan 

bidra. I tillegg postes det med jevne mellomrom blogginnlegg om våre prosjekter og andre 

betraktninger fra våre frivillige. 

 

RWTN – Søndre Nordstrand 
Dette er en uavhengig gruppe tilknyttet RWO som ble startet på Holmlia høsten 2015. Deres 

hovedfokus er å samle inn klær, utstyr, leker og andre ting en person kan tenkes å trenge i en ny 

hverdag. De får låne et hus av kommunen som brukes som lager og gratisbutikk, og de har faste 

åpningstider 3 dager i uken hvor alle som ønsker kan komme for å levere eller hente. 

Hovedfokus har vært flyktninger, og de samarbeider med mottakene i Oslo og områdene rundt, men 

de ønsker også å hjelpe andre som har det trangt. De har flere ganger bidratt til Fattighuset og Hjelp 

oss å hjelpe (Gateteamet og familiehjelp), samt til Mange bekker små som sendte en container med 

klær til Libanon. 

De har en egen Facbookgruppe hvor de svarer på spørsmål og legger ut oppdaterte lister over behov 

og ønsker. I tillegg til å fungere som lager og gratisbutikk, har dette blitt en hyggelig sosial møteplass, 

der mange tidligere brukere nå bidrar som frivillige.  

Åpningstider og Adresse: 

Storåsveien 35, 1169 Oslo (Hauketo) 

Tirsdager: 1730-1930 

Torsdager 12-14 

Lørdager 10-13 
 

 

Refugees welcome to school - Refstad 
Dette er en uavhengig gruppe tilknyttet RWO som siden sommeren 2015 har organisert og 

gjennomført frivillig norskundervisning på Refstad mottak. De er nå 10 lærere i fast turnus som 

kommer til mottaket hver tirsdag og torsdag kveld. Undervisningen varer i utgangspunktet i en time 
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per gang og har et tak på 30 elever per time, men på grunn av stor interesse kan dette av og til være 

vanskelig å overholde, og det hender de må kjøre en ekstra økt. 

Målgruppen er alle beboere på Refstad mottak. De aller fleste er nyankomne flyktninger, som enda 

ikke er innrullert i kommunale integreringstiltak. Alle som bidrar i skolegruppa er frivillige lærere og 

lærerstudenter, og de jobber i team på 2-3 lærere. De har fått støtte til innkjøp av lærebøker og 

ordbøker, noe som har forenklet arbeidet og spesielt forberedelsene mye. 

De bidrar også ofte som foredragsholdere på ulike samlinger, og med innlegg og paneldebatter. 

Eksempler på de som har fått nytte av dette er Enhet for mangfold og integrering, studenter på 

lektorprogrammet på UIO, lærerstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus og Utdanningsforbundet. 

Koordinator/leder for gruppen er Ingebjørg Lundevall.  

 

Donasjon og distribusjon 
Denne gruppen har naturlig nok vært mindre aktiv siden lageret på Tøyensenteret ble nedlagt i juni 

2016, men de stiller selvsagt fortsatt opp når det meldes om spesifikke behov fra mottak eller 

bosatte. Det meste av innsamlings- og utdelingsaktiviteten håndteres i dag av RWTN – Søndre 

Nordstrand, men innsamlingsgruppen har også andre innsamlingspunkter hos privatpersoner i Oslo, 

som med jevne mellomrom frakter dette videre til Søndre Nordstrand, eller direkte til mottak om det 

er der behovet er. 

I tillegg til generelle innsamlinger til Søndre Nordstrand har det i perioden også vært gjennomført 5 

egne innsamlinger. 

- Juli 2016: Innsamling av verktøy og maleutstyr i samarbeid med Makers’ hub 

- September 2016: Innsamling av fotballutstyr i forbindelse med OXLO games, samt 

skolesekker og refleksvester til mottaket på Ila 

- September 2016: Innsamling av gitarer og sykkelhjelmer til mottaket på Ila 

- Oktober 2016: Innsamling av spillkonsoller og spill til mottaket på Ila 

- April 2017: Innsamling av skrivebøker og penner til lærergruppa 

Gruppen bidrar også i koordineringen med andre grupper, spesielt i forbindelse med tømming av 

lager på Lysaker og Grini (RWAB) og tømming av lager på Bjørnebekk (RW Follo), samt til 

transportoppdrag.  

 

Arrival assistance og helsegruppa 
Dette er to frittstående grupper som var veldig aktive høsten 2015 på PU, men som nå har litt mindre 

aktivitet.  

Arrival assistance sine hovedoppgaver var vakthold ved PU, samt å ta imot flyktninger på tog- og 

busstasjon og følge dem til PU. I dag følger de fortsatt med på disse stedene, og holder seg hele tiden 

oppdatert på hva som skjer i forhold til stenging av grenser osv. De har også rykket ut på kort varsel 

når det har vært behov for det. 

Helsegruppa gjorde en utrolig viktig innsats på PU, men behovet er heldigvis ikke lenger det samme. 

De har fotsatt en aktiv Facebookgruppe hvor det deles helserelatert informasjon, følges med på 

situasjonen på mottak samt rapporter og vedtak fra myndighetene. De bidrar også mye til å svare på 

spørsmål om helserettigheter i de andre gruppene, og deres frivillige er ofte involvert i enkeltsaker. 
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Enkeltstående arrangementer 
Organisasjonen har i perioden vært medarrangør av eller holdt innlegg på en rekke arrangementer og 
demonstrasjoner, blant annet: 

- September 2016: Medarrangør av OXLO Games – I samarbeid med Enhet for mangfold og 
integrering i Oslo kommune, samt flere andre organisasjoner. OXLO Games er et 
idrettsarrangement som ønsker å sette et ekstra fokus på frivillighet og inkludering av 
nyankomne flyktninger, og ble arrangert på Ekebergsletta 17. september 2016. 

- September 2016: Medarrangør av OXLO-konferansen – I samarbeid med Oslo kommune og 
Mangfold i arbeidslivet. Den årlige OXLO-konferansen ble avholdt 21. semptember 2016 og 
hadde tittelen «Flyktninger og arbeid: mangfoldets ressurser og mulighetenes by?». Guri 
Jørstad Wingård fra RWO holdt innlegg. 

- Oktober 2016: StopBombingHospitals – Kampanje i sosiale medier i samarbeid med RWN. 

- Oktober 2016: Informasjonsmøte for frivillige – Spesielt med tanke på turgruppe Ila og 
Nabolag Oslo. 

- November 2016: BellsForCivilians – Demonstrasjon, kampanje i sosiale medier og ringing 
med kirkeklokkene til Oslo Domkirke. I samarbeid med RWN og 30 andre organisasjoner, 
partier og institusjoner. 

- Desember 2016: Medarrangør av Førjulsfest for flyktninger i Bøler kirke 

- Desember 2016: Medarrangør av Tusen lys for mennesker på flukt – Demonstrasjon i 
samarbeid med Antirasistisk senter og flere andre.  

- Februar 2017: Teaterforestillingen «Hjem» med barnefamilier på Refstad mottak. 

- April 2017: Samarbeid med Elvebakken vgs 

- April 2017: Innlegg på Vedledighetsgallaen 2017 – Til inntekt for syriske barn og 
Flyktningehjelpen. Shokat delte sin historie med gjestene på Wallmans. 

- April/mai 2017: NOK ER NOK – Protest mot Norges inhumane asylpolitikk – En rekke 
demonstrasjoner ved Trandum og i Oslo sentrum. 

- April 2017: Innlegg for Honorous College of social and behavioral sciences 

- Mai 2017: Innlegg på utstillingen «Utsendelsen» - En utstilling av Stefanie Reinhart med 
tema «Mennesker på flukt». Deler av inntekten går til RWO sitt arbeid.  

- Mai 2017: Medarrangør av Drømmetre – I samarbeid med The Human Aspect. Barns 
drømmetegninger i trærne foran Stortinget. 

- Mai 2017: Innlegg for PAAL (Progressive Americans Action League Oslo) på Eldorado – 
Sammen med RWN og Amnesty International. 

- Mai 2017: Utflukt til RWTN – Søndre Nordstrand med deltakere fra KaffeLykke: Over 20 
personer var med på tur, og mange fikk med seg kjøkkenutstyr, sko, klær og barnetøy hjem. 
En del satte seg på venteliste til sykler og barnevogn, og ellers var det kaffe, te, kjeks og 
sosialisering. 

 
 
 

 
 


