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VELKOMMEN TIL ÅRETS 

START KONFERANSE 
 

Hordaland Røde Kors ber inn alle lokalstyrer og lokalråd til årets START – konferanse. 

START konferansen avholdes like etter at alle lokale ledd har hatt årsmøter m/ valg og har 

til hensikt å bidra til at alle lokalstyrer og lokalråd kommer i gang med det nye Røde Kors 

året på en så gunstig måte som mulig. 

 

START konferansen arrangeres på 3 ulike steder i Hordaland, slik at det skal bli praktisk 

mulig for alle lokalstyrer og alle lokalråd å delta. I år gjennomføres møtene slik: 

 

VOSS – for alle lokalstyrer og lokalråd i rimelig avstand fra Voss 

15 mars kl 18-21, i lokalene til Voss Røde Kors 

 

STORD – for alle lokalstyrer og lokalråd i rimelig avstand fra Stord 

16 mars kl 18-21, i lokalene til Stord Røde Kors  

 

BERGEN – for alle lokalstyrer og lokalråd med rimelig avstand til Midtun 

17 mars kl 18-21 i lokalene til Hordaland Røde Kors distriktskontor 

 

Tema for START konferansen kan samles i uttrykket  

”Alt du trenger å vite for å gjøre jobben din som tillitsvalgt på en enda bedre måte, i et 

trivelig miljø” 

 

I løpet av denne kvelden gjennomgår vi tema som fremmer det gode arbeidet og den gode 

fremdriften og den gode arbeidsfordelingen i lokalstyrer og lokalråd. Vi er innom litt om 

hva Røde Kors er og hva vi står for, hvordan vi planlegger og gjennomfører viktige 

humanitære aktiviteter, litt om hvordan vi kan bli flere frivillige, hvordan vi kan skaffe 

penger til aktivitetene våre og hvilke hjelpemidler og støttefunksjoner du som tillitsvalgt 

har tilgang på. START konferansen er ment å bidra til at det nyvalgte lokalstyret 

/lokalrådet kommer greit i gang med arbeidet, og får et fint arbeidsår sammen. Det er 

derfor viktig at HELE styret / rådet deltar, slik at alle får det samme utgangspunktet. 

 

START konferansene er gratis å delta på. 

PÅMELDING sendes distriktskontoret senest 8. mars 2011 til marian.hansen@redcross.no  

mailto:marian.hansen@redcross.no


Hordaland på kryss og tvers 
Tekst: Kristin Natvig 

 

Som kjent har Røde Kors hele 42 lokalforeninger i Hordaland – store og små, og med ulike 

aktiviteter avhengig av behovene lokalt. I en ny serie vil du gjennom intervju med 

foreningsledere få et innblikk i de enkelte foreningenes tilbud, utfordringer og muligheter 

for videreutvikling. 

 

 

Først ut er Trond Drager, leder av Bergen Røde Kors.  

Trond deltok i Hjelpekorpset mellom 1977 og 1985, og har vært med i Finansutvalget. Etter 

et langt opphold ble han valgt til leder av Bergen Røde Kors i april 2010.  

- Selv om jeg ikke hadde vært aktiv i 

Røde Kors på lenge da jeg fikk 

ledervervet, hadde jeg hele tiden hatt 

kontakt med tidligere og nåværende 

aktive i Røde Kors-miljøet, så jeg 

mener jeg forstår Røde Kors-kulturen 

godt, sier Trond.  

 

- Behovene skal styre aktivitetene 

Trond mener at det er behovene i 

lokalsamfunnet som skal styre hvilke 

aktiviteter foreningen skal legge vekt 

på – og foreningen må konsentrere seg 

om aktiviteter der Røde Kors kan 

tilføre noe. – Vi må prøve å være 

selvkritiske på hva andre parter kan 

utføre og overta, mener han. 

Bergen Røde Kors har et stort mangfold av aktiviteter – blant annet et svært aktivt 

hjelpekorps, visitortjeneste, leksehjelp, besøkstjeneste (som nylig har feiret 60 år) og 

norsktrening for flyktninger. – Bergen er i norsk målestokk en storby, og har derfor større 

utfordringer enn andre kommuner, påpeker Trond. - Jeg mener at vi må fokusere på disse 

utfordringene. Da blir tiltak for for eksempel flyktninger særlig viktige. Vi må prioritere de 

mest påtrengende oppgavene. 

 

EVA-prosjektet 

Trond snakker med stort engasjement om EVA-prosjektet, som retter seg mot kvinner med 

utenlandsk bakgrunn som har det ekstra vanskelig. – Kvinnene i målgruppen er ofte tvunget 

til Norge av økonomiske grunner. De har lite nettverk og lite kunnskap om det norske 

samfunnet og sine rettigheter, og faller utenfor i de fleste sammenhenger.  



Trond er tydelig veldig stolt av EVA-prosjektet, og av at det har inspirert Oslo Røde Kors til å 

starte opp et tilsvarende prosjekt. 

 

Kampanje mot barnesoldater 

- Bergen Røde Kors har en stor og aktiv ungdomsorganisasjon, faktisk den største og mest 

aktive i Røde Kors i hele Norge, forteller Trond. - Derfor har Røde Kors nasjonalt valgt å 

starte opp sin nye to-årige kampanje mot barnesoldater her i Bergen 12. februar. Dette er en 

velfortjent anerkjennelse!! 

 

1500 frivillige 

- Jeg er veldig imponert over arbeidet alle våre 1500 dyktige frivillige utfører, sier Trond.  - 

De viser en utrolig entusiasme og engasjement. Vi har regnet ut at de til sammen utfører 

hele 66 årsverk!  

- På den andre siden krever dette jo en aktiv og kompetent administrasjon. Derfor jobber vi 

langsiktig med finansieringen, sier Trond. - Og aktivitetene forventes å være langsiktige, så vi 

må skape økonomisk dekning for 

dem. Det er også en utfordring å 

sørge for en kontrollert vekst. 

 

Kompetanse og samarbeid 

Trond ser også andre utfordringer: 

- Vi må være bevisst på 

kompetansen i det vi gjør, dvs. 

sørge for god opplæring av de 

frivillige, mener han. - Vi ønsker å 

samarbeide med de andre 

lokalforeningene i Bergen om kurs. Det er også viktig å ha en god dialog med Bergen 

kommune og øvrige lokale organisasjoner som f. eks. Kirkens Bymisjon. 

 

Gatemekling neste? 

Trond mener at Bergen Røde Kors bør kunne starte opp gatemekling etter mønster av 

ordningen som blir drevet av Oslo Røde Kors. – Gatemekling innebærer at frivillige er til 

stede blant ungdom i forsteder der det er tendenser til gjengmentalitet. Målet vårt er i så fall 

å rekruttere unge mennesker som frivillige. Oppstart av et slikt prosjekt krever imidlertid nok 

midler til at vi kan ha et langsiktig perspektiv på arbeidet som legges ned.  

 

Strategisk styring er nødvendig 

Trond mener at det er viktig for lokalforeningene å rekruttere styremedlemmer som er flinke 

til å se Røde Kors-arbeidet ”ovenfra”. – Det er lett å bli engasjert på det operative nivået, 

men foreningene trenger styremedlemmer som har erfaring med å tenke strategisk og 

helhetlig.  



Han er veldig fornøyd med styret i Bergen 

Røde Kors: - Det er stor takhøyde der. 

Medlemmene er flinke til å lytte og tenke 

selvstendig. Vi kommer fram til gode 

beslutninger, synes jeg! 

 

Får mye igjen 

- Det er veldig berikende å jobbe med denne 

typen humanitært arbeid, synes Trond. – Jeg 

gir noe, og føler at jeg får mye igjen. 

- Årene mine i Hjelpekorpset har lært meg 

mye om å være et helt menneske, fortsetter 

han. – I Røde Kors får man et humanistisk 

menneskesyn. En lærer å bli fordomsfri og 

tolerant. Vi skal jo hjelpe alle – uavhengig av 

kjønn, hudfarge eller legning.  

Trond er et særdeles engasjert menneske, og 

blir mer og mer ivrig når han snakker om 

dette temaet: – Jeg blir provosert av 

intolerante mennesker! utbryter han. 

 

Barn, tur og film 

Trond jobber mye, og bruker en god del av fritida på styreledervervet. – Men jeg har fire 

barn – tre som fremdeles bor hjemme – som jeg selvsagt bruker tid på. Og jeg har hytte på 

fjellet og er glad i å gå tur, både med og uten ski. Jeg liker også film, og går noenlunde 

regelmessig på kino.  

Flere fritidsinteresser vil han ikke røpe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEKSVESTER TIL BARK 
BARK i Kvinnherad Røde Kors har fått laget egne refleksvester i barnestørrelser med BARK logoer og 

Røde Kors logo. Distriktskontoret kan sende deg mer informasjon og formidle deg videre til 

leverandøren. Kontakt thorbjorn.fosse@redcross.no  

 

 

 

HAR DIN LOKALFORENING OPPDATERTE LOVER? VI HJELPER GJERNE MED OPPDATERING. 

Alle lokalforeninger skal ha lover som er oppdatert etter Landsmøtet i 2008. Mange lokalforeninger 

har vedtatt nye lover. Har din lokalforening lover som er vedtatt før 2009 MÅ de oppdateres. Den 

beste anledningen til å gjøre dette er på lokalforeningens årsmøte nå i 2011. Distriktskontoret 

hjelper dere med å utarbeide komplett forslag til nye lover, slik at arbeidet med dette kan bli 

minimalt lokalt. Ta kontakt med Lars Atle på  lars.skorpen@redcross.no så ordner vi dette sammen. 

 

 

GRASROTANDELEN 
GOD START I RØDE KORS I HORDALAND, MEN VI KAN BLI MYE, MYE BEDRE  
 

I løpet av januar 2011 har inntektene til lokalt Røde Kors fra Grasrotandelen, støtten vi får fra Norsk 

Tipping tilsvarende 5 % av tippebeløpet til alle som velger Røde Kors som sitt formål,  

blitt over kr 70 000,-.  

Totalt har Røde Kors foreninger i Hordaland mottatt over kr 1,5 millioner, siden ordningen startet. 

Os Røde Kors er den lokalforeningen som har mottatt mest, og oppnår nå gode resultater av jobben 

de gjorde med å informere spillere om muligheten til å velge Røde Kors som formål. Pengene 

kommer fra ”Staten”, koster ingenting for den som spiller, og blir en viktig kilde til økonomisk 

mulighet for å drive mer, og bedre, humanitære aktiviteter. Os Røde Kors, Eidfjord Røde Kors og 

Bergen Røde Kors ligger i topp for støtte så langt i 2011. Hva med å vedta på årsmøtet at i år skal din 

forening bruke mer av potensialet som grasrotandelen gir? (det er fremdeles mange muligheter, se 

under): 

 

Totalt i Hordaland 2011 

Kr 70919,-  
 

Topp 10 

 Os 7957 

Eidfjord 6769 

Bergen 5748 

Voss 4543 

Arna/Ås 4404 

Al/Lak 3975 

Kvinnherad 3152 

Tyssedal  2862 

Austevoll 2778 

Stord  2706 

mailto:thorbjorn.fosse@redcross.no
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Mange tror kanskje ”løpet er kjørt” for å få flere til å velge 

Røde Kors som formål. Men nei, det er ca 1 959 000 registrerte 

spillkort, og det er bare ca 660 000 av spillkortene som har 

valgt sitt formål. Det betyr at det er mange igjen til din 

lokalforening, penger som kommer igjen og igjen, så lenge det 

spilles på kortet. 

 

Etne Røde Kors er en av de første lokalforeningene i 2011 som 

alt har satt i gang verveaksjon lokalt: 

 

”Vi var tre stk som stod ute i 3 timer i går og hadde en 

kampanje på Grasrot. Vi delte tiden på to butikker som har 

Norsk Tipping. Før vi startet i går så stod Etne registrert med 74 stk i Grasrotandelen så nå er det 

spennende å se resultatet etter i går, men vi skal holde trøkket oppe fremover for vi har som mål og 

doble oss :-)   

Ha en god dag 

 Mvh. 

Wenche Irene Strand Drange, Leder i Etne Røde Kors (bildet) 

 

 

 

 

Åpning av KORSVEIEN for medlemmer 
 

Korsveien lanseres for alle medlemmer.  

Lanseringsdato 14. februar. 
 

Korsveien er det nye intranettet til Norges Røde Kors. Den erstatter det vi i dag kjenner som Portalen. 

Her vil du som medlem av Røde Kors kunne lese nyheter, legge ut egne nyheter, få viktig 

informasjon, samarbeide med andre medlemmer og frivillige, dele dokumenter, opprette 

samarbeidsrom, knytte kontakter osv. 

 Alle medlemmer får sin egen side og sin egen profil på Korsveien.   

Mandag 14. februar lanseres Korsveien for alle medlemmer i Røde Kors. 

 

Skriv https://www.korsveien.no i nettleseren din for å komme til innloggingssiden.  

Hvordan logge seg på Korsveien: 

Brukernavn: Ditt medlemsnummer 

Passord: Fås via login.korsveien.no 

 

 

 

 

https://www.korsveien.no/


Informasjon om Bruk hue-kampanjen til lokalforeninger og 
distriktskontor 
Kors på halsen, Røde Kors’ dialogtilbud for barn og ungdom, har siden høsten 2009, vært med på å 

arrangere Bruk hue-kampanjen. Bruk hue er en skoleturné som setter fokus på digital mobbing og 

identitetstyveri. Så langt har 150 skoler og nesten 40.000 elever over hele Norge hatt Bruk hue på 

besøk. Nå lanseres kampanjen på nytt, og våren 2011 skal vi besøke ungdomsskoler i Akershus, 

Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag og Oslo.  

 

Selve turneen er et samarbeid mellom Røde Kors, Barnevakten, Medietilsynet og Telenor, og lærer 

elever og foreldre om konsekvensene av digital mobbing. Sammen har vi utviklet en dialogbasert 

skoleturne som legger vekt på deltakelse fra både foreldre og elevene selv. Målet er å gjøre både 

ungdom, foreldre og lærere mer bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape 

mobbesituasjoner, hva man bør unngå å gjøre og hvilke psykiske og juridiske konsekvenser digital 

mobbing kan føre til.  

Praktisk gjennomføring 
Samarbeidspartnerne har kommet med innspill til og utarbeidet innholdet i kampanjen. Turneen 

finansieres i hovedsak av Telenor.  Det er et event-byrå som reiser rundt til skolene, og på enkelte 

skoler er representanter for samarbeidspartnerne med, blant annet for å svare på spørsmål fra media. 

Ansvaret for å kontakte media på de ulike stedene, er fordelt mellom samarbeidspartnerne. 

 

Formålet med kampanjen er først og fremst å spre kunnskap for å forebygge mobbing og 

identitetstyveri via internett og mobiltelefon. Ingen av samarbeidspartnerne skal bruke skolebesøkene 

på å profilere seg selv. Allikevel har kampanjen stor markedsføringsverdi for Kors på halsen. Da de 

unge får vite at de kan kontakte Røde Kors dersom de har spørsmål eller vil snakke med noen om ting 

som har skjedd på nettet.  

Engasjement fra lokalforeningen 
Dere finner en liste over de skolene Bruk hue skal besøke denne våren på nettsiden 

www.brukhue.com Der kan dere også lese mer om kampanjen og om samarbeidspartnerne. Vi håper 

dere på distriktskontorene kan hjelpe oss med å gi beskjed til de aktuelle lokalforeningene.  

 

Da denne kampanjen går sin gang, som en informasjonskampanje for ungdom, tenker vi ikke at  

lokalforeningene i Røde Kors skal engasjere seg eller delta inn i Bruk hue. Det er allikevel viktig for 

oss at dere vet om kampanjen, og vet litt om hva som ligger bak. Kanskje noen av dere, gjennom 

skolene, får mulighet til å se den også. 

 

For de foreningene som ønsker det, kan dette være en mulighet for å få medieomtale rundt 

lokalforeningens arbeid eller få til besøk på skolene. Særlig dersom dere har aktivitet tilknyttet barn og 

ungdom på en eller annen måte. Kontakt gjerne Astrid Arnslett i medieseksjonen for hjelp til å vinkle 

saker mot lokalmedia (astrid.arnslett@redcross.no), eller kontakt Marianne Børke, leder for Kors på 

halsen, for å få vite mer om erfaringene fra Røde Kors-telefonen og Kors på halsen, og hvordan dette 

kan kobles til lokale aktiviteter for barn (marianne.borke@redcross.no).  

 

Vi håper dere vil ta godt imot Bruk hue-kampanjen i deres distrikt. Og vi håper også dere hjelper oss å 

vise fram Kors på halsen, som er Røde Kors’ nasjonale tjeneste for barn og ungdom. Det er fint å 

kunne løfte sammen for å forebygge mobbing og urettferdig behandling blant barn og ungdom.  

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Børke 
Leder for Kors på halsen 

Røde Kors dialogtilbud for barn og ungdom 

http://www.brukhue.com/
mailto:astrid.arnslett@redcross.no
mailto:marianne.borke@redcross.no


Ikke alle barn leker krig 
 

Se for deg barn som leker snøballkrig i skolegården eller cowboy og indianer i skogen. Uskyldig lek, 

fylt med latter. Forestill deg så at snøballer og kruttlapper er byttet ut med håndgranater og 

automatgevær. Ikke alle barn leker krig! 

 

For omtrent 300.000 barn spredt over store deler av verden er dette hverdagen. I tre av fire 

konflikter på verdensbasis deltar barn som soldater. Skjebnene er mange. Noen er kidnappet og solgt 

som sexslaver, andre har mistet hele sin familie og blir med i håp om hevn. For å gjøre barna til 

fryktløse krigere blir de gitt alkohol og narkotiske stoffer, noe som ofte resulterer i avhengighet. 

Felles for alle er at de befinner seg i en situasjon som ingen barn skulle behøve å være i. 

 

Røde Kors Ungdom arbeider for et totalforbud mot barnesoldater. I Tilleggskonvensjonen til 

Barnekonvensjonen står det at ingen under 18 år skal ta direkte del i stridshandlinger. Likevel er det 

fortsatt lov til å rekruttere personer fra de er 15 år. Dette gjør mange land i dag, også vestlige. Hva 

skjer med de innrullerte barna hvis det skulle oppstå en væpnet konflikt i deres land før de fyller 18 

år? 

 

Tilleggsprotokollen er et stort steg i riktig retning, men den har fortsatt store mangler. Det 

nåværende lovverket må bli styrket. Vi trenger sanksjoner mot de som bryter konvensjonene og 

internasjonale observatører som sikrer barnas rettigheter. Vi trenger et absolutt forbud mot bruk og 

rekruttering av personer under18 år, slik at verken stater eller andre grupper kan bruke barn som 

soldater. 

 

Hva kan vi gjøre? Det viktigste du kan gjøre er å vise norske myndigheter at barnesoldater er et tema 

som opprører oss sterkt og at vi ønsker et forbud.  Norske myndigheter har en god mulighet til å 

påvirke andre land og stille krav på internasjonale arenaer. Vi må kreve at politikerne legge press på 

land som ikke har ratifisert tilleggsprotokollen og setter kravet om totalforbud på den internasjonale 

dagsorden.   

 

Vi håper derfor at du støtter Røde Kors Ungdom i kampen mot barnesoldater. Din støtte gjør en 

forskjell! Den 12. februar er den internasjonale barnesoldatdagen, også kjent som Red hand day. Ved 

å gi ditt røde håndavtrykk og signatur den 12. februar støtter du alle barn som må kjempe de voksnes 

krig. 

 

Ikke alle barn leker krig! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet trapper opp kampen mot digital mobbing:  

Mobbing på nett sårer mest  
 

Åtte av ti barn mener stygge kommentarer er like ille eller verre på nett og mobil enn ansikt til 

ansikt. Samtidig sier én av tre barn at terskelen for mobbing og erting er lavere i digitale 

kanaler. Det fremgår i en ny undersøkelse gjennomført i regi av ”Bruk Hue”-turneen, Norges 

største kampanje mot digital mobbing.  

 

I undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Telenor, fremgår det at barn og unge 
opplever digital mobbing som mer sårende enn mobbing som foregår ansikt til ansikt. En av tre mener 
at skriftlige kommentarer på nett og mobil sårer mest. Det er dobbelt så mange som de som føler at 
kommentarer som gis ansikt til ansikt er verst.  
 

– De digitale virkemidlene vi har i dag er en berikelse når de brukes positivt, men de kan ramme hardt 

når de misbrukes til mobbing. Bilder, video og tekst er enkelt å spre, men kan være vanskelig å fjerne, 

derfor kan en stygg kommentar på nett ha lenger levetid og nå ut til mange. Funnene i undersøkelsen 

bekrefter at digital mobbing er en alvorlig utfordring, og viser hvor viktig det er at vi fortsetter kampen 

for å komme mobbingen til livs, sier Ragnar Kårhus, administrerende direktør i Telenor Norge, 

initiativtaker til ”Bruk Hue”-kampanjen.  

 

Nå intensiverer Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet kampen mot digital mobbing. Så 

langt har 150 skoler og nesten 40.000 elever over hele Norge hatt Bruk Hue på besøk. I løpet av 

våren skal 50 nye ungdomskoler, 15.000 elever og opptil 5000 foreldre få besøk av ”Bruk Hue”-

turneen. 

 

Regjeringen ute med nytt manifest mot mobbing 

Regjeringen la i forrige uke frem sitt nye ”manifest mot mobbing”, der første del av arbeidet skal 

handle om kampen mot digital mobbing. Regjeringen har støttet ”Bruk Hue”-turneen siden den ble 

lansert i 2009 og i dag var det kunnskapsdepartementet som sto for den offisielle åpningen av vårens 

skoleturné foran 350 skoleelever på Ris ungdomskole i Oslo.  

 

– Den digitale utviklingen har gått i et rasende tempo de siste årene. For dagens barn og ungdom er 

nye, digitale møteplasser blitt en selvfølgelig del av hverdagen. De nye mediene gir store muligheter 

for personlig utvikling, men fører også til nye utfordringer. En av disse utfordringene er å bidra til å 

bygge opp gode holdninger for hvordan man oppfører seg på digitale arenaer og på den måten 

redusere digital mobbing. For å lykkes er vi avhengige av at sterke krefter fra næringsliv, ideelle 

organisasjoner og myndighetene står sammen i arbeidet, så vel som at det inngår i oppdragelsen 

hjemme og i undervisningen på skolen. ”Bruk Hue”-turneen er et godt eksempel på hvordan mange 

gode krefter kan oppnå gode resultater, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

 

Lettere å mobbe digitalt 

På tross av at barn opplever kommentarer på nett og mobil som det mest sårende, sier én av tre barn 

at terskelen for å si noe stygt til andre er lavere i digitale kanaler. 

  

– For barna er internett en sosial arena på lik linje med skolegården, hjemmet og fritidsklubben. Livet 

på nett er like virkelig som det de opplever i livet ellers, og det som skjer der er like viktig. Gjennom 

Kors på halsen tar Røde Kors imot bortimot 100 henvendelser hver eneste dag gjennom telefon, mail 

og chat. Flere og flere tar opp problemstillinger knyttet til bruk og misbruk av digitale medier, særlig I 

forhold til misbruk av bilder og mobbing via SMS. Det som går igjen i mange saker er fortvilelsen over 

at ingen klarer å ta tak i det. Barna føler seg ensomme og sliter med dårlig selvbilde, og de trenger 

støtte, hjelp og forståelse fra trygge voksne, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.    

                                                               



Røde Kors sin telefon- og nettjeneste ”Kors på halsen” ble fra høsten 2010 Norges offisielle hjelpelinje 

for trygg bruk av mobil og nett i samarbeid med Medietilsynet. Det betyr at barn og unge kan snakke 

med trygge voksne om både de gode og dårlige sidene rundt livet på nett, blant annet digital mobbing. 

 

Nærmere 200.000 ”ulovlige” Facebook-profiler 

Over halvparten av barna mellom ti og tolv år plasserer Facebook på første, andre eller tredje plass 

over kanalene de helst bruker for å kommunisere med venner. Dette på tross av at det er 13-års 

aldersgrense på Facebook. I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå tilsvarer dette nærmere 200.000 

”ulovlige” profiler. Samtidig oppgir omtrent halvparten av barna i undersøkelsen at deres foreldre i stor 

grad vet hvilke nettsider de bruker tid på. Fire av ti mener foreldre har oversikt til en viss grad, mens 

omtrent hvert tiende barn opplever at foreldrene i liten grad har oversikt over hvor de tilbringer tiden på 

nett.  
– Vi er opptatt av å sette fokus på god kommunikasjon mellom voksne og barn, og at foreldre legger 

konstruktive føringer på barnas bruk av digitale medier. Derfor legger ”Bruk Hue” opp til dialog med 

både elever og foreldre på hver skole. Samtalen mellom foreldre og barn er ofte helt avgjørende for at 

barna skal kunne opparbeide en bevisst og positiv atferd på digitale arenaer , sier Øystein Samnøen, 

daglig leder i Barnevakten. 

 

”Bruk Hue” gjør at elevene tenker seg om. 

En undersøkelse blant lærere, elever og foreldre som har deltatt på ”Bruk Hue” viser også at 

holdningskampanjen fungerer. Nær samtlige av de spurte sier de sitter igjen med betydelig kunnskap 

om digital mobbing, blant annet om hvor man kan henvende seg for å få hjelp og hva man selv kan 

gjøre for å begrense den digitale mobbingen. En stor andel av elevene sier at de har endret sin 

digitale adferd etter kampanjen. Blant annet sier tre av fire elever som har deltatt på ”Bruk Hue” at de 

nå spør om lov før de legger ut bilder av andre, mens 60 prosent sier de vil slette bilder hvis de tror 

andre ikke liker dem.  

 

– ”Bruk Hue” gjør både elever, foreldre og lærere mer bevisst på utfordringene knyttet til digital 

mobbing. Et viktig budskap er at elevene tenker gjennom konsekvensene av deres digitale handlinger. 

Det er godt å se at de følger rådene vi gir dem, sier Stian Lindbøl, leder for Medietilsynets Trygg bruk-

senter. 

 

Mobbefilter på mobilen 

Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge 

mobberne ute fra mobilen. At det var behov for tjenesten har Telenor fått erfare i ettertid. I dag har i 

overkant av 3000 abonnenter aktivert  mobbefilteret .  

 

– Mobbefilteret kan være til stor hjelp når mobbingen først finner sted, da filteret bidrar til å gi den som 

utsettes for mobbingen tilbake kontrollen over sin egen mobil. Samtidig sender det et tydelig signal til 

mobberen om at plagsomme meldinger ikke er akseptabelt. For oss i Telenor er mobbefilteret en del 

av en helhetlig innsats mot digital mobbing, hvor det viktige holdningsskapende arbeidet skjer 

gjennom Bruk Hue. Telenor skal være best på sikkerhet og trygghet og da er vi nødt til å ta 

utfordringene knyttet til digital mobbing på alvor, og satsningen er en naturlig del av vårt 

samfunnsansvar, sier Kårhus.  

 

Mobbefilteret fra Telenor gir brukerne muligheten til å svarteliste mobilnummer som de ikke vil motta 

tekst- eller bildemeldinger fra. Mobbefilteret aktiveres enkelt ved å ringe Telenors kundeservice på 

09000. Deretter er det opp til brukeren selv å legge til nummer på www.telenor.no. Når mobbefilteret 

er installert vil svartelistede meldinger sendes til en egen e-postkonto på www.telenor.no, slik at 

brukeren kan få tilgang til meldingene hvis ønskelig. Avsenderen av den svartelistede meldingen vil 

motta følgende beskjed hvis meldingen har blitt sperret: ”Advarsel. Du har blitt sperret fra å sende 

meldinger til dette nummeret”. Mobbefilteret er kostnadsfritt. 

 

http://www.telenor.no/
http://www.telenor.no/


Den internasjonale barnesoldatdagen, 12. februar 

Den internasjonale barnesoldatdagen nærmer seg med stormskritt. 12. februar braker det 
løs, med nasjonal markering i Bergen og lokale arrangement over hele landet! Målet med 
dagen er: Å samle inn så mange røde håndavtrykk og underskrifter som mulig, slik at norske 
myndigheter legger merke til vårt engasjement og setter temaet barnesoldater på den 
internasjonale dagsorden. 
 Det er laget en ”verktøykasse” på nettet (www.rodekors.no/barnesoldatkampanjen) med tips til 

hva man kan gjøre i sitt lokallag den 12. februar. Her er noen av tipsene: 
  

         En stand på det lokale kjøpesenteret eller i handlegaten. Kjøp et par hvite laken og 
litt rød, vannløselig maling og en rulle, og be de forbipasserende sette sitt røde 
håndtrykk på lakenet (sammen med underskriften). Hvis folk ikke ønsker å farge 
hånden sin, kan dere ha noen ferdig utklipte hender i rødt papir klare som de kan 
signere (men husk at dette bare er en reserveløsning!). 

  

         Fordel oppaven mellom dere i lokalforeningen: Uken før 12. februar skal alle ha en 
dag med en rød hånd. Poenget er at dette skal bli en snakkis – at det skal snike seg 
frem! 

  

         I Røde Kors-butikken finner dere både postkort med info om barnesoldater og 
pappfigurer som kan brukes på stand (NB! Du må være innlogget i butikken for å 
kunne kjøpe figurene). 

  

         Overtal politikere, lokale kjendiser eller hvem som helst til å gå med ei rød hånd i 
uka før red hand day (hvis de er pysete kan du kanskje overtale dem til å gå med en 
rød vante/hanske). I 2011 er 12. februar på en lørdag – tenk kreativt på hvem som 
kan promotere dette på en slik dag. 

  

         Legg bamser, ABC-bøker, barbiedokker eller lignende rundt på torget, eller andre 
steder der folk ferdes. Fest en lapp på de tingene dere har lagt ut hvor det står: 

         ”Eieren min har dratt i krigen og har ikke tid til å leke med meg lengre. Vennligst la 
meg bli liggende slik at hun finner meg igjen når hun kommer hjem fra krigen.  – Ikke 
alle barn leker krig” (Røde Kors Ungdom - logo). 

         Pass på å ha en stand eller frivillige i nærheten slik at de som plukker opp tingene 
har et sted de kan få mer informasjon om barnesoldater. 

  

         Send inn leserbrevet som er vedlagt denne e-posten til lokalavisen. 
  

         Ta også kontakt med lokalmedia ved å bruke pressemeldingen vi har lagt ved denne 
e-posten. Husk å tilpasse den til dine lokale forhold. Husk også at det ikke alltid er 
nok å sende e-post; ring redaksjonen eller en journalist for å vise engasjement! 

  
Vi blir veldig glade dersom vi får beskjed på forhånd hvor det skal være arrangement og hva 
dere har tenkt å gjøre. Send oss mange bilder etter arrangementet!  
  
Vi håper så mange som mulig bidrar til å skape oppmerksomhet rundt de 300.000-400.000 
barnesoldatene i verden i dag! Og husk at dere kan bruke oss i Kampanjegruppen   eller 
sekretariatet dersom dere lurer på noe mer!  
  
Vi er her for dere! 
Kontaktpersoner.  
b_olsen50@hotmail.com<mailto:b_olsen50@hotmail.com og 
 eirik.eide@redcross.no<mailto:eirik.eide@redcross.no 

http://www.rodekors.no/barnesoldatkampanjen
mailto:b_olsen50@hotmail.com%3cmailto:b_olsen50@hotmail.com
mailto:eirik.eide@redcross.no%3cmailto:eirik.eide@redcross.no


FAKTATALL PÅ MIGRASJON I NORGE PR. JANUAR 2011 
        Antall Asylsøkere til Norge redusert med 42 % i 2010.  

        I 2010 søkte totalt 10 064 personer asyl mot 17226 året før. 

        5290 fikk innvilget opphold i 2010 

        De fleste kommer fra Afghanistan, Somalia og Eritrea 

        1/3 av alle asylsøkere er kvinner – vel 2000 var barn og unge under 18 år. 

        Av asylsøkerne fikk 748 opphold på humanitært grunnlag 

        Det er pr. dd 138 ordinære asylmottak i Norge 

        17 000 personer bor fremdeles på asylmottak i påvente av svar på asylsøknad eller 

tildeling av bostedskommune 

        Vel 5.500 av dem er barn under 18 år.  

        Av disse er 1.000 enslige mindreårige asylsøkere. 

Kilde: UDI 

  

SISTE TALL FRA RØDE KORS´FLERKULTUR AKTIVITETER  
        Flyktningguiden finnes nå på 90 steder i Norge 

        1547 personer er registret som guider 

        2029 flytninger/innvandrere er registret som bruker av guide individuelt , i gruppe 

eller i fellesaktivitet 

        Røde Kors er nå i samarbeid med 57 asylmottak (mot 46 i fjor) 

        Antall frivillige i samarbeid med asylmottak er 622 ( mot 315 i fjor) 

 Kilde: Røde Kors QLM 

  

Kontaktperson: sidsel.persson@redcross.no 

       

 

 

 

 

 

mailto:sidsel.persson@redcross.no


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 ) 

 

Askøyværingen  04 februar Askøy Røde Kors - småbarnstreff 

Hardanger Folkeblad 04 februar Ålvik Røde Kors - hus 

Hardanger Folkeblad 04 februar Øystese Røde Kors - årsmøte 

Sunnhordland  03 februar Stord Røde Kors barnehjelp - sommerleir 

Hardanger Folkeblad 01 februar Nordheimsund Røde Kors - årsmøte 

BT   30 januar Bergen Røde Kors - etterverntilbud 

BT   30 januar Bergen Røde Kors – tar et krafttak for et normalt liv 

Hardanger Folkeblad 28 januar Eidfjord Røde Kors, årsmøte 

Askøyværingen  25 januar Askøy Røde Kors småbarntreff 

NRK   24 januar Arna og Åsane Røde Kors i leteaksjon etter 78 åring 

Bergen I dag  24 januar Bergen Røde Kors arrangerer leksehjelp 

Sunnhordland  24 januar  Tysnes, Stord og Bømlo Røde Kors får grasrotpenger 

Vestnytt  22 januar Fjell Røde Kors Besøkstjeneste - medlemsmøte 

Hardanger Folkeblad 21 januar Grasrotandel til Nordheimsund Røde Kors 

Askøyværingen  21 januar Askøy Røde Kors Barneklubb 

BT   20 januar Flere tar et tak for Røde Kors 

BA   16 januar Bergen Røde Kors Hjelpekorps – 6 ras på en time 

BT   16 januar Nordheimsund Røde Kors Hjelpekorps – tok tak i tide 

Bergensavisen  16 januar Bergen Røde Kors Hjelpekorps-Nå er det farlig å gå i fjellet 

Askøyværingen  14 januar Askøy Røde Kors - Gratis førstehjelpskurs 

Vestnytt  13 januar Takk fra Sund Røde Kors 

Hardanger Folkeblad 11 januar Spanderer snøscooter på hjelpekorpset 

Haugesund Avis 11 januar Odda Røde Kors får ny snøscooter 

Askøyværingen  11 januar Askøy Røde Kors mener flytninger er en berikelse lokalt 

Vestnytt   11 januar Kaffekost med Fjell Røde Kors Besøkstjeneste 

Redningsnett  10 januar Særs vanskelige redningsforhold – riktig utstyr redder liv 

Avisa Hordaland 10 januar Ulvik Røde Kors lokal grasrotvinner 

Nettavisen  10 januar Voss Røde Kors leter etter mann og kvinne 

Vestnytt   08 januar Fjell Røde Kors – bli med på tur til Kypros 

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 

 

 

 

 

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 

14 jan  Bergen Røde Kors Besøkstjeneste – 60 års markering på Grand 

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 Voss 

16 mars  START-samling på Stord 

16 mars  Odda Røde Kors, 70 år 

17 mars  START-samling på Distriktskontoret 

08 april  Folgefonn 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 

 

 

 

 

Nyhetsmelding 4. februar 2011 

 

Røde Kors: Flyr inn medisinsk utstyr til Egypt 
 

Første fly med medisiner og medisinsk utstyr fra Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) har 

landet i Egypt. Mer utstyr blir sendt i dagene fremover for å hjelpe i den hardt pressede 

situasjonen.  

 

- Røde Kors er veldig bekymret for de voldsomme urolighetene som har vært i Egypt den siste tiden. 

De som yter livsnødvendig førstehjelp trenger også all hjelpen de kan få, sier generalsekretær i Børge 

Brende. - Det første flyet hadde nok medisinsk utstyr til å gi 2000 mennesker førstehjelp og å 

behandle ytterligere 100 mennesker med alvorlige skader, fortsetter han. 

 



ICRC støtter Egypt Røde Halvmåne og det egyptiske helsedepartementet med å gi medisinsk hjelp til 

demonstrantene. 

 

Forhindrer hjelp 

Ifølge egyptiske myndigheter har rundt 900 mennesker blitt skadet og 9 drept de siste 48 timene. 

- Vi erfarer at helsepersonell og ambulanser i noen tilfeller har blitt hindret i å nå frem til skadede 

mennesker. Dette er uakseptabelt. Helsepersonell og de som trenger hjelp må bli respektert og få 

tilgang til hjelp eller hjelpe. Soldater og sikkerhetsstyrker må følge internasjonale regler for å 

opprettholde lov og orden. Ikke minst må de som blir arrestert bli behandlet etter loven og med 

verdighet, sier Brende videre.  

 

Kontakt med familier 

ICRC og egyptiske Røde Halvmåne har åpnet en tjeneste på flyplassen i Kairo hvor de tilrettelegger 

for at passasjerer kan få kontakt med sine familier gjennom bruk av gratis telefon. Samtidig har de 

satt opp en sanitetsstasjon på flyplassen og deler ut lette måltider. 

 

Røde Kors i Norge har tilbudt sin støtte til ICRC sitt arbeid under krisen i Egypt. 

 

 

 

Nyhetsmelding 02. februar 2011 

 

Dør til dør aksjon før syklonen Yasi  
Frivillige fra Røde Kors går dør til dør for å varsle om den tropiske syklonen Yasi som nå er på vei 

inn over de flomrammede områdene på østkysten av Australia. 

 

- Syklonen kan bli en av de kraftigste i Australia, og kan føre til omfattende ødeleggelser. Vi 

har vært i kontakt med våre kolleger i Australsk Røde Kors, som gjør det de kan for å 

forberede seg. Det viktigste nå er å evakuere folk og varsle for å unngå skader, så langt det er 

mulig, sier Leni Stenseth, leder for internasjonal avdeling i Røde Kors i Norge. 

I over en måned har Australia vært rammet av flom. Først ble staten Queensland oversvømt i 

desember, så skjedde det samme i Victoria. Begge flommene førte til store ødeleggelser av eiendom, 

og vil prege økonomien i året som kommer. 

 

Syklonen Yasi har i flere dager bygget seg opp i Koral-sjøen, øst for Australia og er et veldig kraftig 

tropisk stormsystem, som ventes å nå land med en styrke på kategori 4, opp i mot 250 kilometer i 

timen. 

 

- På grunn av flommen i området er det allerede evakueringssentre i området. Røde Kors 

styrker nå beredskapen på de sentrene de driver og der hvor de hjelper til. I tillegg har Røde 

Kors en informasjonstjeneste hvor folk kan ta kontakt for å finne ut om slektninger er i 

sikkerhet, eller gi beskjed om sin egen situasjon, forteller Stenseth.  



Røde Kors har bistått myndighetene i katastrofeinnsatsen under flommen, både med evakuering og 

oppryddingsarbeidet. 

- I Victoria har mer enn 1800 eiendommer blitt berørt av flommen. Røde Kors har mer enn 

1000 frivillige og ansatte i sving i de områdene som fremdeles er berørt av oversvømmelser, 

og der hvor oppryddingen og gjenoppbyggingen har begynt, sier Stenseth. 

Også i Queensland har 1250 frivillige og ansatte fra Australsk Røde Kors vært engasjert i 

katastrofeinnsatsen med hjelp fra New Zealand Røde Kors. 

- De frivillige har vært med i evakueringen av de flomrammede og er til stedet på 

evakueringssentrene på 38 steder for å gi støtte og hjelp til de som har blitt rammet av 

flommen, forteller Stenseth. 

Australsk Røde Kors deler også ut et hefte med praktiske råd og veiledning som skal hjelpe de 

flomrammede i oppryddingen både praktisk og emosjonelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.drange@gmail.com 

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   Astrid Etterstad  91763443 astrid.etterstad@ulvik.org 

Vaksdal   Roy Steinsland  47415293 roy.steinsland@epost.no 

Voss   Marit Nedkvitne 90055083 marit.nedkvitne@bretve.com 
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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 
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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   Astrid Etterstad  91763443 astrid.etterstad@ulvik.org 

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 
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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 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 
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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  

Thomas Sellevoll    93269269 thomas.sellevoll@redcross.no  

Erik de Jong (Sveio)    90838320 erik.jong@redcross.no  

Per Stiegler     97742719 per.stiegler@redcross.no  

Kristin Natvig   frivillig  99491893 kristin.natvig@redcross.no 

Kristin Lygre   frivillig  92497921 

Christian Brun   frivillig   

Beate Kristine Hauge  frivillig    beate.hauge@redcross.no  

Hege Rokne   frivillig 

Joakim Soltveit   frivillig    joakim.soltveit@redcross.no  

 

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 

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) 

 
(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) 
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