
UKEPOSTEN 08/11 
Hordaland Røde Kors 
24. FEBRUAR 2011 
 
Fint om du videresender Ukeposten til alle i ditt Røde Kors 
nettverk. Mottar du Ukeposten via andre, og ønsker å få den 
direkte fra oss, send epost til lars.skorpen@redcross.no  
 

INNHOLD 
• Tilbud om attest til alle som går ut av tillitsverv 

• Har dere husket å …… 

• Ukens utvalgte; Regy Drange 

• Distriktsårsmøte – rammeprogram 

• Førstehjelpstipset – trafikkulykker 

• Røde Kors Omsorg holder kurs i rekruttering 

• Må Røde Kors sine aktiviteter på anbud i kommunene? 

• Del dine erfaringer og ideer – bli månedens innovatør på KORSVEIEN 

• Kle dere godt! 

• Talspersonskurs 

• Stilling ledig 

• Logg deg på nytt intranett i Røde Kors 

• Ny mulighet til å søke økonomisk støtte 

• Ny lokalforeningshåndbok 

• Valg av Landsråd for Omsorg 

• Røde Kors Butikken 

• Bli med på nettverk etter soning 

• Starte gatemegling? 

• Til Topps 2011 

• Overgrep – vi har alle et ansvar 

• Røde Kors Artistgalla  den 9. april 

• Nytt fra Nettet 

• Aktivitetskalenderen 

• 6 millioner til lokalforeningene fra 

Grasrotandelen i 2010 

• Røde Kors tilbyr hjelp i Libya 

• Kontaktinformasjon til tillitsvalgte 

og ansatte 

 

 

 

 

 



TILBUD OM ATTEST TIL ALLE SOM GÅR UT AV TILLITSVERV  

I RØDE KORS 
Vi er inne i en tid der noen tillitsvalgte går ut av styrer, råd og utvalg i Røde Kors, lokalt eller i 

distriktet, mens andre fortsetter og nye kommer til. 

Hordaland Røde Kors ønsker å rette en stor takk til alle som over tid har gitt av seg selv, gjennom 

ledelse og ekstra ansvar,  for å skape humanitære øyeblikk i regi av Røde Kors for medmennesker 

som trenger dette. 

 

Det er viktig for Røde Kors å ta godt vare på alle sine medlemmer og tillitsvalgte og følge opp alle 

som kommer inn som nye, alle som er i aktivitet og beholde et godt forhold til de som takker for seg, 

eller tar pause, fra tillitsvalgte verv. 

 

Dersom du nå går ut av tillitsverv i Røde Kors, og opplever at du ønsker å få dokumentert dette, er 

det enkelt for deg å få tilsendt en attest som bekrefter ditt engasjement.  

Du går frem på følgende måte; 

 

1. 

Send en epost til lokalstyreleder eller lokalrådsleder i din Røde Kors forening med følgende innhold: 

Navn + Adresse + Fødselsdato + Mobil + Epost + 

Verv (inkludert tid i vervet (fra – til), enten dato eller årstall 

(Skriver du opp flere verv fra ulike tidsperioder, eller flere verv du har hatt samtidig, tar vi alt med i 

attesten.) 

Ta også med om det er særlige forhold eller særlige prosjekter eller aktiviteter du hadde ansvar for / 

delansvar for, og som du ønsker nevnt i attesten. 

 

2. 

Lokalstyreleder eller lokalrådsleder bekrefter opplysningene du har sendt dem ved å videresende  

e-posten med alle dine opplysninger til Hordaland Røde Kors på lars.skorpen@redcross.no  

 

3. 

Hordaland Røde Kors produserer attesten til deg og sender den tilbake til deg via e-post i pdf 

format, med kopi til lokalforeningslederen (som kan legge dette i foreningens elektroniske arkiv). 

Hordaland Røde Kors beholder også attesten i eget elektronisk arkiv. Om du senere har nye verv er 

det mulig å be om ny attest eller å få utvidet den attesten du alt har med ny informasjon. 

Regn med 3-4 ukers behandlingstid på dette i våre travleste perioder. 

Spørsmål; ta kontakt med lars.skorpen@redcross.no  

 

 

 

 

 



HAR DERE HUSKET Å: 
 

Sende inn navn på påmeldte til 

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. 
 



Ukens utvalgte 
(Tekst: Kristin Natvig) 

 

Bli bedre kjent med distriktets 

tillitsvalgte! 
 

Denne uka presenterer vi Regy Drange, 

1. varamedlem til distriktsstyret. 
(bildet: Regy gratulerer Sven Mollekleiv med 

valget som President på Landsmøtet) 

Kjappe fakta 

Bor i: Bergen.    

Yrke: Kirketjener. 

Familiesituasjon: Tobarnspappa. 

Antall år i Røde Kors: 20.  

Antall år i nåværende verv: 4. 

Tidligere verv: Styremedlem i Bergen Røde Kors i 6 år, leder av Internasjonalt utvalg, 2. 

varamedlem til distriktsstyret i 2 år. 

 

- Veldig imponert over de frivillige 

– Det er veldig mange aktiviteter i fylket, og mange frivillige gjør et fantastisk arbeid, sier 

Regy. - Jeg er veldig imponert! Som eksempel nevner han beredskapsarbeidet, der mange 

stiller opp på kort varsel.  

 

Lokalforeninger og nye i tillitsverv 

Regy mener at én av utfordringene for Hordaland Røde Kors er å ha tettere kontakt med 

lokalforeningene. - Distriktsstyret bør være mer aktivt i forhold til lokalforeningene, sier han, 

- spesielt de som sliter. Det er viktig å pleie medlemmene og de frivillige, men distriktsstyret 

kan jo ikke ha direkte kontakt med alle. Derfor må vi støtte opp under lokalforeningene.  

 

Andre utfordringer han ser er å utvikle gode unge ledere, og å rekruttere innvandrere til 

tillitsverv. – Vi må se ressursene deres, støtte opp under dem og gi dem mulighet til å utvikle 

seg. De må få lov til å prøve og feile og lære, sier han bestemt. 

 

Gratis medlemskap som inngangsbillett 

- Røde Kors er en stor organisasjon med oppgavefelt som engasjerer meg – særlig knyttet til 

barn, eldre og flerkultur, sier Regy. - Jeg har alltid deltatt i frivillige organisasjoner, og i Røde 

Kors har jeg fått mulighet til å være med på å utforme politikken.  

 

Regy kom til Norge fra Sri Lanka for 25 år siden. Han ble ansatt ved Bergen Røde Kors 

Sykehjem i 1988. Fra 1991 jobbet han også der som frivillig - han laget kaffe og vafler og 



pratet med de eldre. I likhet med alle de andre medarbeiderne fikk han gratis medlemskap i 

Røde Kors da sykehjemmet feiret 25 års-jubileum i 1994. For ham ble medlemskapet 

inngangsbilletten til tillitsverv. 

 

Røde Kors ønsker større mangfold i organisasjonen, og Regy tror at gratis medlemskap er 

nøkkelen til å rekruttere flere innvandrere. Også tidligere brukere av nettverks- og 

visitortjenestene kan ha fordeler av et gratis medlemskap. – Mennesker som har fått 

opphold i Norge og andre grupper som har dårlig økonomi bruker ikke penger på et 

medlemskap i Røde Kors. Hvis de får medlemskapet gratis, blir det lettere å ta del i 

frivillighetsarbeidet.  

 

- Organisasjonslivet har bidratt til min egen integrering, forteller Regy. - Jeg er med på å 

bidra til og forme samfunnet.  

 

Stort engasjement 

Regys engasjement i organisasjonslivet er nesten til å miste pusten av.  Han sitter bl.a. i 

styret til Sesam Frivillighetssentral, i borettslaget sitt, i Kontaktutvalget mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene og i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Dessuten 

er han medlem av valgkomiteen til Det felles innvandrerråd i Bergen. Tidligere har han bl.a. 

vært speiderleder, arbeidet for NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Kirkens Bymsjon 

og Frelsesarmeen, og sittet i et menighetsråd. For engasjementet sitt ble han tildelt den 

nasjonale frivillighetsprisen i 2000. 

 

- Organisasjonsarbeidet er en del av meg, sier Regy. - Røde Kors hører til i hverdagslivet mitt. 

Jeg er stolt av å være med i Røde Kors! avslutter han. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIKTSÅRSMØTE 2011 - RAMMEPROGRAM 
Fredag 11. mars 
1800-2100 Årsmøtesekretariat åpent i resepsjonen 
1800-1930 Møte i arbeidsutvalget i Hordaland Røde Kors 
1900-2100 Middag for alle, etter hvert som du ankommer 
2100-             Sosialt samvær 
2100-2200     Distriktsstyremøte, møter i råd og utvalg etter behov 
 
Lørdag 12. mars 
0700-1000     Frokost 
0800-1400     Årsmøtesekretariat åpent i resepsjonen 
0900-1330     Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Årsmøte    
0900-1300     Hordaland Røde Kors Omsorg Årsmøte    
1000-1330     Hordaland Røde Kors Ungdom samling    
1000-1300     Hordaland Røde Kors Seminar for lokalforeningene    
                      1000-1045 Status nå, Styrkelse og ekspansjon, fra ord til handling v/ Lars Atle 
                      1100-1130 Dialog og samarbeid mellom styret / kontoret og alle lokale ledd  
                                        v/ Audun og distriktsstyret   
                      1145-1300 Hoved- og Langtidsprogram v/visepresident Linda M Paulsen 
1300-1400     Lunsj for Omsorg og lokalforeningene 
1330-1420     Lunsj for Hjelpekorps og Ungdom 
1430-1600     Distriktsårsmøte 
1600-1620     Kaffepause 
1620-1725     Distriktsårsmøte 
1725-1740     Kaffepause 
1740-1830     Årsmøtetalen v/ President Sven Mollekleiv 
1940-2000     Vi treffes til felles aperitiff (kjøpes av hver enkelt) 
2000-2230     Årsmøtemiddag 
2230-             Dans og hyggelig samvær 
 
Søndag 13. mars 
0730-0900     Frokost (sjekk gjerne ut av rom) 
0900-             Distriktsårsmøte 
1100-1130     Kaffepause + utsjekk fra rom 
1130-1330     Distriktsårsmøte 
1330-1430     Lunsj og avreise 
Dersom distriktsårsmøtet avsluttes før 1330 er det forberedt viktige tema for presentasjon og 
debatt i plenum. Temaene er bl a ”Styrkelse og Ekspansjon”, Hovedprogram, 
Langtidsprogram, Røde Kors Aksjonen 2011, Inntektsgivende tiltak for lokale ledd, 
Landsmøte, Til Topps 2011, distriktsleders 10 minutter, daglig leders 10 minutter, Røde Kors 
Beredskapsvakt. I tillegg kommer korte statusrapporter fra Røde Kors Hjelpekorps, Røde 
Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. 

 



 
 

 

 



 

Hordaland Røde Kors Omsorg 
inviterer til 

kurs i rekruttering 

  
Dato: lørdag 9. april 

Tid: 11.00-16.00 
Sted: Røde Kors huset på Os, Kolskogen. 

 
På samlingen får vi besøk av Bjørn Olsen, distriktsstyremedlem i Hordaland Røde Kors og mangeårig 
instruktør i LOUP (leder- og organisasjonsutviklingsprogrammet til Norges Røde Kors). Han vil komme 
med innspill og inspirasjon til problematikken rundt rekruttering av nye medlemmer.  
 
I tillegg vil det bli god tid til å utveksle gode ideer mellom lokalforeningene, og utarbeide strategier 
for hvordan omsorgsaktivitetene kan bli mer synlig, og dermed tiltrekke seg flere frivillige. 
 
Kurset blir gratis for alle deltakere, men fordi vi planlegger servering av lunsj, ber vi om påmelding 
(Navn, lokalforening, aktivitet, samt eventuelle andre ting vi bør vite) til 
thorbjorn.fosse@redcross.no, tlf: 55 38 33 15 på distriktskontoret innen søndag 20. mars.  

 

 

 

 

 

 

 



Må Røde Kors sine aktiviteter på anbud i kommunene?  

 

Flere distrikter og lokalforeninger opplever at lokale myndigheter ikke ønsker å støtte Røde 

Kors sine aktiviteter uten at dette har vært på anbud.  Ifølge lov om offentlige anskaffelser 

skal myndigheters kjøp av varer og tjenester på anbud. Det vil si at det er kun hvor 

kommunen betaler kontraktsrettslig vederlag for en nærmere bestemt ytelse er den 

omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Støtte til private organisasjoner er således ikke 

omfattet av reglene for anbud.   

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ved flere leiligheter tatt stilling til 

spørsmålet om det foreligger en anskaffelse eller en offentlig tilskuddsordning.  I en sak fra 

20031 som gjaldt barnehagedrift kom KOFA til at dette ikke var omfattet av 

anskaffelsesregelverket. Her uttalte nemnda: 

”Det er et offentlig ansvar å skaffe tilstrekkelig antall barnehageplasser, og kommunen skal 

stimulere til privat barnehageutbygging i tillegg til selv å bygge barnehager. Hvem som helst 

kan etablere en privat barnehage under forutsetning av at prosjektet oppfyller 

barnehagelovens krav til barnehagedrift. Kommunen skal godkjenne private barnehager, 

men alle virksomheter som tilfredsstiller lovens krav, har krav på godkjenning.  

 Staten yter tilskudd til privat barnehagedrift etter samme prinsipper som til offentlige 

barnehager. I tillegg er det mange kommuner som yter støtte til private barnehager, f eks i 

form av driftstilskudd, gratis tomt, kommunal lånegaranti eller dekning av utgifter til 

søskenmoderasjon. Det fremgår av sakens dokumenter at Nannestad kommune bidrar med 

dekning av utgifter til søskenmoderasjon, og med kommunal garanti dersom utbyggers 

långiver krever det. 

 Spørsmålet blir om forholdet mellom privat barnehageutbygger og kommunen på denne 

bakgrunn er av en slik karakter at det er tale om en gjensidig bebyrdende kontrakt.”   

I avgjørelsen kom KOFA til at dette ikke var gjensidig bebyrdende kontrakt siden de 

støtteordningene som foreligger ikke anses som kontraktsrettslig vederlag.   
Det avgjørende for om noe skal på anbud er etter dette om den offentlige myndigheten 

faktisk mottar en ytelse mot betaling av et kontraktsrettslig vederlag. 

Røde Kors sine aktiviteter som leksehjelp, besøkstjeneste og andre lignende aktiviteter 

drives som hovedregel i eget navn overfor de aktuelle brukerne. Disse aktivitetene drives 

også etter Røde Kors’ prinsipper, interne retningslinjer mv. Selv om kommunen blant annet 

har et ansvar for å hindre at eldre blir isolert eller alle lik rett til utdanning, er ikke dette 

avgjørende for om aktiviteten (eller støtten som Røde Kors mottar skal på anbud), så lenge 

kommunen kun yter tilskudd til Røde Kors. I utgangspunktet vil derfor ikke aktiviteter som 

leksehjelp, besøkstjenesten eller hjelpekorpset sine redningsoppdrag være omfattet av lov 

om offentlige anskaffelser så lenge kommunen ikke fullt ut finansierer disse aktivitetene. 

Dette kan imidlertid stille seg annerledes hvis eksempelvis Røde Kors’ ambulansedrift eller 

drift av asylmottak en og alene drives på oppdrag fra kommunen og hvor de dekker alle 

kostnadene.  
                                                             
1 Sak 2003/228, se http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2004/2003228/  



Hvis Røde Kors inngår en gjensidige bebyrdende avtale som er omfattet av 

anskaffelsesregelverket, finnes det særlige regler for kjøp av helse- og sosialtjenester fra 

ideelle organisasjoner. Selv om også disse reglene krever at det skal være konkurranse, er 

det ikke krav om at myndighetene skal avholdes en anbudskonkurranse eller kunngjøre 

anskaffelsen. 

For nærmere spørsmål og bistand i saker om offentlige anskaffelser kan Folkerettseksjonen i 

Røde Kors kontaktes.   

 

 

 

 

 

Del dine erfaringer og idéer – bli månedens innovatør på 

korsveien: 

Som en del av det nye intranettet Korsveien, er det lansert en idébank funksjonalitet 
med den hensikt å stimulere til økt idégenerering og erfaringsutveksling i hele 
organisasjonen. Røde Kors har et stort potensial knyttet til innovasjon og kontinuerlige 
forbedringer gjennom å legge til rette for at ansatte, frivillige og brukere kan bidra med 
nye ideer og forbedringer innenfor alle deler av organisasjonen:  

• Humanitære aktiviteter: udekkede behov i samfunnet, nye aktiviteter for å svare 
på behovene, forbedring av eksisterende aktiviteter med mer. 

• Foreningsutvikling: Frivillighet og frivillighetsadministrasjon, styre og 
organisasjonsarbeid, rekrutteringsmetoder, opplæring, myndighetskontakt, deling 
av beste praksis med mer.  

• Ressursmobilisering: nye inntektsmuligheter, nye givergrupper, 
samarbeidspartnere med mer.  

Løsningen fungerer som en flat blogg struktur hvor man kan poste en melding (ide) og 
andre kan svare eller kommentere på meldingen (ideen). Teknisk er dette lagt opp slik at 
hver ”eier”/fagansvarlig for en hovedside på Korsveien kan legge ut en idébank på sine 
fagsider. Alle de nasjonale kjerneaktivitetene har fått en idébank på sine sider innenfor 
”omsorgsportalen”.  

Idébanken blir fulgt opp av alle fagansvarlige ved hovedkontoret og hver måned vil de 
beste ideene bli fremmet for realisering for ledermøte. Hver måned vil vi også kåre 
månedens innovatør på korsveien. Dette representerer en mulighet for at alle i 
organisasjonen kan delta i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i Røde Kors og at vi kan 
fange opp flere av alle de gode ideene, initiativene og erfaringene.  

 

 

 

 

 

 



Kle dere godt!  

[18.02.2011 - VIVIAN PAULSEN]  

Med vinterferie og Ski-VM neste uke oppfordrer Røde Kors de 
tusenvis av folk som skal ut å kle på seg ordentlig. Både for de 
som skal stå i ro, og de som skal gå korte eller lange turer 
trenger gode forberedelser i kulden.  
- Norsk vintervær er kaldt og det kan være farlig. Både de som skal ut på korte eller lengre turer 
må kle seg ordentlig, oppfordrer Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder i Røde Kors hjelpekorps.  
 
- Vi i Røde Kors vil at folk skal ha fantastiske opplevelser i naturen og kose seg på tur, og det kan 
man gjøre hvis man er godt forberedt. Det er viktig å huske at hvis man først får en forfrysning 
kan man plages resten av livet. Vi må ta vare på hverandre og familien må sørge for å pakke nok 
ekstra tøy, mat og varmt drikke i sekken. 
Frivillige i Røde Kors hjelpekorps er i beredskap over hele landet, i vinterfjellet og under Ski-VM.  
Advarer mot for lite klær 
Man må kle seg annerledes hvis 
man skal være tilskuer på et 
arrangement som Ski-VM enn 
om man selv skal aktivt gå 
skitur. Røde Kors erfarer at 
tilskuere på arrangementer ikke 
kler seg godt nok, som forrige 
helg i Vikersundbakken. 
 
- Det var flere forfrosne folk i 
helgen enn vi vanligvis ser, 
forteller Arne Sagløkken, 
sanitetsleder i Modum Røde 
Kors. - Det verste var egentlig 
småbarna. Vi fikk inn iskalde 
fire-femåringer som ikke var 
kledd til å være så lenge ute i 
sprengkulda. Men det var også 
mange voksne og eldre som ikke hadde kledd seg godt nok. Vi måtte tine dem opp med tepper, 
varm drikke og varmt vann i plastflasker som vi la inntil føttene deres, sier Sagløkken.  
Feil klær 

Under Ski-VM i Oslo vil Røde Kors stille med beredskap i form av skadestue, sykebiler, snøskutere 
og sanitetslag. Operativ leder i Oslo Røde Kors hjelpekorps, Lars Sagmo, ber folk kle seg godt, selv 
om solen skinner.  
- Vi oppfordrer folk til å kle seg godt selv om det er fint vær, og ellers være oppmerksomme på at 
det blir flere effektive kuldegrader når det blåser. Erfaringsmessig er det mange som stoler for mye 
på de nye goretex- klærne, men de fungerer best når man er ute og beveger seg. Skal man være 
mye i ro, er det beste er å kle seg i flere lag med ull innerst mot kroppen, vindtett ytterst, varm 
lue, og gode votter. Tar man med termos med varm drikke, og noe å spise har man dessuten mer 
å gå på, avslutter Sagmo.  
 

 

 

 

 



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. 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

 



 



 
 

 



VG-sak om overgrep – vi har alle et ansvar 
for å forhindre slike saker  

[21.02.2011 - ASTRID ARNSLETT]  

VG har i dag et intervju med en av jentene som ble utsatt for 
overgrep bl.a. annet av Røde Kors-tillitsvalgte og bl.a. i 
forbindelse med et Røde Kors-arrangement.   
Dette er en svært alvorlig sak og vi har alle et ansvar for å hindre at slike saker oppstår. Røde Kors 

skal være et trygt sted for barn og unge å tilbring sin fritid, og vi har alle – tillitsvalgte, frivillige, 

medlemmer og ansatte - et ansvar for å sørge at det skjer.  
  
Saken, som kom opp våren 2008, førte til skjerpet fokus i alle ledd av frivililghetsutdannelsen i Røde Kors på å forhindre 

seksuell trakassering. 
  
Vi har følgende retningslinjer/tiltak for å forhindre at slike saker skal skje i Røde Kors:   
  
Rutiner i forhold til arbeid med barn og unge:  
-          Intervju med alle som vil jobbe med barn og unge 
-          Egen opplæring for de som skal jobbe med barn og unge 
-          Det skal alltid være to voksne tilstede (ingen voksne skal være alene med barn i aktiviteter) 
https://www.korsveien.no/omoss/styrendedokumenter/vovv/Sider/Retningslinjer-for-å-forebygge-seksuell-trakassering-i-

aktiviteter-i-Røde-Kors-regi.aspx  
  
Rutiner i forhold til alkohol: 

Det er utarbeidet en egen folder/retningslinjer på alkohol til alle ansatte og frivillige. 
  
Alle aktiviteter  i regi av Røde Kors for  barn og unge skal være rusfrie.  
  
Etiske retningslinjer:  
Det er utarbeidet en egen etikkerklæring man må signere når man skal være frivillig eller ansatt i Røde Kors 

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/roller/frivillighet/frivillighetsadministrasjon/Sider/Etikk-

-og-taushetserklæring.aspx 
  
Politiattest:  
Alle som jobber med barn og unge i Røde Kors må ha politiattest.  
  
Varsling: 
Det er også etablert et eget varslingssystem ved saker hvor man mistenker at noen ikke følger rutiner og holdningene vi står 

for i Røde Kors, den finner du her:  
http://www.rodekors.no/Nyheter_og_presse/Nyheter/Ekstern_varslingsordning_etablert_i_Rode_Kors/ 

 

 
 
 
 
 



Røde Kors Artistgalla 9. april – nå nærmer 
det seg  

[17.02.2011 - NINA ELISABETH LARSEN]  

Lørdag 9. april er det duket for direktesendt Røde Kors Artistgalla 
på TV2 fra Nydalen studio i Oslo. Dette er et TV show med 
musikk, moro, akrobatikk og sjonglørkunst og hvor det i tilegg blir 
vist 5 filmer fra vårt arbeid i felt.  

Underveis i sendingen kan seerne ringe inn og bli Røde Røde Røde Røde 

KorsKorsKorsKors––––    fadderfadderfadderfadder. Som Røde Kors-fadder gir man 230 kr i måneden til Røde Kors' internasjonale arbeid 

for barn i nød. I hovedsak går midlene som samles inn til langsiktig arbeid, men også nødhjelp og 

gjenoppbygging etter krig og katastrofer.  Tv seerne får se gripende og viktige reportasjer fra 

Russland, Lesotho, Pakistan, Colombia og Haiti.  

  

Forberedelsene er godt i Forberedelsene er godt i Forberedelsene er godt i Forberedelsene er godt i 

gang gang gang gang  

I starten av februar tok vi med oss tidligere barnetv- programleder, og nå forfatter, Vera Michalsen til 

Lesotho for å filme fra arbeidet som gjøres for å hjelpe barn som er rammet av HIV/Aids. 

  

Filmen handler om en liten jente som heter Limpho som har HIV. For tre år siden var Limpho i dårlig 

form, læreren hennes på skolen var redd for at hun ikke skulle leve veldig lenge. Nå, tre år senere er 

Limpho en glad og ressurssterk jente som smiler og ler. Med riktig ernæring og medisiner fra Røde 



Kors er hun nå så frisk som hun kan bli. Læreren forteller om en jente som klarer seg godt i alle fag, 

selv om hun kan være litt i overkant skøyeraktig noen ganger.  

  

Det er ikke sånn at alle jenter som Limpho i Lesotho får 

hjelp. På turen møtte vi også familier og unge jenter som akkurat har blitt rammet av sykdommen og 

som vil trenge mye hjelp i framtiden. Det var vondt å se. Da er det godt å vite at Lesotho Røde Kors 

hver eneste dag henter inn nye familier i sine programmer og sørger for at de har noen å snakke med, 

får riktig ernæring og de medisinene de trenger.  

  

151515150 personer stiller frivillig denne kvelden for å ta i mot nye Røde Kors faddere på telefon0 personer stiller frivillig denne kvelden for å ta i mot nye Røde Kors faddere på telefon0 personer stiller frivillig denne kvelden for å ta i mot nye Røde Kors faddere på telefon0 personer stiller frivillig denne kvelden for å ta i mot nye Røde Kors faddere på telefon––––    er du en av er du en av er du en av er du en av 

dem?dem?dem?dem?        

Igjen stiller Transcom i Fredrikstad sitt callsenter til disposisjon og målet er at minst 150 personer skal 

være med å hjelpe til med å ta telefonen under sending. Transcom har tidligere stilt opp under 

Tsunamien, Artistgalla i 2008 og nå sist under Momarkedet.KOntakt nina.larsen@redcross.no.  

  

Vil du være publikum under sending?Vil du være publikum under sending?Vil du være publikum under sending?Vil du være publikum under sending?            

Vil du være med å skape et forrykende og viktig Tv-show? Vi trenger 300 mennesker som kan være 

publikum under sending. Ta med venner og familie til Nydalen studio i Oslo den 9. april. Send en mail 

til nina.larsen@redcross.no om du kan tenke deg å bli med på dette. NB! det er i hovedsak kun 

ståplasser. Dørene åpnes kl. 20.00, sendingen starter kl.21.40 og varer til kl. 24.00 

 
 
 
 
 
 
 



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  22 februar Askøy Røde Kors barneklubb 
Hardanger Folkeblad 22 februar Nordheimsund Røde Kors har årsmøte 
Nordhordland  21 februar Nordhordland Røde Kors – Radøy jente på møte 
BT   20 februar En fest å truge seg frem. VM på truger på Kvamskogen 
TV2   19 februar Fengslende rytmer – Visitorene lager konsert i fengsel 
Bygdanytt  18 februar Osterøy Røde Kors starter leksehjelp for videregående 
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 
 
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 
6-8 mai  DM Hjelpekorps – distriktsmesterskap – arrangør: Bergen Røde Kors Hjelpekorps 
4-5 juni  Lederkurs BARK og Lederkurs Røde Kors Junior – oppstart/drift av BARK og Junior 
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 22. februar 2011 

 

Røde Kors tilbyr hjelp i Libya 
 
Den internasjonal Røde Kors-komitéen (ICRC) har tilbudt libyske myndigheter 
medisinsk hjelp, og ber innstendig alle parter respektere internasjonale regler under 
urolighetene i landet. 
 
- Røde Kors er sterkt bekymret for situasjonen i Libya, spesielt at volden har rammet sivile og 
helsepersonell, sier kommunikasjonssjef i Røde Kors Bernt G. Apeland. 
 
Libysk Røde Halvmåne, søsterorganisasjonen til Røde Kors i Norge, har sørget for 
bloddonasjoner ved flere sykehus i Benghazi. 
 
- ICRC er i direkte kontakt med libyske myndigheter om å få om tilgang til å kartlegge 
situasjonen og har tilbudt medisinsk hjelp, sier Apeland videre. 
 
Helsepersonell rammet 
Mange har omkommet og blitt såret i den siste tidens uroligheter, også helsepersonell. 

- Dette må ikke skje. Helsepersonell må respekteres til enhver tid. Myndigheter, 
demonstranter, sikkerhetsstyrker og andre involvert i urolighetene må respektere 
menneskerettighetene og følge internasjonale regler. Samtidig må rettsikkerheten til de som 
arresteres må ivaretas, sier Apeland. 
 
ICRC har tilbudt støtte til den nasjonale helsetjenesten i deres behandling av sårede, og 
organisasjonen er klar til å gi annen nødvendig humanitær hjelp. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   Gard E Jørgrensen 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   Arild Himle  90649374 korpsleder@vossrkh.no 

Vossestrand  Gisle Kleppe  93443397 gisle@kleppe-service.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   Maja Husby  93421208 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


