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Fortsatt ledige plasser 

Bli med på Bømlo Røde Kors sin 10 års Jubileumstur 

til Lanzarote 24. januar- 7. februar 2011 
 

Det er nå en liten måned til vi reiser avsted på sydentur, dessverre er en del av 

våre deltakere blitt nødt til å avbestille p.g.a. sykdom. Vi har derfor en del 

ledige plasser. Dette blir tur nr.10, vi ønsker å ha jubileumsturen vår der vi 

startet opp.  

Har fått et godt tilbud på en flott plass, vi har mange som reiser med oss hvert 

eneste år. Mange nye kommer til og i år har vi fått 50 plasser, da vi håper at de 

som var med oss de første gangene vil bli med oss på jubileumsturen. 

Så glem snø og is, reis vekk fra mørke og kulde i januar og bli med oss til 

sydligere breddegrader. 

Vær med og nyt Lanzarotes deilige sol og milde klima. Lanzarote er skapt av 

vulkaner og er omgitt av fantastiske strender, klipper og krystallklart vann. En 

meget sjarmerende og særegen øy. 

 

I stedet for å sitte inne kan du gå 

deg en tur hver eneste dag, iført 

kun lett sommertøy.  Du kan 

delta på bassengtrim, 

seniordans, sykkel og gå turer. 

For de som liker å bade kan de 

gjøre det i oppvarmet basseng, 

eller de sprekeste kan ta seg et 

bad i sjøen.  



Dette klimaet er utrolig 

positivt for de som sliter 

med astma, gikt, psoriasis og 

hjerteproblemer. 

 

Turen er lagt opp for de som 

regner seg for godt 

voksne(50+), men selvsagt 

kan yngre som ønsker å bli 

med oss melde seg på.   

Vi ønsker å gi deltakerne en 

trygg/sosial reise i sammen med reiseledere fra Bømlo Røde Kors. 

Hensikten med turen er å få nye venner og skape nye nettverk, og ikke minst 

tror vi slike turer på sikt fører til bedre helse. 

Vi reiser fra Flesland, felles transport fra Bømlo, via Stord og til Flesland. 

Vil du vite mer, ta kontakt på telefon m/ May-Brit 450 65 439 / 53421414  

 

Bømlo Røde Kors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



En helt vanlig jul i Hordaland 
 

Dagene ble delt i 2, da vi hadde en dag i Odda og en i Bergen. Vi fikk innvilget en stor sum fra 

Gjensidigstiftelsens Julefond som skulle gå til barn og unge som ikke har hatt muligheten til å feire en 

helt vanlig jul.  

 

Odda: 

Her var det påmeldt 25 

barn og 13 voksne, og disse 

var i alder 1 ½-23 år samt 

foreldre.  

 

 Odda RK hadde tatt på seg 

ansvaret for denne dagen, 

som var satt til 5 dag jul. de 

hadde dekt et kjempefint 

bord med masser av 

sjokolade rundt på bordet.  

 

Noen barn/famililer møtte 

ikke opp, sjøl om det var 

bindende påmelding, men 

vi som var der klarte å lage i 

stand en liten romjulsfest.  

Odda Kommune sponset 

oss med grøten. Så vi som 

kom fikk rikelig med grøt og 

1 mandel på deling.  Samt 

at vi hadde kaffe og kaker.  

 

Så her var det ei jente som 

var heldig og gikk hjem med 

en ekstra gave, en 

marsipangris.  

Ellers så hadde vi noen 

julesanger, lekte stolleken 

noen ganger, samt at 

popcornmaskina fikk meget godt besøk…   føre vi fikk besøk fra Nordpolen.  

 

Alle barna fikk nå en pakke etter lister som dem hadde sendt til undertegnede på forhånd. Alle gikk 

hjem mer eller mindre fornøyd med dagen. Noen gaver måtte byttes, men ordner undertegnede 

med siden mye av gavene var kjøpt i Bergen.  

  



Bergen: 

 

Og 6 dag jul var det feiring i Bergen.  

 

Det  møtte opp 120 store og små til kinoforestilling, 

noen så på Legenden om Narnia- Reisen til det 

ytterste hav mens andre så Elias og jakten på 

havets gull filmen.   

Disse var i alder 6 mnd til 23 år pluss en del foreldre.  

Det kom deltagere fra bl.a Stord, Voss, Dale, Askøy, Os, 

Bergen, Fjell 

 

Siden Narnia begynte 40 min føre Elias bestemte jeg at 

vi som skulle se på Elias gikk ned i Pepperkakebyen føre 

filmen. Og etter at Narnia var ferdig gikk denne gjengen 

ned i Pepperkakebyen. Alle likte det dem så, så 

fotoapparatene gikk flittig denne dagen. Alle barn og de fleste voksne fikk med seg en godtepose inn 

på kinoen og det var populært. Dem som skulle se på Narnia fikk også utdelt 3D-briller.  

 

Etter at kinoene og turene ned i Pepperkakebyen var unnagjort, møttes vi nede på RICA Hotell 

Bergen, de barna som kom tidlig fikk lov til å se en tegnefilm til alle var kommet, noen fant også 

lekerommet som var gjort i stand til oss.  

 

På Rica Hotell fikk vi servert en deilig nissegrøt og rød saft. Samt kaffe til de som ville ha det.. I 

grøtkjelene var det gjemt 4 stk mandler. Så her var det også gaver til dem som fikk mandelen.  Alle så 

ut til å kose seg…. Men plutselig fann vi ut at det var på tide å synge en julesang, så ”på låven sitter 

nissen” ble sunget av alle som kunne den. Og jammen 

meg kom ikke nissen også her, så han har hatt mye å 

gjort… først Odda og så Bergen innimellom alle andre som 

ville ha besøk av han i jula.  

 

Her var det også gaver til alle barna, etter innsendte 

julelister. Noen hadde fått gavene tilsendt på forhånd.   Av 

gaver som ble innkjøpt: masser av leker, klær, 

sportsutstyr, kameraer, mobiler, tv, kjøkkenutstyr, spill 

med mer 

 

Også denne dagen gikk mange hjem med en deilig følelse 

at det er noen som tenker på dem.  Samt en ekstra 

julegave under armen.  

 

Alt i alt fikk 114 unger en gave fra Røde Kors 

/Gjensidigstiftelsens Julefond. Jeg var også på besøk på 

Mottaket på Bulken med div gaver til noen små barn.  



Så nå håper jeg at dette kan bli en årlig 

arrangement, med 2 andre steder i fylket 

vårt. Jeg takker iallfall for at jeg fikk 

anledning til å lage i stand dette 

arrangementet. Jeg har kost meg sammen 

med dere alle sammen.   

 

 

 

 
Bildet: Stor gave til liten gutt på Mottaket på 
Bulken/Voss 

 

 

 

 

 

Ellers vil jeg rette en kjempestor takk 

til alle som har støttet vårt 

arrangement ved å sponse deler av 

det eller gitt oss meget gode rabatter: 

 

*Grøt og saft er sponset av Rica Hotell Bergen 
og Odda Kommune 
 

* kinobilletter er innkjøpt til rabatterte 
priser fra Bergen Kino 

*Pepperkakebyen sponset oss med 
inngangen for alle sammen 

*samt at flere firmaer gav oss rabatter til 
dette arrangementet. 
 

Samt en takk til Tide Stord og VTS som fraktet oss til Bergen denne dagen samt en stor 

takk til alle frivillige som var med å hjalp til på denne dagen. 

 

 

 

Dale, 4.1.11 

Torunn SamuelsenTorunn SamuelsenTorunn SamuelsenTorunn Samuelsen    

 
 
 
 
 
 
 
 



Røde Kors i Hordaland samarbeider med Vitaltour AS om Røde Kors Reiseklubber for gjennomføring 
av trivsels- og helsereiser for ulike grupper. Under finner du særlig godte tilbud som alle Røde Kors 
medlemmer kan vurdere å benytte seg av. 
 

Vitaltour nyheter 4/1, 2011
Se nyhetsbrevet i en nettleser

 

   

 

Kypros for hele familien 
Ta med deg familien til barnevennlige Fig 
Tree Bay, og 
bo på leilighetshotellet Paramount – et 
perfekt bosted 
for en vellykket ferie. Her finner du 
bassenger, bar og 
restaurant – samt en herlig hage og flere 
utsøkte bade- 
plasser i umiddelbar nærhet. 

Gratis all inclusive for barna 

(ett barn pr. voksen) 

Barn & Ungdom fra 900,- 

( i ekstraseng) 

1.000,- BESTILL TIDLIG RABATT 

 

 

 

 



Bestill reisen før 18.januar og få 1000,- i 
rabatt pr. booking (gjelder Paramount i 
perioden juni-august) 

Familiepakker 

12.690,- (9.juni, 1uke). 
9.290,-(18.august, 1uke). 

Direktefly fra Bergen hver Torsdag 

hele sommeren, fra 9.juni 

 

 

Kontakt oss på 56 57 47 50 eller 
info@vitaltour.no  

Hvis du i fremtiden ikke ønsker å motta 
nyhetsbrev  
fra Vitaltour, så kan du melde deg av her! 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 



Avslutningsfest for 

NORSKGRUPPENE i 

Bergen Røde Kors 

torsd 9.12.10 

 

53 forventingsfulle 

kvinner og menn, 

elever og lærere,  

møttes til en hyggelig 

avslutning på året som 

har gått. Her var det 

mange nasjonaliteter 

og alder på de 

fremmøte var 6-90 år…. 

Festen begynte med at 6 kl fra Christies Krybbes skole ved lærer Tjalve Madsen underholdt 

med 3 sanger. Deretter overtok Wen Wen Jiang som kommer fra Kina, hun  leste et 

juleeventyr fra hjemlandet. Så var det felles sang ”NÅ TENNES TUSEN JULELYS”. Før 

Cemalovic Zekisa (Kikka) ”skyggen”.  Deretter var det tid for Nany Baeza  og Daniel Leiva, 

disse kommer fra Chile, som underholdt oss med sang og gitarspilling.  Rørende var det og 

det var det flere som nevnte… innimellom dette tente vi de 4 adventlysene.  

Så var det igjen tid for allsang ”GLADE JUL” på flere forskjellige språk.  Så var det tid for gang 

rundt juletreet og da sang vi ”SÅ GÅR VI RUNDT OM EN ENEBÆRBUSK”. Vi fikk til 2 fine 

ringer. Når vi var ferdig med gangen rundt treet var det tid for diktlesning av Karin.  

Når vi var ferdige oppe, gikk vi ned for bevertning av mat fra mange forskjellige land. Alle 

koste seg denne formiddagen. Vi ble mer kjent med de andre norskgruppene og kaffen gikk 

ned på høy kant.  
Godt nytt år, fra Torunn Samuelsen 
 
 



Nyhetsmelding 30. desember 2010 

 

Elfenbenskysten: Røde Kors trapper opp hjelpearbeidet  
 
Røde Kors i Norge gir nå en halv million kroner til hjelpearbeidet for de tusenvis av 
menneskene som er drevet på flukt fra kriserammede Elfenbenskysten. 
 
- Krisen i Elfenbenskysten eskalerer. Denne støtten skal gi umiddelbar assistanse til de mange 
tusen menneskene som har flyktet fra landet, sier Børge Brende, generalsekretær i Røde Kors.  
 
Den norske støtten inngår den omfattende operasjonen til Det internasjonale Røde Kors- og 
Røde Halvmåneforbundet (IFRC), som ber om i overkant av 8,4 millioner kroner til 
hjelpearbeidet i nabolandene. 
 
Operasjonen tar sikte på å hjelpe anslagsvis 45.000 mennesker de neste seks måneder med 
nødforsyninger som hygienepakker og materiell til å sette opp nødly.  
 
- Det er ikke bare den humanitære situasjonen i Elfenbenskysten som gir grunn til bekymring. 
Med strømmen av mennesker over nabogrensene er det potensielt fare for matsikkerheten, 
vann og sanitærforhold, sier Brende. 
 
- Våre søsterforeninger i Burkina Faso, Guinea, Ghana, Liberia og Mali er derfor allerede i 
gang med hjelpearbeid for menneskene som har flyktet fra den politiske krisen i 
Elfenbenskysten. Nå skal dette arbeidet trappes opp. 
 
IFRC har frigjort over 1,2 millioner kroner fra sitt nødhjelpsfond for å iverksette 
hjelpeoperasjonen raskt. Vann- og sanitærforholdene skal utbedres, mens Røde Kors-frivillige 
skal iverksette helseopplæring for å forhindre utbrudd av smittsomme sykdommer. 
 
Daglig ankommer det fortsatt store mengder mennesker som flykter fra den politiske 
krisen i Elfenbenskysten. Mer enn 15.000 mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, 
skal ha flyktet fra landet. Det store flertallet har flyktet til østlige Liberia. 
 
Innad i Elfenbenskysten er den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og lokale Røde 
Kors i gang med å gi førstehjelp og grunnleggende helseartikler til de som er rammet av 
volden. 
 
Fra 26. november og til nå har Røde Kors-førstehjelpere behandlet 590 sårede, og har 
transportert flere hunder med alvorlige skader til sykehus. Den internasjonale Røde Kors 
Komiteen (ICRC) hjelper også med medisinske forsyninger til sykehus som mangler 
materiale til behandling av skadde.  
 
 
 



JULEAVSLUTNING MED BØMLO RØDE KORS UNGDOM 
 

 

 Bømlo Røde Kors Ungdom hadde juleavslutning på ungdomskvelden sin sist måndag. Me starta opp 

ungdomskvelden tidlegare i haust, og me treffest annankvar måndag.  

Til vanleg pleier me å spela brettspel, kortspel eller wii-spel, og ha litt forskjellige aktivitetar. Det har 

komme omtrent 17 ungdommar kvar gong, og mange av dei samme ungdommane kjem kvar einaste 

gong, noko me tek som eit teikn på at dei har det kjekt og at det er behov for aktiviteten vår! 

 

Me starta juleavslutninga vår med ein pakkeleik og litt forskjellige energizers.  

Planen vår var å byrja med å ete graut, men då klokka var 19.30 og folket kom, var grauten framleis 

berre suppe. Etter eit heftig samarbeidsprosjekt mellom Malinn og Hild-Elin, leiarane av Bømlo Røde 

Kors Ungdom og Stord Røde Kors Ungdom, vart det til slutt graut, klokka ni.  

Kanskje er me betre på Røde Kors Ungdom-ting enn akkurat det å laga graut?  

 

Som alle andre med respekt for seg sjølv hadde me mandel i grauten - og den heldige finnaren denne 

kvelden vart ingen ringare enn ho som hadde ansvaret for å laga grauten. Ho vann ein marsipangris, 

og eit Donald-julehefte. Etter grauten gjekk nokre opp i peisestova for å spele litt wii - det må visst til 

for at ungdomskvelden skal vera fullkommen!  

 

Ei fin avslutning på ein flott haust - og me ser fram til ein enda flottare vår! 

 

- Malinn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSKAVALKADE 2010, DEL 2 
 

Nr 27 
Nasjonal dugnad mot drukning 
 

Generalsekretær i Røde Kors, Børge Brende, mener at et uakseptabelt høyt 
antall mennesker omkommer i drukningsulykker i Norge hvert år. 

 

Pakistan: Kritisk helseutvikling 
- Hvis regnet og springflommen fortsetter, kan flommen i Pakistan utvikle seg til en nasjonal 

katastrofe. Helsesituasjonen er nå kritisk, og vi vurderer fortløpende å sende ytterligere støtte til 

området, sier Børge Brende, generalsekretær i Røde Kors. 

 

Klasevåpenforbudet: - Opprydningen må styrkes 

I dag, 1. august, trer klasevåpenkonvensjonen i kraft, etter at 37 land har ratifisert i avtalen. - 
Dette må markere øyeblikket da ord blir til handling. Klasevåpenkonvensjonen viser også veien 
til hvordan andre uakseptable våpentyper kan forbys, sier Sven Mollekleiv, president i Røde 
Kors.  

Røde Kors setter giverrekord i sommer 
Røde Kors setter giverrekord denne sommeren. Flest melder seg som nødhjelpsgivere, men også 

giverprogrammene for barn i Norge og fadderprogrammene i utlandet er populære. 

 

Nr 28-33 
Samlet inn nesten tre millioner siden fredag 
Givergleden til flomofrene i Pakistan er stor. 
Røde Kors i Norge har hittil fått inn 4,3 millioner kroner til flomofrene i Pakistan fra privatpersoner og 
næringsliv. 
 
 

DISTRIKTSMESTERSKAP I HJELPEKORPS  

HORDALAND RØDE KORS HJELPEKORPS 
Sotra RKH med Raymond Marcussen i spissen 

sto som arrangør for årets DM. 

 
De hadde fått med seg mange sponsorer 
og flotte premier og gaver til lagene  
 

Et virkelig flott DM, lørdagens 
ringløype var konsentrert rundt 
Sartor senter til Røde Kors huset i 
strålende solskinn. 
 



DM startet fredag kveld med nattorientering. 
Lørdag kveld var det festmiddag med lokal, god 

mat, laget av en norsk kokk som har tatt 
tilleggsutdanning i Frankrike. 
Han er Hjelpekorps mann fra Sotra som inviterte 
med seg et lag fra Frankrike. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pantet en flaske – vant kr 5000,- 
Baard Hjertholm (20) opplevde skikkelig flaks tidligere i sommer. Tre dager før sydentur har han med 

seg en tomflaske til automaten på Rema 1000 på Kuven. Istedenfor å trykke på knappen som gir 

pantelapp, trykker Baard på knappen med det røde korset og spiller i Røde Kors sitt pantelotteri. 

Etter få sekunder spiller automaten gevinstfanfaren 

og ut kommer kvitteringen på at han har vunnet kr 

5000,-, etter å ha satsen kun èn tomflaske. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 34 
VOSS RØDE KORS HJELPEKORPS – 113 DELTAGERE PÅMELDT PÅ 30 TIMERS 

HJELPEKORPSKURS I FØRSTEHJELP!!! 
Voss Røde Kors Hjelpekorps har planer om å køyre 30 timers fyrstehjelpskurs på Voss med oppstart 

31.08.10.  

Tideligare har me hatt litt problem å få deltakere til å i det heile køyre slike kurs (avlyst i fjor pga 

manglende deltagelse), eller det har vore få deltakere. 

I år er situasjonen litt annerledes. Me har pr i dag  113 påmeldte!  Me har rekruttert på dei 

vidaregåande skulane på Voss og har folk frå alle kommunane i område 4 som vil delta på kurs.  

Mange har signalisert at dei ynskjer å gå vidare i Røde Kors Hjelpekorps etter dette kurset.  

 
 
 



Ferie for alle – sommer 2010. 
Stedet for årets leir var HARALDVIGEN utafor Kristiansand i perioden 20-26.juni.  

2 busser var innleid fra VTS (på Voss), disse 2 bussene med egne sjåfører fraktet oss nedover til 

Sørlandet.  Deltagerne kom fra omtrent hele Hordaland Fylke. Vi var 6 ledere, 2 bussfører (også 

ledere) og 73 deltagere som igjen tilsa 23 familier som reiste nedover.  Vi måtte gi avslag til nesten 

150 stk! 

 

BARKLEIR PÅ RADØYTUNET! 
Fredag 27. august kom buss etter buss med 60 forventningsfulle barn i 5-7 
klasse fra hele fylket, voksne og ungdommer til Radøytunet for å ha felles 
BARK leir. Værgudene var med oss, så solen skinte og etter et kjapt måltid bar 
det av sted ut i på sjøen i båt og der var de til søndag ved 13 tiden, da det 
var tid for hjemreise. Lørdag var den store aktivitetsdagen. Småbåter ble 

brukt til å ro og fiske. Makrellen beit ivrig hele dagen og mange fikk grillet 
sin egen makrell til middag. I skvulpende bølger kjørte ribben de tøffe og 
kanskje litt mindre tøffe på skikkelig ”vaske” tur ut i Hjeltefjorden.På tross 
av litt brennmaneter i fjorden for Dan Erik av gårde i høy fart med tuben på 

slep. Det ble hopp og sprett for noen og enhver på tubeturene. 

 

Gode resultater på sommerskolen i år også. 

For 4. året på rad arrangerte Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sommerskole for elever i videregående 

skole. Nesten 80 elever deltok – vel dobbelt så mange som i fjor. Vel 50 av disse deltok i Bergen, mens resten 

deltok på Askøy. Tilbudet er en ny sjanse for elever som er motiverte for å forbedre kunnskaper og karakterer i 

matematikk, norsk, engelsk eller naturfag. Noen elever får mulighet til å ta opp igjen eksamen, andre får 

anledning til en oppfriskning i fag der de ønsker å forbedre karakteren sin. Totalt tok 28 elever eksamen på nytt, 

og 22 av elevene besto. Alle disse elevene hadde da fått strykkarakter på den opprinnelige eksamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr 36 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr 37 

LØP FOR LIVET 2010 
 

"Løp for livet - bli blodgiver" startes av Norges Røde Kors i Trondheim lørdag 25. september og 

avsluttes i Oslo 9. oktober. Stafettpinnen er kosebamsen til Johannes (4) som i dag er pasient ved 

Fredrikstad sykehus. Den lille gutten er alvorlig syk og er helt avhengig av blod og blodprodukter for å 

kunne overleve. Underveis langs kysten skal bamsen fraktes med båt, tog, luftballong, helikopter osv.  

 

Dignity day – bli frivillig 
 

Røde Kors har sammen med MOT og Frivillighet Norge inngått et samarbeid om å gjennomføre 

Dignity Day i 1. klasse ved alle landets videregående skoler 20/10-10. 

Vedlagt finner dere skriv fra presidenten som sendes til alle distriktsledere med oppfordring om å 

stille som frivillige veileder under Dignity Day 20/10-10,. For å lære mer om Global Dignity, Dignity 

Day eller melde deg som frivillig se  http://www.globaldignity.no/ 

 

Nr 39 

Bamse til Manger på blodgivarstafett 
Kosebamsen til Johannes på 4 år kjem til Manger laurdag 2. oktober som ledd i Røde Kors sin 

blodgivarstafett ”Løp for livet”. Bamse blir teken imot av ordførar Jon Askeland på Manger Senter 

kl. 11.00.  Bamse ynskjer seg fleire bamsevener, så alle er velkomne til å ta med bamsane sine for å 

helsa på han. Og dei som har sjuke bamsar, kan få dei friske att på eit bamsesjukehus. Bamse vil gi 

alle born bamsegodt og refleksar.  

 

Omsorgsamling  
18 og 19.sept 2010  

på Voss og Stord 
Omsorgssamlingen samlet deltakere fra aktiviteter som besøkstjeneste, leksehjelp, Barnas Røde Kors 

og Flyktningguide. 

På Voss fortalte grunder Even Rokne om Ekstremsportveko og Ekstrem Utvikling, om hvordan man 

bygger opp gode aktiviteter og holder på dem, og hvordan han var kommet dit han var i dag. Rokne 

er kjent på Voss som foretaksmannen bak fallskjermgjengen der, og han har flere store konkurranser 

bak seg.  

 
 



RØDE KORS UNGDOM - 

UNGDOMSKONFERANSE PÅ VOSS 24-26 SEPT 
 

Helgen begynte med at folk kom, sjekket inn, og myldret litt før Aktivt Valg 

stod på programmet. 
De klarte å engasjere alle ungdommene, nesten 45 stk totalt, og isen ble 
definitivt brutt når vi skulle øve på å ta på kondomer, og det ble snakket 
åpent om kjønnsykdommer og hvordan de smitter, og forsamlingen var engasjert i 
et absolutt aktuelt tema! Distriktsrådsleder Thomas Moe Johansen ønsker 

velkommen. 

 

Nr 41 

22183 medlemmer i Røde Kors i Hordaland 

Forslag til distriktsårmøtet om valg av revisor 
På distriktsårsmøtet i mars 2010 ble det vedtatt å sette revisjon av Hordaland Røde Kors ut på anbud. 

Anbudsdokument ble utarbeidet våren 2010 og anbudsrunden gjennomført i sommer / tidlig høst. 

Ved fristens utløp var det kommet svar fra en rekke revisjonsselskap. Distriktskontoret gjennomførte 

en analyse av tilbudene, basert på de vektede tildelingskriteriene i anbudsdokumentet og rangerte 

tilbudene. I distriktsstyremøtet den 30. september 2010 behandlet styret saken og vedtok å anbefale 

distriktsårsmøtet 2011 å velge Revisjonsselskapet Deloitte til distriktets revisor for neste periode, 

altså gjenvalg. 

 

FITJAR RØDE KORS – NY LOKALFORENING OPPRETTET 
Fredag 17. september ble Fitjar Røde Kors stiftet, i et møte på den lokale kafeen. 

Fitjar Røde Kors er den tredje nye lokalforeningen stiftet i Hordaland på under ett år, og enda en 

kommune i fylket har nå sin egen lokalforening. Lars Rydland blir styreleder i Fitjar Røde Kors i 

interimsperioden frem mot første ordinære årsmøte. 
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PANTO – over kr 100 000,- utbetales nå til lokale ledd i Hordaland 
Panto er i ferd med å bli en stor og viktig inntektskilde for lokalforeninger som har automater i sitt 

område, og som klarer å få publikum til å trykke på ”røde kors knappen”. 

 

 

 

 

 

 



PÅ ØVELSE MED BERGEN  
RØDE KORS HJELPEKORPS, 
DEN 20 OKTOBER 2010 
 
Case: To gondoler har smelt i 

hverandre ved festningen ovenfor 
Helleveien, og kablene til 
gondolen er røket, og skadde 
ligger slengt overalt, et 
scenario som ikke er umulig i 

denne byen. 

 

 
 

Vel overstått  

TRØKK-helg 
15.-17.oktober var 77 deltakere og 12 kursholdere samlet på Hotell Ullensvang for faglig påfyll og 

inspirasjon. Vi hadde seks kurs på programmet i år.  

 

Global Dignity Day 
20.oktober 
 
Global Dignity Day ble avholdt 20.oktober 
over hele verden. I Hordaland hadde over 
10 videregående skoler et opplegg denne 
dagen knyttet til begrepet verdighet og 
menneskeverd. 
 
Røde Kors er en av 
hovedsamarbeidspartnerne til Global 
Dignity Day og i Hordaland hadde vi 8 veiledere fra Røde Kors fordelt på to videregående skoler som var i 
aksjon denne dagen.  
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Stort engasjement hos beredskapsvakter på Voss 
18. og 27. oktober ble det arrangert 2. års kurskveld for beredskapsvaktene fra Voss og 

Vossestrand Røde Kors. Hele 80 beredskapsvakter deltok på de to kursene, og de hadde mange 

spørsmål og innspill. 

 
 
 
 
 
 



GULLFEST PÅ 

BLODBANKEN 
Tirsdag ble den årlige Gullfesten 

avholdt på Haukeland 

Universitetssjukehus. Dette er et 

arrangement for å hedre 

blodgivere som har gitt blod 80 og 

100 ganger. Det vil si at de har 

vært trofaste blodgivere i over 20 

år. Dette markeres med en fest 

med snitter og kake og utdeling av 

gullnål og gullnål med krans, 

blomster og førstehjelpspose. 
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Ildsjelprisen 
Ildsjelprisen (tidligere omsorgsprisen) er etablert for å hedre frivillige i Røde Kors i Hordaland som 

har gjort en innsats ut over det man normalt kan forvente. Prisen skal hedre lokale entusiaster som 

gjennom langvarig frivillighet har fremmet Røde Kors sine verdier eller gjennom enkelthandlinger 

over kortere tid har tilført Røde Kors noe særlig verdifullt. Praksis viser at det i alle lokale ledd i 

Røde Kors i Hordaland finnes en eller flere frivillige som kvalifiserer til å motta Ildsjelprisen. 

Alle lokalstyrer kan sende inn forslag på kandidater til Ildsjelprisen. Distriktsstyret vedtar hvem 

den skal tildeles og normalt skjer tildeling under høytidelige rammer på distriktsårsmøtet. Alle 

forslag må være begrunnet og sendes til lars.skorpen@redcross.no . Frist for å sende inn forslag er 

15. januar 2011. 

 

FØRSTEHJELPSKURS PÅ KVAMSKOGEN 
To helger i høst ble det arrangert førstehjelpskurs for nye medlemmer/rekrutter på Hytten til 

Norheimsund Røde Kors på Kvamskogen. Første helgen, fredag, lørdag og søndag og andre helgen 

lørdag og søndag, en av helgene kolliderte med Ullensvangkursene, dessverre. 
 

MEDLEMSKVELD I  
ARNA OG ÅSANE  
RØDE KORS JUNIOR 
Journalist og fotograf ankom Ca 17:30, dvs, journalist litt senere grunnet møte med Distriktrådet for 

Hordaland Røde Kors Ungdom. 

Ungdommene var spredt rundt, og på kontoret var Mona Flekke - blodansvarlig i Norhordland og 

resten av distriktet, Eivind Gunby - Nestleder for Hjelpekorpset i Arna og Åsane, og Vigdis Sand 

Torvanger - leder for Arna og Åsane Røde Kors Omsorg, samt medlem i opplæringsutvalget. 

 
 
 



Trykk hardere ved 
livredning 
 
Fra første januar gjelder nye rutiner 
for hjerte- og lungeredning. Den 

viktigste er å trykke hardere ved 
brystkompresjoner. Mellom 5 og 6 
centimeter. 

 
 
 

PÅ ØVELSE MED NORDHORDLAND RØDE KORS HJELPEKORPS 
Det var ca 6stk som stilte fra Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps, og meldingen lød at det var to 

savnede personer, menn, i 40års-alderen. 
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BARK-møte i Tyssedal 
BARK i Tyssedal har planlagt å avholde julemesse for å selge egenprodusert julepynt og 

førstehjelpsutstyr (utmerket julegave!). Inntektene fra salget hadde vi tenkt å gi til Hordaland Røde 

Kors sitt distriktsprosjekt i Kenya. 

 

VOSSESTRAND 
Røde Kors 
Sender nokre bilete frå Marknaden som Vossestrand Røde Kors hadde sundag 7. 
november 2010. Hjelpekorpset og BARK samarbeidde om gjennomføringa, der BARK 
hadde ansvaret for kafeen medan hjelpekorpset selde lodd og fekk sponsa mange 

fine vinstar til utlodninga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATAKURS FOR UNGE VOKSNE ASYLSØKERE 
 

I høst meldte Eva Møller seg som frivillig prosjektleder hos  Fana Røde Kors. Kort tid etter ble hun 

kontaktet og spurt om hun ville koordinere et datakurs for unge voksne asylsøkere. - Det er 

vanskelig å klare seg uten IT i dette samfunnet, og er det noe jeg gjerne bruker noen ekstra timer 

på, så er det dette, sier Eva som til daglig er IT-rådgiver ved Helse Bergen. 
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Bergen i fokus  
Samfunnsgrupper og enkeltmennesker som sliter i en storby står i fokus hos de frivillige 
i Bergen Røde Kors. 
 

EVA – kobler kvinner sammen  
Prosjekt EVA kobler utenlandske kvinner i sårbare livssituasjoner sammen med frivillige i Bergen 

Røde Kors. Flere av dem har utviklet sterke bånd seg i mellom.  

 

Leder og sambandssamling i Øystese 12-14.11  
Tekst og foto: Håkon Larsson-Fedde 

For tredje året på rad ble ledersamlingen for hjelpekorpsene holdt på 

Hardangerfjord hotell i Øystese. Parallelt med denne ble de i år avholdt en 

sambandssamling.  

Det var helt tydelig at programmet i år virket spennende på mange. Det er 

svært gledelig at så mange som 76 deltakere, 22 av dem på samband, deltok på 

samlingen. D-rådet vil også takke landsrådsleder Jahn Petter Berentsen som 

også i år deltok på samlingen. I tillegg hadde klesleverandøren Wenaas tatt 

turen over fjellet og presenterte sin nye kolleksjon for deltakerne.  
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Bli med på å skape ”en helt vanlig jul”!   
Hordaland Røde Kors har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å skape en vanlig jul for barn som 

ikke lever helt vanlig ellers i året. Vi skal bruke pengene til festlige arrangementer i Bergen og 

Odda i romjula – og vi trenger DIN hjelp!  

Mange barn har ikke forutsetninger for å glede seg til jul – barn som lever i fattigdom, på asylmottak 

og i krisesentre. Med midlene fra Gjensidigestiftelsen ønsker vi å gi disse barna en fin juleopplevelse 

som de kan minnes med glede. Barna skal oppleve å ta del i et fellesskap og føle mestringsglede og 

omsorg. 
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Medalje for langvarig og viktig arbeid 

VOSS: Marit Rivenes fekk måndag Hordaland Røde Kors Omsorg si 
fortenestemedalje for langvarig og viktig arbeid. 

Foredrag på Bjørgvin VGS – Internasjonal dag for elevene 
Bjørgvin VGS hadde i går internasjonal dag, og i den forbindelse  var Røde Kors invitert. 

Lars Atle og jeg holdt foredrag om Røde Kors sitt internasjonale arbeid, og klarte å snike inn litt om 

hva vi gjør lokalt og nasjonalt. 
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Røde Kors med høy kuldeberedskap  
Røde Kors er i kuldeberedskap over hele landet, blant annet i Larvik i helgen. Enkle tiltak kan 

hindre kuldeskader og ulykker.  

 
 
 
 
 
 
 
 

NYTT FRA NETTET 
(her kan du lese overskrifter fra nytt om Røde Kors fra nettaviser eller papiraviser. Vil du vite mer, må 
du gå på nettet selv, kontakte avisen, eller vente til det lokale ledd det gjelder sender oss noen ord og 
bilder ☺) 
 
Sunnhordland  06 januar Stord Røde Kors setter opp husleien i Turnhallen 
BA   05 januar Bergen Røde Kors Besøkstjeneste inviterer til 60 års jubileum 
Sunnhordland  05 januar Bli med i Stord BARK 
Strilen   04 januar Nordhordland Røde Kors – to nye snøskutere innkjøpt 
Midtsiden.no  03 januar Os Røde Kors fikk over kr 93 000,- i grasrotandel i 2010 
Sunnhordland  03 januar Stord Røde Kors – innkalling til årsmøte 
Vestnytt  30 desember Gerd Vik, Fjell Røde Kors får frivillighetsprisen 2010 
BT   29 desember Bergen Røde Kors – flere ensomme unge 
Avisa Hordaland 28 desember Voss Røde Kors Hjelpekorps – på patrulje etter sakna 
 
 
 
 
 



Alle som skal ha et arrangement som det kan være nyttig at andre i Røde Kors vet om oppfordres til å 
sende dette til Ukeposten på så snart som mulig etter at arrangementet er bestemt gjennomført. På 
denne måten kan du få flere deltagere og/eller noen andre kan la seg inspirere av deres planer og sette i 
gang noe tilsvarende selv. 
SEND INN. Arrangementet blir stående på listen til etter dato for gjennomføring. 
 

AKTIVITETSKALENDEREN 
2011 
22-23 jan. LOUP kurs, samling 3 
05-06 feb Ungdomskonferansen, Hordaland Røde Kors Ungdom 
14 feb  Distriktsstyremøte 
18-20 feb Aktivt Valg - lederkurs 
26 feb-6 mars Finsekurset  
27 februar Kinsarvik Røde Kors, 25 år 
10 mars  Tyssedal Røde Kors, 70 år 
11 mars  Distriktsstyremøte 
11-13 mars Distriktsårsmøte 
15 mars  START-samling på Stord 
16 mars  START-samling på Voss 
16 mars  Odda Røde Kors, 70 år 
17 mars S TART-samling på Distriktskontoret 
08 april F olgefonn Røde Kors, 30 år 
28 april  Storekalsøy Røde Kors, 60 år 
06 mai  Øystese Røde Kors Omsorg, 40 år 
6-8 mai  Røde Kors Aksjonen 2011 
08 juni  Austevoll Røde Kors, 60 år 
22 aug – 11 sept Røde Kors Uker 
16-17 sept. Tillitsmannsamling 2011, Stord Hotel 
17-18 sept. Fellesmøte Distriktsstyret og distriktsrådene, Stord Hotel 
6-10 okt. LANDSMØTE på Gardermoen 
7 nov.   Fana Røde Kors Hjelpekorps, 70 år 
22 nov  Fjell Røde Kors, 50 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTAKTINFORMASJON TIL TILLITSVALGTE I HORDALAND RØDE KORS 

 

Distriktsstyret 

Distriktsleder Audun A Ingvartsen  93033007 audun.ingvartsen@redcross.no   

1 nestleder Kristian Strønen  92459949 kristian@stronen.com 

2 nestleder Ann-Kristin Stensen  47833252 akstense@haugnett.no 

Styremedlem Jens Petter Gravning  97093701 jp.gravning@ulvik.org 

Styremedlem Mona Flekke   92038722 bja-joer@online.no 

Styremedlem  Bjørn Olsen   97521664 bjorn.olsen@redcross.no 

1 varamedlem Regy Drange   95174260 regydrange@hotmail.com 

2 varamedlem Øyvind Stang   47462168 stoy@lindas.kommune.no 

Leder HRKH Geir Helleve   99228855 leder@hrkh.no / geir@helleve.no 

Leder HRKO Elin Bratthole   97762099 elinbratthole@online.no 

Leder HRKU Thomas Moe Johansen  45676895 johmoetho@gmail.com 

 

Kontrollkomiteen 

Leder  Tor Stokke   93480315 tor.stokke@bkkfiber.no 

 

Valgkomiteen 

Leder  Arild Himle   41458490 ari-him@online.no 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL LOKALFORENINGER I  

HORDALAND RØDE KORS 

 

Lokalforening Leder   Mobil  E-post 

Alvøen og Laksevåg Ottar Leirgul  93428989 ottar.leirgul@ess-norway.com 

Arna og Åsane (fung) Rannveig V Langeland  98235700 styreleder@arna-rk.no 

Askøy   Adrian Moylan  97408001 adrian.moylan@vogtwiig.no 

Austevoll  Janette Kjellevold 95723205 janette.k@lysglimt.net 

Bergen   Trond Drager  95119189 trond@regard.no 

Bømlo   Dag Arne Eitrheim 90503036 dag.eitrheim@online.no 

Dale   Frode Hesjedal  92881254 frode.hesjedal@gmail.com 

Eidfjord   Isabell Gazowski 97515398 izabell_82@hotmail.com 

Etne   Wenche I S Drange 91565711 wenche-irene@tveit.no 

Fana   Fredrik A Aasebø 90266142 fredrik@rodekorsforstehjelp.no 

Finse   Asbjørn Skjøthaug 91103768 ask@bbnett.no 

Fitjar   Lars Rydland  90699673 l-rydla@online.no  

Fjell   Anne-Gunn G Lie 92298240 miss.whiskey@live.no 

Folgefonn 

Fusa   Stig Berge  97652607 stig-be@online.no 

Granvin   Hilde A Fjellsende 95149327 hilde_89_7@hotmail.com 

Halsnøy  Ada I Normann  53476132     

       ada.normann@kvinnherad.kommune.no 



Jondal   Jan Ove S Johansen 93454014     

       jan.ove.svaasand.johansen@kvamnet.no 

Kinsarvik RKB  Turid Sandstå  97156621 

Kinsarvik RKH  Stig Hope  95707407 stig.hope@ullensvang.herad.no 

Kvinnherad   Hildegunn H Slåke 94859991 hildegunnhauge@hotmail.com 

Nordhordland  Sverre Leon Hopland 93443370 operativleder@hrkh.no 

Nordheimsund  Arne Jostein Jensen 90554600 ajj@kvamnet.no 

Odda   Morten Miljeteig 41448397 oddarodekors@gmail.com 

Os    Nina Solvår Sælen 92820798 nina_saelen@hotmail.com 

Osterøy  Håvard Helle    hhhelle@online.no 

Røldal   Aud N Lynghamar 99768252 audlyng@c2h.no 

Samnanger RKB  Solveig K Vassenden 48124648 sol.vassenden@kvamnet.no 

Samnanger RKH Finn Nilsen  91617220 finnni@online.no 

Stord   Jan Dagfinn Vik  95268234 jandv@broadpark.no 

Storekalsøy  Merethe Kleppe  

Sund   Inge Olai Sangolt 45510508 inge.olai.sangolt@bkkfiber.no 

Sveio   John Anders Semb 47653189 jasemb@online.no  

Tysnes   Halvor Jensen  92441411 korpsleder@tysnesrkh.no 

Tyssedal  Geir Guttormsen 41220978     

       geir.guttormsen@erametgroup.com 

Ulvik   Vigleik Tjoflot  91595213 vigleikt@online.no 

Vaksdal   Roy Steinsland  47415293 roy.steinsland@epost.no 

Voss   Marit Nedkvitne 90055083 marit.nedkvitne@bretve.com 

Vossestrand RKB Ingrid Vangsnes  56520164 

Vossestrand RKH Sigurd Sundsvoll 93443397 sigsu@online.no 

Øygarden  Rune J Rong  90191014 runerong@broadpark.no 

Øystese  Eilen Rykkje  99597831 reilen85@hotmail.com 

Ålvik RKB  Venche Jensen    vliijense@online.no 

Ålvik RKH  Per Chr Kjepso  93432188 pckjepso@hotmail.com 

 

 

 

KONTAKTINFO RØDE KORS HJELPEKORPS I HORDALAND 

 

Distriktsråd 

Distriktsrådsleder Geir Helleve  93443350 leder@hrkh.no 

Nestleder/adm  Alf Magne Tveit  93443360 adm@hrkh.no 

Operativ leder  Sverre Leon Hopland 93443370 operativleder@hrkh.no 

Medlem  Oddbjørn Bratthole 93443376 odbr1@online.no 

Medlem  Agnete Gilbakken 93443351 gilbakken@gmail.com 

Vara   Per Magne Eikeland 95988601 pme@haugnett.no 

 

Områdeledere 
Område 1 

Leder 

Håkon Olav 

Hadeland 93443371 olhadel@online.no 



 

Område 2 

Leder Anne-Grete Bøe 93443372 ag3@broadpark.no 

 

Område 3 

Leder Olav Kaastad 93443373 olav.kaastad@c2i.net 

 

Område 4 

Leder 

Reidar 

Gilbakken 93443374 gilbakkens@gmail.com 

 

Område 5 

Leder 

Bjørn Arild 

Fjeldsbø 93443375 bjafje@gmail.com 

 

Korpsledere 

Arna og Åsane  Geir Langeland  98235710 hjelpekorps@arna-rk.no 

Bergen   Monica Sæle  92094995 monicasele@gmail.com 

Bømlo   Pål Espen Haukedal 95165852 eppesen@haugnett.no  

Dale   Jonny Bergo  92260297 jonny.bergo@hotmail.com 

Eidfjord   Izabell R Gasowski 90562143 izabell.gasowski@kvamnet.no 

Etne   Roar Fredriksen  98645694 roarfred@gmail.com 

Fana   Frode Eithun  93436881 korpsleder@fana.rkh.org 

Finse   Asbjørn Skjøthaug 91103768 ask@bbnett.no 

Fusa (operativ leder) Stig Berge  97652607 stig-be@online.no 

Jondal(operativ leder) Jan Ove S Johansen 93454014     

                                                                           jan.ove.svaasand.johansen@kvamnet.no 

Kvinnherad  Oddrunn Steinsland 97185410 oddrunn.r@hotmail.com 

Laksevåg  Julie Henriksen  97078759 hennejul@live.no 

Nordhordland  Inge Olav Skåden 41515430 korpsleder@nhrk.no 

Nordheimsund  Kjersti Neteland 95140588 kneteland@hotmail.com 

Odda   John Olav Digranes 99288063 oddarkh@gmail.com 

Os   Kjetil Riseth Hegglid 97676780 heggglid@hotmail.com 

Osterøy  Håvard Hongve Helle 91124881 hhhelle@online.no 

Røldal   Aud N Lynghamar 99768252 audlyng@c2h.no 

Samnanger  Finn Nilsen  91617220 finnni@online.no 

Sotra   Raymond Marcussen 40045299 korpsleder.sotra@gmail.com 

Stord/Fitjar (OL) Anita Halstensen 93046739 anitahalstensen@yahoo.no 

Tysnes   Halvor Jensen  92441411 korpsleder@tysnesrkh.no 

Tyssedal  Geir Guttormsen 41220978 geir.guttormsen@erametgroup.com 

Ulvik   Vigleik Tjoflot  91595213 vigleikt@online.no 

Vaksdal   Kjell Erstad  99538474 kjell.erstad@vaksdalnet.no 

Voss   Jan Erik Grande  90649374 korpsleder@vossrkh.no 

Vossestrand  Sigurd Sundsvoll 93443397 sigsu@online.no 

Øygarden  Rune J Rong  90191014 runerong@broadpark.no 

Øystese  Odd Arne Botnen 41104656 oddab1@hotmail.com 

Ålvik (adm leder) Steinar Bøe  93462040 steinar.boe@kvamnet.no 

 

 



KONTAKTINFO TIL TILLITSVALGTE I HORDALAND RØDE KORS OMSORG 

 

Distriktsråd 

Distriktsrådsleder Elin Bratthole  97762099 elinbratthole@online.no 

Nestleder  Neshe Lie  46966296 brulara60@yahoo.com 

Medlem  Odd H Dommersnes 92261275 ohdommer@online.no 

Medlem  Veronica Olsen  45602493 veronika.olsen@gmail.com 

Medlem  Anne Kvalheim  95108884 annekva@gmail.com 

Vara   Torunn Samuelsen 47702235 torubra@online.no 

 

 

 

Lokalrådsledere 

Alv./ Laksevåg btj Ole Tollefsen  99385559 oletol@online.no 

Alv./ Laksevåg bark    Maria Nyland  45670797 sofakrok@hotmail.com 

Arna/Åsane  Vigdis S Torvanger     47418365 vto@broadpark.no 

Askøy   Anne Fuhr  40220396 annefuhr@yahoo.no 

Bergen   Zoita Jakobsen  93626960 jeany@broadpark.no 

Bømlo   Grete Jorun Torkelsen 90737439 grete.jorun.torkelsen@haugnett.no 

Dale   Anne Marit Dalseide 99745595 dadida@tele2.no 

Etne   Solveig Stølås  53756281 solv66@tele2.no 

Fana – besøkstj  Sølvi Eltvik  91132196 soe-e@online.no 

Fana - bark  Else Marie Jansen 91849623 elmarijan@yahoo.no 

Fjell   Gerd Jorunn Vik 95997304 gerd.jorunn.vik@nav.no 

Halsnøy Ada I Normann 53476132      

                                                                                      ada.nromann@kvinnherad.kommune.no 

Kvinnherad Ola Lillesand  97122308 bryn-vi@online.no 

Odda – besøkstj. Torhild Haugland  

Odda – bark Marianne Hansen 95967447 m.hansens@hotmail.com 

Os – besøkstj Ole Høgsve  41331988 olhoegsve@c2i.net 

Os – åpne grenser Nina Solvår Sælen 92820798 nina_saelen@hotmail.com 

Stord – besøkstj Eldrid Tislevoll  90844217  

Stord – bark Anne Kvalheim  95108884 annekva@gmail.com 

Stord – barnehjelp Margit Mathisen 99167691 mar-hmat@online.no 

Sund Borgny Forland  95269196 borgny-forland@hotmail.com 

Tyssedal Birthe Måge  47397271 oedna@online.no 

Vaksdal Anna Bruvik  41323772 vaksdalrkhj@vaksdalnet.no 

Voss Gudveig Rekdal  99325848 gudveig.rekdal@gmail.com 

Vossestrand Ingrid Vangsnes 56520164 

Øystese Kirsten Flotve    kirsten.flotve@hotmail.com 

Ålvik Venche Jensen  47628486 vlijense@online.no 

 

 

 

 



KONTAKTINFO TIL TILLITSVALGTE I HORDALAND RØDE KORS UNGDOM 

 

Distriktsråd 

Distriktsrådsleder Thomas M Johansen 45676895 johmoetho@gmail.com 

Nestleder  Kathinka Aakenes 90791854 kathinka.aakenes@gmail.com 

Medlem  Kajsa C Amundsen 91 52 67 68 kajsa.amundsen@gmail.com 

Medlem  Kim Anh Le  99150360 kimanh86@hotmail.com 

Medlem  Mir Karim  41442567 wild-amp@live.no 

Varamedlem  Eirik L Iversen  41285255 elliken.l.i@gmail.com 

 

Lokalrådsledere 

Arna og Åsane  Stian Malt  98235703 rku@arna-rk.no  

Bergen   Martha Skog Astrup 91105875    rodekorsungdombergen@gmail.com 

Bømlo   Malinn Hellen Seie 93049134 malinn92@hotmail.com 

Stord   Hild-Elin Husby  93421481 lh.rkung@gmail.com 

Nordhordland  Stig Krossøy Nordvik 99429179 kvittingen@hotmail.com 

 

 

 

KONTAKTINFO TIL ANSATTE I JOBB FOR HORDALAND RØDE KORS 

Lars Atle Skorpen    90553222 lars.skorpen@redcross.no 

Marian G Hansen    98853282 marian.hansen@redcross.no 

Peter Hagelsteen    97110027 peter.hagelsteen@redcross.no  

Håkon Larsson-Fedde    93404595 hakonlarsson.fedde@redcross.no 

Thorbjørn Fosse    92410624 thorbjorn.fosse@redcross.no 

Harald Granlund    91380721 

 

Linn Bratsberg (Voss)    48154669 linn.bratsberg@redcross.no 

Ole Jacob Eide (Stord og Bømlo)  92827366 ole.eide@redcross.no 

Ellen Raknes (Arna og Åsane)   95104796 ellen.raknes@redcross.no 

Sarifa Moola-Nernæs (Kvam)   90676663 sarmoo@redcross.no  

Eirik L Iversen   frivillig  41285255 eirik.iversen@redcross.no 

Kristin Natvig   frivillig  99491893 kristin.natvig@redcross.no 

Kristin Lygre   frivillig  92497921 

 

 

KONTAKTINFO TIL ANSATTE I JOBB FOR BERGEN RØDE KORS 

Gunhild A Kjøsnes    91327876 gunhild.kjosnes@redcross.no 

Karianne Frønsdal    41550422 karianne.fronsdal@redcross.no 

Elisabeth Mathiassen    92436633 elisabeth.mathiassen@redcross.no 

Una Aagesen     97511736 una.aagesen@redcross.no 

Melaku Dessalegn    97639938 melaku.dessalegn@redcross.no 

Lene Franco-Steimler    41179342 lene.franco-steimler@redcross.no 

Rita Hjellestad     97024448 rita.hjellestad@redcross.no  

Tone Mossefin     47813080 tone.mossefin@redcross.no 



Ole Jakob Handal   frivillig 97737013 olehan@redcross.no 

Anne-Grethe Sørensen   frivillig 55307968 anneso@redcross.no 

Nina Bergby    frivillig 98439324 ninber@redcross.no 

Bjørn Olsen    frivillig 97521664 bjorn.olsen@redcross.no 

Hans Haugen   Norges R K 90083434 hans.haugen@redcross.no  

 
(Ukeposten er et uformelt informasjonsskriv fra Hordaland Røde Kors til alle frivillige i Røde Kors, og andre, som ønsker å 

motta det. Ukeposten er satt sammen av daglig leder i Hordaland Røde Kors, Lars Atle Skorpen. Innholdet er delvis fremstilt 

av medarbeidere ved distriktskontoret, delvis fremsendt av frivillige og tillitsvalgte og delvis klippet i fra Røde Kors kilder og 

norske medier) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


