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Hordaland Røde Kors og Norges Røde Kors inviterer alle medlemmer i Røde Kors i Hordaland til  

TALSPERSONSKURS 
Kurset varer i 8 timer og gjennomføres på en lørdag eller en søndag på ulike steder i Hordaland, 

avhengig av hvor flertallet av de påmeldte kommer fra. Ved mange påmeldinger arrangerer vi flere 

kurs, på ulike steder i fylket. 

 
Dette kurset er ment å gi en grundig innføring i mediehåndtering og prinsippene i Røde Kors. 
Deltakere på dette kurset vil få et innblikk i hvordan man skal selge inn en sak i media, men også 
få trening i å håndtere saker om oss i media.     

• Introduksjon til håndtering av media lokalt og regionalt. Inkludert bruk av sosial medier (1 
time)       

• Individuelt case/gruppecase basert på ”knagger” presentert i introduksjon som skal lede 
frem til utarbeidelse av medieoppslag for den enkelte deltaker. (1/2 time)  

• Gjennomgang av alle case i plenum med tips og ideer til hverandre (1 time)   
• Introduksjon til prinsippene i Røde Kors. (30 min)       
• Praktisk kameratrening (1 time) Intervjusituasjon      
• Gjennomgang i plenum med tilbakemeldinger (1 time) 

Når du er ferdig med kurset skal du føle deg trygg som representant for Røde Kors i sammenhenger 

som overfor media, offentlige og private aktører dere i lokalt Røde Kors ønsker å etablere dialog med 

og i internt informasjonsarbeid. Slik kompetanse er også svært nyttig i mange andre sammenhenger i 

livet, både på jobb og privat. 

For å planlegge Talspersonskurs for gjennomføring våren 2011 ønsker vi nå i første omgang å 

kartlegge interesse og behov. Vil du delta, dersom dato og sted passer for deg? Send oss en epost til 

marian.hansen@redcross.no snarest og senest 1. mars. Når vi har oversikten over hvor og når, basert 

på tilbakemelding fra alle, sender vi ut mer info. 

Kurset er GRATIS og du får tildelt kompetansebevis etter fullført kurs. 

 

 

 



HAR DERE HUSKET Å: 
 

Melde dere på distriktsårsmøtet? 
Kontakt marian.hansen@redcross.no 

 

Melde dere på START -konferansen? 
Kontakt marian.hansen@redcross.no 

 

Sjekke om dere har oppdaterte lover for lokalforeningen, årsmøtegodkjent 

etter 2008? 
Kontakt lars.skorpen@redcross.no 

 

Sende inn årsberetning og regnskap for lokalforeningen for 2010? 
HUSK: INNEN DEN 28. FEBRUAR MÅ ALLE LOKALE LEDD SENDE INN 

Årsmelding  

Regnskap godkjent av revisor 

Revisjonsberetning fra revisor 

Handlingsprogram for 2011 

Budsjett for 2011  

Årsmøtereferat for årsmøtet nå i 2011 

Eget skjema med informasjon om nytt styre 

Send alt dette på epost til lars.skorpen@redcross.no  

eller per post til Hordaland Røde Kors, Sandbrekkeveien 95, 5225 Midtun 

Spørsmål? Kontakt lars.skorpen@redcross.no 

 

 

 

Sende inn nytt styreskjema med informasjon om hvem som er valgt til styret på 

årsmøtet i 2011? 
Kontakt marian.hansen@redcross.no 

 

 

UANSETT HVA DU LURER PÅ, VEDR DRIFTEN AV LOKALT RØDE KORS ARBEID, 

SKAL VI HJELPE DEG Å FINNE GODE SVAR OG GODE LØSNINGER. VENT IKKE 

LENGE FØR DU TAR KONTAKT MED DEN AV OSS PÅ DISTRIKTSKONTORET SOM 

ER HOVEDKONTAKTPERSON FOR DIN LOKALFORENING. 

Lars Atle, Marian, Thorbjørn og Håkon er klar til å gi deg den assistanse du 

trenger. 
 



VIKTIG! VIKTIG!  
NY MULIGHET TIL Å SØKE STØTTE TIL SPESIELLE AKTIVITETER I LOKALFORENINGENE 

 

Norges Røde Kors har inngått avtale med en del store norske virksomheter om økonomisk støtte til 

en del av aktivitetene Røde Kors driver. 

 

Sosial inkludering: besøkstjeneste, nettverk, visitor, flerkultur 

DnB NOR – sosial inkludering (besøkstjeneste, nettverk, visitor, flerkultur)  

Rema 1000 – besøkstjeneste 

 

Oppvekst: BARK, FFA, Leksehjelp, gatemegling, Dialog- og konflikthåndtering, nattevandring, friskus 

DnB NOR – alle oppvekstaktiviteter 

Møller gruppen – Ferie for alle (FFA) 

YIT – Ferie for alle 

NHO - leksehjelp 

PWC – leksehjelp 

Thon Hotels – Oppvekst og friluftsliv (BARK, FFA, Friskus) 

 

Midler fra næringslivspartnere kan brukes til alt som fører til humanitær aktivitet i tråd med det 

partnerne har sagt de vil støtte og i tråd med Røde Kors’ omsorgsstrategi.  

Overordnet er det derfor lite midlene ikke kan brukes til så lenge bruken kan knyttes til aktivitet 

innenfor innsatsområdet. Det innebærer alle tiltak som bidrar til økt aktivitet, økt kompetanse og 

økt synlighet. Midlene kan også brukes til lønn, men må da kunne direkte knyttes til økt aktivitet. 

 

Søknader til de bundne midlene SKAL vurderes av distriktet før de sluttbehandles sentralt.  

Fristen for søknader som skal behandles sentralt settes til 15. mars.  

DENNE TIDFSFRISTEN ER ABSOLUTT OG VIL UN DER INGEN OMSTENDIGHET BLI FRAVEKET. 

Da er årsmøter i lokalforeningene avholdt og distriktets AU vil kunne rekke å behandle søknadene.  

Siste frist for distriktet   til å sende sin prioritering av søknadene videre til Norges Røde Kors for 

endelig avgjørelse er kort tid etter dette. Det er en forutsetning at lokalforeningen har sendt inn 

årsberetning, regnskap, revisjonserklæring, handlingsprogram, budsjett og info om nytt styre for å 

komme i betraktning til denne typen støtte. 

 

Sentral behandling og fordeling av midler ferdigstilles innen 1. mai.  

Det er utarbeidet en idébank for lokalforeningene for lokalt næringslivssamarbeid.  

Frist for rapportering på bundne midler er 1.april påfølgende år. Disse danner grunnlag for 

tilbakerapportering til giverne. Alle som får støtte MÅ sende slik rapport. 

 

SØKNADSSKJEMA FØLGER SOM VEDLEGG TIL DENNE UKEPOSTEN.  

SØKNADSSKJEMA SENDES, INNEN 150311, TIL HORDALAND RØDE KORS PÅ EPOST TIL 

marian.hansen@redcross.no  

SPØRSMÅL OM DETTE KAN SENDES TIL SAMME ADRESSE 

 

DENNE ORDNINGEN GIR STORE MULIGHETER FOR LOKALE LEDD. BRUK DEN SÅ GODT DERE KAN! 



Ukens utvalgte 
(Tekst: Kristin Natvig) 

 

Bli bedre kjent med distriktets tillitsvalgte! 
 

Distriktsrådslederen vi presenterer denne uka, er Thomas Moe Johansen, leder av 

Hordaland Røde Kors Ungdom. 

 

Kjappe fakta 

Bor i: Bergen.    

Yrke: Utdannet snekker, studerer for tiden sammenliknende politikk. 

Sivil status: Singel. 

Antall år i Røde Kors: 6.  

Antall år i nåværende verv: 1. 

Tidligere verv: Leder av Bergen Røde 

Kors Ungdom, leder av Regler i Krig-

gruppa, medlem av fokusgruppa for 

Regler i Krig-feltet i Norges Røde Kors, 

Norges Røde Kors’ ungdomsdelegat i 

Sudan i 9 måneder, medlem av 

æresbevisningskomiteen i Bergen Røde 

Kors. 

 

- Mye å være stolt av 

- Jeg ser veldig positivt på det siste 

halvåret i Røde Kors Ungdom, sier 

Thomas. – Det er mye å være stolt av. 

Ungdomslagene har gjort et solid arbeid og oppnådd svært mye. Vi har fått etablert et nytt 

lokallag i Nordhordland, og har nå fem lag i fylket. Mange har jobbet hardt for å rekruttere 

nye medlemmer. Og Aktivt Valg-gruppa i Bergen har holdt kurs i hele fylket. 

 

Kick off i Bergen 

Bergen har et stort og aktivt lokallag, og får derfor æren av å være vertskap for det nasjonale 

kick off for Norges Røde Kors’ kampanje mot barnesoldater 12. februar – ”Red Hand Day”. 

Fylkets øvrige lokallag skal også ha aktiviteter denne dagen.  

 

- Jeg håper at rekrutteringen til Røde Kors Ungdom og aktiviteten generelt blir større på 

bakgrunn av denne aksjonen, sier Thomas, - og at medlemmenes motivasjon blir styrket. Jeg 

håper også at aksjonen får mye oppmerksomhet i mediene. 

 



Ny strategi 

Thomas forteller at det skal lages en ny strategi for Hordaland Røde Kors Ungdom for de 

neste fire årene. – Vi skal spisse målene våre, gjøre dem konkrete og oppnåelige. Og vi skal 

prøve å få opprettet et ungdomslag på Askøy. Mange ungdommer her kjeder seg og drar til 

Bergen i fritida.  

 

Enda flere lokallag står på ønskelisten. – Men de må være bærekraftige, understreker 

Thomas. – Det er ikke vanskelig å starte et lag, men å få den til å bli bærekraftig er en stor 

utfordring. Vi må velge de rette stedene, og en rekke kriterier må oppfylles for å sikre 

framtida. Det er bl.a. viktig at laget får en leder som kan trene opp nye ledere, da det er mye 

fraflytting blant ungdom i distriktene. Lokalforeningen må gi ungdommen både frihet og 

egen økonomi - og gjerne oppstartmidler. Videre må laget kunne møtes i et aktivitetshus 

eller annet som ligger sentralt.  

 

- Det må også være veldig god kommunikasjon mellom lokalrådslederne om 

ungdomsaktiviteter. Ungdomsmedlemmer jobber jo gjerne med aktiviteter på tvers, for 

eksempel beredskap. Bamsestafetten i høst er et godt eksempel, likeledes arbeidet i Bergen 

knyttet til vaksinering under svineinfluensaepedemien. 

 

Samarbeid mellom områdene 

Thomas er svært opptatt av samarbeid mellom Røde Kors’ tre hovedområder. – Dette må tas 

på alvor, mener han, - og bør være et viktig tema i distriktsrådet. Styrket samarbeid på tvers 

vil gi Røde Kors større synlighet og slagkraft. 

 

Veien videre 

Thomas er 29 år, og må derfor snart gi stafettpinnen videre til yngre krefter. – Utfordringen 

min framover er å inspirere til videre utvikling i Røde Kors Ungdom sammen med 

distriktsrådet, og berede veien for alle de unge og flinke. Det er en kjempeutfordring å sørge 

for en rask utvikling, samtidig som nye ledere får en sjanse til å prøve og feile. 

 

- Hva vil du engasjere deg i når tida di i Røde Kors Ungdom er ute? 

 

- Jeg savner å jobbe med aktiviteter på grasrotnivå. Jeg tar sikte på å gjøre noe som når 

videst mulig ut. Jeg synes for eksempel at Røde Kors bør ha fokus på arbeid mot atomvåpen. 

Og jeg savner humanitær rett-grupper i Bergen Røde Kors og andre lokalforeninger. 

 

Brenner for Røde Kors-mandatet 

Thomas’ motivasjon for å arbeide i Røde Kors er at han brenner veldig for organisasjonens 

mandat. I den forbindelse nevner han spesielt nøytralitetsprinsippet. 

 



- Samtidig ble jeg tiltrukket av at Røde Kors i 2002 opprettet en ny ungdomsorganisasjon 

med selvstyre, forteller han. – I den nye organisasjonen ble det anledning til å styre 

aktivitetene ut fra det ungdommene selv synes er viktig.  

 

Ikke tid til trening 

Thomas har flere jern i ilden utenom Røde Kors Ungdom. – Jeg er løst tilknyttet Children at 

Risk Foundation, og bruker erfaringen min fra Sudan her. Jeg er også styremedlem i 

Hordaland Barne- og ungdomsråd.  

 

- Det er en ulempe at jeg er så brennende engasjert at det går ut over trening, innrømmer 

han. – Jeg er veldig glad i aikido, en form for japansk kampsport der en forsvarer seg uten å 

skade motstanderen, men jeg har knapt fått trent det siste året. Studiene mine er krevende, 

så jeg håper å få tid til mer trening når jeg er ferdig med bachelorgraden. 

 

Avslutningsvis har Thomas lyst til å gi et par gode råd: - Det er viktig å ta vare på familie og 

venner på en måte som gjør at du ikke sliter deg selv ut. Og ta gjerne en liten meditasjon av 

og til! 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 



VIKTIG - VIKTIG 
 

Kursstøtte 
 

Det har skjedd endringer i forhold til retningslinjer for kursstøtte. Statstilskudd iht. 

Voksenopplæringsloven via Folkeuniversitetet utbetales kun til distrikter/lokalforeninger som 

innrapporterer sine refusjonsberettiget kurs til Folkeuniversitetet.  Midlene utbetales direkte til 

kursarrangør basert på opplysninger direkte fra Folkeuniversitetets system. Det er derfor ikke 

nødvendig å sende egen søknad til Røde Kors om dette.  

 

Refusjonen Røde Kors får for 2011 er basert på snitt timer  innrapportert  for 2008  og 2009.  For 

fremtidig refusjon er det derfor viktig at det enkelte distrikt melder inn så mange kurs som mulig.  

Rutinene for dette er som tidligere.  Følgende punkter er viktig:: 

 

- Minste antall timer pr. kurs er 8 inklusiv pauser 

- Deltakerne må være fylt 14 år innen utgangen av året som kurset avholdes 

- Kursene skal være åpne for alle, men det er spesifisert at kravet om åpenhet likevel ikke 
skal være til hinder for at man kan arrangere kurs for bestemte målgrupper 

- Forhåndsgodkjent studieplan må foreligge 

- Antall deltakere er satt til minimum en person + en lærer 

- Deltaker må fullføre minst 75% av antall kurstimer 

- Fremmøteliste skal utfylles uansett type kurs, og signeres av kursholder 

 

Lokalforeninger med mange kurs kan få eget brukernavn og passord for å registrere sine kurs på 

Folkeuniversitetet sine sider ved å ta kontakt med Espen Holm på e.h@fu.no 

Dere er pliktige til å arkivere fremmøtelister og rapportskjema i 10 år i tilfelle ettersyn. 

Lokalforeninger med bare noen få kurs i løpet av året kan sende sine fremmøte- og rapportskjema til 

Distriktskontoret, hvor vi registrerer de hos Folkeuniversitetet og arkiverer skjemaene.  

Har du spørsmål til dette, nøl ikke med å tak kontakt med marian.hansen@redcross.no 

Her kan det være tilskudd å hente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vil skape skolelyst 
Tekst: Kristin Natvig 

 

Omtrent 15 % av alle elever i videregående skole avbryter utdanningen sin. Hordaland Røde 

Kors ønsker å hjelpe dem som av ulike grunner sliter med motivasjon og evne til å 

gjennomføre en videregående opplæring, og bidra til at frafallet fra den videregående skolen 

i fylket reduseres.  

 

Planen er å starte opp to pilotprosjekter i nært samarbeid med videregående skoler og 

tilhørende Røde Kors lokalforeninger. Frivillige fra Røde Kors vil være til stede på 

videregående skoler, gjøre aktiviteter sammen med en utvalgt gruppe elever og være en 

samtalepartner ved behov. 

 

Det er Hege Rokne som er 

prosjektets opphavskvinne. Hege har 

vært deleier i Aurora Verksted i Oslo, 

og har gitt arbeidstrening innenfor 

kunst og håndverk til moderat 

psykisk syke. – Hvis disse 

menneskene var blitt ”sett” da de var 

unge og hadde vært hjulpet mye 

tidligere, hadde de nok hatt et annet 

og bedre liv i dag, sier Hege.  

 

Hege er utdannet klesdesigner, og 

har vært med på å tegne OL-gensere 

for Dale of Norway. I arbeidet ved 

Aurora Verksted oppdaget hun at det 

var menneskene hun syntes var spennende. Hun og familien flyttet nylig fra Oslo til Bergen, 

og hun fikk lyst til å skifte jobb.  

 

Ideen hennes om et prosjekt for å gi demotiverte elever skolelyst ble tatt svært godt imot 

ved Hordaland Røde Kors, og hun arbeider nå som frivillig tre dager i uka ved 

distriktskontoret. Etter erfaringene med pilotprosjektene vil det bli vurdert om dette er en 

aktivitet som mange lokale ledd i Røde Kors skal få tilbud om å starte opp med i sitt 

nærområde. 

 

 

 

 

 



RØDE KORS BEREDSKAPSVAKT – GODT I GANG 
Tekst: Thomas Sellevoll 

 

Beredskapsvakten er godt i gang i Hordaland. Noen skal til å begynne, noen holder på med første 

kurset, og noen har holdt på så lenge at de skal igjennom andre års kurs.  

I Odda Kommune var det mandag og tirsdag klart for andre års kurs for Odda, Tyssedal og Røldal 

Røde Kors Beredskapsvakt.  

Her møtte nærmere 50 beredskapsvakter motiverte for nytt påfyll av kunnskap.  

 

Temaet for kveldene var beredskap og krisehåndtering i kommunen. Her stilte representanter fra 

kommune, lensmann, brannvesen og røde kors.  

Terje Espe, Senior rådgiver i Odda Kommune snakket om Kommunal Krise Ledelse (KKL) og hvilke 

funksjoner dette har. Her var mye nyttig informasjon om hvordan kommunen jobber dersom det det 

blir en katastrofe eller krise i Odd. Han viste og kommunenes ROS analyse, som står for Risiko Og 

Sårbarhets analyse. Her 

var det mange som nok 

fikk seg en liten vekker 

på hva kommunen 

mener kan skje, alt ifra 

strømbrudd, til ras.  

Brannvesenet var 

representert av Karine 

Einang. Hun tok 

Beredskapsvaktene 

igjennom en 

presentasjon om 

brannvesenet i Odda, 

og hvordan dette var 

bygget opp. 

Brannvesenet hadde 

gjort sine tanker om 

hva de så for seg at de kunne bruke beredskapsvaktene til, og det var gledelig å se at vi var på samme 

linje. De ser for seg at Beredskapsvaktene blir brukt til å hente utstyr, transport, forpleining av 

mannskap og hjelp ved evakuering.  

Lensmann Øyvind Rosseland representerte politiet og fortalte om deres rolle i beredskapsarbeidet. 

De er allerede godt kjent med Røde Kors som aktør i redningstjenesten, og ser store fordeler med å 

få flere hender å bruke når situasjonen krever det. Politiet ser samme fordeler som brannvesenet, og 

setter stor pris på at så mange stiller opp og vil hjelpe til frivillig.  

 

Kveldene ga positive tilbakemeldinger både fra kursdeltagere og foredragsholdere. Og alle ser nytten 

av å ha beredkapsvaktene tilgjengelig i kommunen.  

Men som Karine sa; ” Vi får håpe vi ikke treffes for ofte 

 

 

 



Fengslende konsertinnslag på TV2 
 

 

Se TV2 sitt nyhetsmagasin førstkommende lørdag kl. 18.50 – da sendes nemlig et innslag fra 

en konsert som Visitortjenesten i Bergen Røde Kors arrangerte! 

 

Visitortjenesten hadde lyst til å gjøre noe mer for de innsatte enn én-til-én samtalene de har 

hver uke. Musikk er noe alle liker og kan delta i, så i samarbeid med fritidsavdelingen i 

Bergen fengsel arrangerte tjenesten konsert i fengselet lørdag 12. februar.   

Konserten begynte med de bergenske rapperne Rubz og Padde, som rappet selvlagde låter. 

De var bl.a. med i X Factor i fjor. Så kom Forza på scenen. Forza var med i NRK-finalen i 

Urørtprisen for 2011.  

 

De stilte opp gratis, og gjorde sitt til at dette ble en vellykket konsert for de innsatte i Bergen 

fengsel.   

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Du finner retningslinjene i vedlegg til denne Ukeposten. Bruk dette gjerne som grunnlag for en prat 

om team på et styremøte eller et medlemsmøte eller annen anledning som passer. 

 

 

 

 

 



VALG PÅ DISTRIKTSÅRSMØTET I HORDALAND RØDE KORS 
11-13 MARS 2011 SAMLES DELEGATER FRA LOKALE LEDD I RØDE KORS I HORDALAND TIL ÅRSMØTE 

PÅ HOTEL ULLENSVANG. ET VIKTIG TEMA ER VALG AV DISTRIKTSSTYRE.  

UNDER SER DU VALGKOMITEENS INNSTILLING,  

SENDT UT MED RESTEN AV ÅRSMØTEDOKUMENTENE DEN 16 MARS. 

 
 
Valgkomiteen er enstemmig i følgende innstilling til årsmøtet: 
 

Distriktsstyret: 

Distriktsleder 2 år Audun A Ingvartsen  Samnanger Røde Kors gjenvalg  
1. nestleder 2 år Kristian Strønen  Os Røde Kors   gjenvalg 
Styremedlem 2 år Geir Langeland  Arna og Åsane Røde Kors ny 
1. varamedlem 2 år Oddrunn Steinsland  Kvinnherad Røde Kors ny 
  
Valgkomiteen 

Leder  2 år Dag Arne Eitrheim  Bømlo Røde Kors  ny 
Medlem 2 år Aud N Lynghammer  Røldal Røde Kors  ny 
Medlem 1 år Marit Nedkvitne  Voss Røde Kors  ny 
1 varamedlem 2 år Tor Stokke   Bergen Røde Kors  ny 
 
Kontrollkomiteen 

Leder  2 år Jan Ove Halsøy  Arna og Åsane Røde Kors ny 
Medlem 2 år Finn Nilsen   Samnanger Røde Kors ny 
1 varamedlem 2 år Wenche I S Drange  Etne Røde Kors  ny 
 
Valgkomiteen har ikke mottatt andre forslag innen fristen. Det er således kun en kandidat til hvert 
verv. 
 
Etter valget vil sammensetningen etter denne innstillingen være slik: 
DISTRIKTSSTYRET 

Leder  Audun A Ingvartsen   Samnanger Røde Kors 2011-2013 
1 nestleder Kristian Strønen   Os Røde Kors   2011-2013 
2 nestleder Ann-Kristin Stensen   Bømlo Røde Kors  2010-2012 
Medlem Jens Petter Gravning   Ulvik Røde Kors  2010-2012 
Medlem Mona Flekke    Nordhordland Røde Kors 2010-2012 
Medlem Geir Langeland   Arna og Åsane Røde Kors 2011-2013 
1 varamedlem Oddrunn Steinsland   Kvinnherad Røde Kors 2011-2013 
2 varamedlem Øyvind Stang    Finse Røde Kors  2010-2012 
+  de 3 distriktsrådslederne 
 

 

 

 

 



VALGKOMITEEN 

Leder  Dag Arne Eitrheim   Bømlo Røde Kors  2011-2013 
Medlem Aud N Lynghammer   Røldal Røde Kors  2011-2013 
Medlem    Marit Nedkvitne   Voss Røde Kors  2011-2012 
1 varamedlem Tor Stokke    Bergen Røde Kors  2011-2013 
2 varamedlem Eva Waage    Austevoll Røde Kors  2010-2012 
 
KONTROLLKOMITEEN 

Leder   Jan Ove Halsøy   Arna og Åsane Røde Kors 2011-2013 
Medlem Finn Nilsen    Samnanger Røde Kors 2011-2013 
Medlem Odd Magne Rød   Os Røde Kors   2010-2012 
1.varamedlem Wenche I S Drange   Etne Røde Kors  2011-2013 
2. varamedlem Bredo Larsen    Stord Røde Kors  2010-2012 
 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsmelding 13. februar 2011 

  

Kraftig økning i vitnestøtte fra Røde Kors 

Hele 7000 vitner ba om støtte fra Røde Kors i 2010, 2000 flere enn året før. Samtidig er tjenesten 

populær også blant frivillige. Mange er i kø for å bli vitnestøtte. 

 

- Røde Kors erfarer at vitner ofte klarer seg bedre gjennom rettssaken når de har noen å støtte seg til 

gjennom rettsprosessen, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.  

 

- Våre 228 aktive vitnestøtter sørger for informasjon både i for - og etterkant av rettssaken, tilbyr 

menneskelig støtte, og bidrar til at vitnet opplever trygge rammer rundt prosessen de gjennomgår.   

  

Stor pågang 

Vitnestøtte tilbys i 24 av 67 domstoler i Norge.  Med unntak av Hamar og Trondheim er det Røde 

Kors, i samarbeid med domstolene, som organiserer vitnestøtten der tilbudet finnes. I 2010 bistod 

frivillige vitnestøtter 7000 vitner, mens 5000 mottok vitnestøtte i 2009.  

 

Ei av de frivillige som har vært med siden oppstarten av ordningen i 2006, Berit Conradi Oland, 

forteller at det gir henne mye å kunne gi vitnene støtte. 

- Mange vitner er nervøse og gruer seg til å se tiltalte. Vi bidrar til at det er et trygt vitne, som igjen er 

et godt vitne. Noen ganger er vi med inn og gir moralsk støtte i rettssalen. 

  



- Barnevernet, politiet, advokater og dommere henviser til oss hvis de vet det er vitner som gruer seg 

veldig. Det at dommere kommer til oss er jo en tillitserklæring, forteller Oland. 

Hvert år blir mellom 50.000 og 55.000 nordmenn innkalt som vitner i straffesaker.  

  

- Mange er redde for å møte autoriteter i sorte kapper, men når de vet hva som skal skje er det 

mindre skremmende, sier Oland videre. 

  

For lite fokus på vitnet 

I tiden etter et overgrep, eller en kriminell handling, fokuseres det som regel på tiltalte.  

 

- Det er et paradoks at fokus for det meste er på overgriper i behandling av straffesaker.  Til tross for 

at det er naturlig å fokusere på lovbryteren i en straffesak, må man ikke miste offeret av syne. Røde 

Kors frivillige støtter fornærmede i straffesaker, men besøker også de innsatte – både de som sitter i 

varetekt og de som soner lange forvaringsdommer, avslutter Mollekleiv. 

 

Populært blant frivillige 

Røde Kors opplever samtidig en kraftig pågang av frivillige som ønsker å være vitnestøtte. Flere 

steder er det ventelister med potensielle frivillige, og det blir snart oppstart i ytterligere 10 lokale 

Røde Kors foreninger. 

  

 

 

Skriv om Besøkstjenesten! Frist 1. mars 

Nasjonal årsrapport for besøkstjenesten 2010 

2010 har vært et aktivt år for Besøkstjenesten og aktiviteten er med på å gi mange 

mennesker et bedre liv. Dette ser også næringslivet og offentlige myndigheter og ønsker 

derfor å  støtte aktiviteten. For å gi en tilbakemelding til våre samarbeidspartnere og sikre 

fortsatt fokus på aktiviteten, ønsker vi å lage en nasjonal årsrapport for besøkstjenesten med 

fokus på de gode historiene fra lokalforeningene. Vi kommer til å lage en årsberetning fra 

2010 der hvert distrikt får plass til en god historie hver. For å kunne gjennomføre dette er vi 

avhengig av at dere sender inn en liten side med gode historier, oppslag eller spesielle 

hendelser som dere ønsker skal være med å danne et helhetsbilde av besøkstjenesten i 

2010. Fristen for dette vil være 1. mars.   

Kontaktperson martine.hoegh@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 ☺) 
 
Vestnytt   17 februar Fjell Røde Kors – Øygarden Røde Kors -  grasrotandelen 
Sunnhordland  17 februar Stord Røde Kors - årsmøte 
Hardanger Folkeblad 15 februar Nordheimsund Røde Kors – på rasstedet innen ½ time 
Dagbladet  14 februar Bergen Røde Kors – informasjon til menn som selger sex 
Vestnytt  10 februar Fjell Røde Kors – årsmøte den 20 februar 
Sunnhordland  07 februar Stord Røde Kors Barnehjelp søker om penger 
Hardanger Folkeblad 07 februar Odda Røde Kors – årsmøte den 21. februar 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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 
09 april  Omsorgssamling på Os 
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 
1-6 aug  Ferie for alle - Hauglandssenteret 
22 aug – 11 sept Røde Kors Uker 
26-28 aug BARK leir - Radøytunet 
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 16. februar 2011 

 

Frykter økning av kolera 
 

I Haiti har antall kolerasmittede flatet ut i de fleste områdene. Men Røde Kors frykter 

en oppblomstring av epidemien når regntiden igjen kommer til Haiti om kort tid. 

- Den voldsomme økningen av kolerasmittede har flatet ut i store deler av landet. Samtidig 
har det vært mye regn i sørvest, og hver gang det regner øker antall tilfeller av kolera, sier 
generalsekretær i Røde Kors, Børge Brende. 
Ifølge Haitis helsemyndigheter er 225.668 mennesker så langt smittet av kolera. Over 4.450 
er døde. 
Forebygging viktig 

Røde Kors har to mobile helseenheter i det sørvestlige distriktet Grand Anse, hvor det har 
vært mye regn. Tre steder i dette distriktet har nylig meldt en oppgang i antall kolerasmittede 
og flere dør av sykdommen her enn i andre steder i Haiti. 
- De sanitære forholdene i denne delen av Haiti er svært dårlige. De få latrinene som finnes 
oversvømmes og blandes med drikkevannet når det regner. Det fører til smittefare av kolera 
og andre bakterier, forklarer sykepleier Birte Abild, som nettopp kom hjem til Norge etter 
seks måneder for Røde Kors i Haiti. 
- Derfor er det forebyggende helsearbeid som vi driver så viktig. Våre mobile team gjør at vi 
kan nå ut til områder hvor kunnskap om sykdommen enda ikke har nådd, for å drive 
helseopplysning og dele ut medisiner, sier Børge Brende. 
Hittil har de mobile helseenhetene, i samarbeid med frivillige fra Haiti Røde Kors, gjort 
helseopplysning til over 1100 personer i Grand Anse-distriktet. 
Sårbart område 
Det sørvestlige hjørnet av Haiti ble ikke fysisk rammet av jordskjelvet, men tok i mot 
titusener av mennesker som mistet hjemmene sine. Distriktet produserer normalt sett nok 
mat til å klare seg selv, samt å forsyne andre deler av Haiti. Men, i fjor høst ble området 
rammet hardt av orkanen Thomas. 
- Hele 80 prosent av avlingene ble ødelagt. Samtidig gjør mangelen på tilfredsstillende 
sanitærforhold og rent drikkevann befolkningen spesielt sårbart overfor ekstra påkjenninger 
som koleraepidemien, sier Brende. 
 
- Regntiden begynner om kort tid, og da frykter vi at koleraepidemien vil blusse opp igjen. 
Derfor er det så viktig å styrke lokalsamfunnets egen evne til å stå i mot fremtidige utbrudd, 
ved nettopp forebyggende helsearbeid, sier Brende. 
Det internasjonale Røde Kors’ innsats mot koleraepidemien: 

• Distribuerer daglig rent vann til 220.000 mennesker  
• Driver kolerabehandlingsentre 
• Driver forebyggende helseopplysningsarbeid over det meste av landet 
• Deler ut vannrensetabletter, rehydreringsmiddel og såpe 

 



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.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 Ettestad  91763443 astrid.ettestad@ulvik.org 

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   Astrid Ettestad  91763443 astrid.ettestad@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 

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 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


