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INNHOLD 
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  

 

 

 Finsekursene 2011 er i gang 

 Roar Elde tildelt Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje 

 Velkommen til distriktsårsmøte 

 START – konferansene – alt du trenger å vite – siste frist for påmelding 

 Har dere husket å… 

 Røde Kors Junior 

 Tilbud om attest 

 Talspersonskurs 

 Håkon er blitt pappa!! 

 Med Internasjonalt Utvalg fra Hordaland til Kenya 

 Nytt fra Nettet 

 Aktivitetskalenderen 

 Store humanitære behov i Libya 

 Røde Kors krever sikker tilgang til Libya 

 Kontaktinformasjon til tillitsvalgte og ansatte 
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FINSEKURSET 
FINSEKURSET 2011 ER I GANG. DET ER 52 ÅRET DETTE 

KURSET ARRANGERES OG I ÅR ER DET 25 DELTAGERE PÅ 

A-KURSET (9 DØGN) OG 27 DELTAGERE PÅ B-KURSET ( 5 

DØGN). 

 

”Når deltagerne reiser hjem herfra, skal de oppleve seg godt i 

stand til å ta ledelse over ett eller flere hjelpekorps i søks- eller redningsoperasjoner under særlig 

vanskelige forhold”, sier Arild Himle (Voss Røde Kors), kursleder de siste 14 årene. 

 

”I Røde Kors håper vi at befolkningen bruker den fantastiske naturen vi har i Norge så mye som 

mulig, men vi håper samtidig at alle tenker seg om, slik at man unngår situasjoner der man setter seg 

selv i fare og våre mannskaper blir 

kalt ut”, forteller Jahn Petter 

Berentsen, Landsrådsleder for 

Norges Røde Kors Hjelpekorps. 

”Samtidig er det viktig at vi har 

kompetanse og kapasitet til å rykke 

ut og skape gunstigst mulige 

løsninger i en situasjon, når 

alarmen går. Finsekurset er en av 

våre viktigste kurs i en slik 

sammenheng, her lærer deltagere 

fra Røde Kors og de offentlige 

redningsetatene ledelse av 

kompliserte aksjoner i vanskelige 

forhold. Jeg tror vi vil se enda 

større behov for Røde Kors Hjelpekorps i årene som kommer enn vi har gjort i årene som ligger bake 

oss, og da tenger vi dyktige operative aksjonsledere”, sier Jahn Petter. 

 

”Røde Kors er en av de viktigste innsatsfaktorene i redningstjenesten i Norge, og sammen med andre 

organisasjoner innen frivillige sektor, som f eks Norske Redningshunder, utgjør Røde Kors en sentral 

del av den kapasiteten vi har på dette viktige området i Norge”, forteller Runar Heggen, 

Politioverbetjent ved Rogaland Politidistrikt og sentral i staben på Finsekurset. ”En så stor andel 

frivillige i redningstjenesten er ganske unikt, også i internasjonal sammenheng, og det er viktig for oss 

i Politiet at alle ledere er godt skikket for rollen, slik at vi løser oppdragene sammen på en gunstigst 

mulig måte”, legger Runar til. 

 

”Det er vel knapt en uke i året at ikke vi på Hovedredningssentralen er i kontakt med et eller flere 

Røde Kors Hjelpekorps i samband med innsats i en søks- eller redningsoperasjon” sier Nils Ole Sunde, 

redningsleder ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge på Sola. ”Jeg har selv deltatt på 

Finsekurset, det har vi vel alle redningsledere på HRS, og vet hvilken viktig betydning denne 



opplæringen har for ledere i alle deler av redningstjenesten i Norge. Når noen er i nød i Norge, er 

mye av redningsarbeidet organisert som en nasjonal dugnad, et unikt samvirke mellom offentlige og 

frivillige aktører, som gir oss en svært god kapasitet til å kunne yte nødvendig innsats over hele 

landet på kort tid”, sier Nils Ole.. 

 
Bildet viser Finsekurset, kull 2011, med veiledere og deler av kursstaben. 

 

”Løse oppdraget og ta vare på eget personell er hovedoppdraget til alle operative aksjonsledere i 

Røde Kors Hjelpekorps, og dette er hovedfokus på Finsekurset”, sier Lars Atle Skorpen, fagleder på 

Finsekurset. ”Her får deltagerne opplæring i lederskap og aksjonsledelse etter operative prinsipper 

som er lik, uansett hvor deltageren senere skal lede aksjoner. ”Vi er på Finse for å gi deltagerne et 

mangfoldig læringsmiljø, der klima kan gi alle en del ekstra utfordringer å håndtere. Vi har 

instruktører og fagpersoner fra Politiet, fra Hovedredningssentralen og fra mange deler av Røde Kors, 

slik at alle aktørers behov blir ivaretatt i opplæringen. Vårt inntrykk er at både samarbeidsaktørene 

og deltagerne synes dette er en oppskrift som virker godt”, avslutter Lars Atle. 

 

B-kurset for utdanning av lagledere arrangeres 

også på Finse, fra onsdag 2. mars. 27 deltagere er 

påmeldt. 

 

Finsekurset 2011 avsluttes på søndag den 6. mars. 

 

 

 

 



ROAR ELDE ER TILDELT HORDALAND RØDE KORS HJELPEKORPS 

FORTJENESTEMEDALJE 
 

”Roar har en helt unik kombinasjon av faglig sambandsmessig kompetanse og dyktighet, kombinert 

med operativ forståelse av behovet for gode kommunikasjonsforhold under aksjoner der liv og helse 

kan stå på spill. Han har gjennom mange år vært initiativtaker til økt satsing på samband som fag og 

har med moderate midler fått kjøpt inn viktig utstyr til oss i Røde Kors”, fortalte distriktsrådsleder for 

Røde Kors Hjelpekorps i Hordaland, Geir Helleve, under overrekkelsen av utmerkelsen ved middagen 

under Finsekursets åpning. 

 

 
Bilde: fra venstre: Agnete Gilbakken,  Roar Elde og Geir Helleve 

 

 

Roar har den unike egenskapen at han ofte forstår de operative behovene, før aksjonsledelsen 

oppdager behovet selv, og da har han alt løst utfordringen eller har en løsning på gang. Slike folk gjør 

at aksjoner kan gjennomføres raskere, bedre og med gunstigere resultat”, sier  Agnete Gilbakken, 

medlem i distriktsrådet for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps i en kommentar til overrekkelsen. 

 

”Roar har stått på for Røde Kors generelt og samband spesielt i mange år. Vi er utrolig takknemlig for 

hans bidrag frem til nå, samtidig som vi har store forventninger til alt han skal hjelpe oss med i 

mange år fremover”, avslutter Geir med et smil. 

 

 

 



Kjære årsmøtedeltager 

 

2010 ble et relativt godt år for Røde Kors i Hordaland. Flere 

frivillige har deltatt i mer humanitær innsats enn noen gang før, 

og vi har vært aktive på alle nivå, både lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Flere har fått det litt bedre basert på 

innsatsen til medlemmer i Røde Kors i Hordaland. Vi ser at det 

nytter å hjelpe, fra de små handlinger som betyr mye for den det 

gjelder til deltagelse i store internasjonale kriser. 

 

Røde Kors er unik, på mange måter. En måte er vår evne til å 

koble et humanitært behov lokalt med publikums vilje til frivillighet i sitt nærmiljø. Både frivillige og 

brukere får en bedre hverdag når søk og redning lykkes, når omsorg utvises, når ungdom mestrer og 

beredskapen fungerer. 

 

Ved utgangen av 2010 kan vi se tilbake på et år i Røde Kors i Hordaland som blant annet beskrives av 

følgende stikkord: 

 

 22 246 medlemmer, en solid økning fra året før 

 5075 aktive medlemmer, det høyeste antall noen gang 

 42 lokalforeninger, med Fitjar Røde Kors som tilvekst i år 

 31 hjelpekorps med over 992 medlemmer 

 26 lokalråd omsorg med 1692 aktive medlemmer 

 16 lokale Røde Kors Beredskapsvakt utvalg med nær 1500 medlemmer 

 5 aktive Røde Kors Ungdom grupper med over 530 aktive frivillige  

 3500 nye blodgivere vervet bare i 2010, det er nå over 10 000 til sammen i Hordaland 

 620 deltagere i leksehjelpprosjekter, med over 200 frivillige leksehjelpere 

 480 mennesker deltok på et ”Ferie for alle” prosjekt, over 80 frivillige la alt til rette 

 259 barn er med i Barnes Røde Kors, og over 80 har startet i den nye aktiviteten 

”Røde Kors Junior” 

 175 mennesker har i 2010 fått egen flyktningguide, 170 frivillige har vært guider 

 Nær 1000 besøk til innsatte i fengsel er i 2010 gjennomført av 28 visitorer 

 

Dette er bare noen eksempler på at vi har mye å være stolte over og glade for. Så vet vi, både du og 

jeg, at behovene er større enn hva vi klarer å dekke. Samtidig som vi er glade for alt vi får til, skal vi 

tenke kloke tanker om hvordan vi kan bli flere, slik at vi får gjort enda mer. 

 

Jeg, og resten av distriktets tillitsvalgte, gleder oss til å møte deg på årsmøtet. Sammen skal vi gjøre 

opp status for året som gikk og planlegge året vi er inne i. La oss hjelpe hverandre til å tenke kloke og 

gode tanker om hvordan alle i Røde Kors kan få bidra og hvordan vi sammen kan nå våre mål. 

 

Velkommen til årsmøte og de beste hilsener på veien fra 

 

Audun A Ingvartsen 

Distriktsleder 



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


HAR DERE HUSKET Å: 
 

 

Melde dere på START -konferansen? 
Kontakt marian.hansen@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. 
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Røde Kors Junior 

 
Distriktskontoret har nå startet å jobbe for fult med røde kors Junior/Friskus og Bark. Det er startet et 

prosjekt for å lage en håndbok og en ferdig ”pakke” for å starte opp RK Junior og/eller BARK i din 

lokalforening.  

 

Røde Kors Junior er tilbud for barn og unge mellom 13 og 16 år som har interesse for friluftsliv og 

førstehjelp. Junior vil ligge under Hjelpekorps, og vil og fungere som en inngang og rekruttering til 

hjelpekorpset. Dette vil være en aktivitet som vil tette tomrommet mellom BARK og 

Ungdom/Hjelpekorps, og vil hjelpe å  gi et nytt røde kors tilbud for de som er i denne kategorien.  

 

Thomas Sellevoll er prosjektleder og vil i hovedsak jobbe sammen med Ellen Raknes som er frivillig 

resursperson fra A/Å og Joakim Soltveit som jobber frivillig på distriktskontoret. Sammen vil de jobbe 

med å utvikle startpakken til Bark og Junior.  

Målet er at alt av materiell skal være ferdig til juni, slik at vi kan starte opp nye grupper i forbindelse 

med skolestart i august.  

 

Vi vil nå i ukene som kommer starte med å innhente erfaringer og kunnskap fra de lokalforeningene 

som allerede har BARK avdelinger. Dette vil hjelpe oss med å legge løpet videre, og bruke erfaringene 

som er gjort, til å hjelpe andre å starte opp.  

 

Kurs-Samling 

I forbindelse med prosjektet inviteres til kurs – samling med fokus på BARK og Juniorgrupper som er i 

oppstartsfasen eller helt nystartet.  Deler av kurset vil være felles for BARK og Junior, resten av kurset 

vil bli lagt opp til samling for BARK og Junior hver for seg.  

 

Tema som vil bli tatt opp i plenum er blant annet viktigheten av barne og ungdomsarbeid, hva 

forventes av ledere, planlegging av oppstart, økonomi, kurs og opplæring for ledere og kontakt med 

private og kommunale samarbeidspartnere.  

Tema som omhandler aktiviteter og tilrettelegging vil komme som tema på samlingene for de enkelte 

avdelingene. 

 

Vi tar sikte på å holde denne samlingen 4-5 juni, og ønsker en uforpliktende tilbakemelding på om 

dette er noe dere ønsker å stille på og hvor mange dere ser for dere, helst innen utgangen av mars.  

Spørsmål og tilbakemeldinger kan sendes til thomas.sellevoll@redcross.no 
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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  
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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 4. 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. 

 

 

 

 

Håkon er blitt pappa! 
Vår kollega og gode venn på distriktskontoret,  

Håkon Larsson-Fedde, ble pappa til lille  Filip sist torsdag. 

Et svært velkomment barn flytter nå inn i livene til 

mamma og pappa på Askøy. 

Håkon forteller om en knall stolt mamma og pappa. Filip 

ble etter sigende levert i den lengde, bredde, høyde og 

veks som var bestilt. 

 

Vi hilser og gratulerer familien som nå er blitt tre og 

regner med å se en innmeldingsblankett på Filip ganske 

umiddelbart. Vil du sende Håkon en hilsen finner du ham 

på hakonlarsson.fedde@redcross.no  
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MED INTERNASJONALT UTVALG PÅ TUR TIL BUNGOMA I KENYA? 
 

Internasjonalt utvalg ønsker med dette å informere om at vi arbeider med en invitasjon til lokale 

ledd om å være med på et besøk til våre twinningsamarbeidspartnere i Bungoma i mai.  

 

Reisen vil mest sannsynlig finne sted i mai, og endelig invitasjon kommer i neste Ukeposten. 

Med vennlig hilsen, 

Heidi Kildedal 

Internasjonalt utvalg 

Hordaland Røde Kors  

 

 

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 ) 

 

BA   02 mars  Bergen Røde Kors Hjelpekorps – folk er stort sett flinke 

BT   02 mars  Pensjonisten som kjører i andre spor – Per E Stiegler 

Hordaland  01 mars  Voss RKH og Vossestrand RKH – savnede ble funnet 

Hordaland  28 februar Voss RKH og Vossestrand RKH leter etter far og datter 

BT   27 februar Voss Røde Kors i samarbeid med Voss Resort Fjellheisar 

Vestnytt  26 februar Sund Røde Kors har hatt årsmøte og valgt nytt styre 

Kvinnheringen  25 februar Kvinnherad RKH – ver forsiktig i fjellet 

Sveio kommune 25 februar Vil du bli flyktningguide? 

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 Ulriken 

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 02. mars 2011 

Store humanitære behov i Libya og på grensene 

Situasjonen i Libya og i grenseområdene utvikler seg stadig, og internasjonale Røde Kors 

legger nå planer for å hjelpe 100.000 mennesker i en periode på opptil et halvt år. 

Libysk Røde Halvmåne antar at så mange som 2,5 millioner mennesker vil ha behov for hjelp når 

omfanget av krisen blir kjent. 

- Vi frykter at situasjonen i deler av Libya kan forverre seg i tiden framover, sier 
generalsekretær i Røde Kors i Norge, Børge Brende. 

I byen Benghazi øst i Libya er det norske helseteamet i gang med arbeidet på sykehusene som de 

siste ukene har behandlet mange av de skadde i uroen. 

- På hovedsykehuset her har de behandlet mer enn 500 alvorlig skadde. Mange har 
skuddskader eller splintskader fra granater. Sykehusene her mangler også sykepleiere 
ettersom mange har forlatt landet, sier kirurg Johan Storm Munch. 

På grensen både mot Tunisia og Egypt er det satt opp store telt hvor folk som er på vei ut av 

Libya kan hvile.  

- De som nå venter mellom grensepostene trenger nå nødly, tepper, mat og tilgang til 
sanitære fasiliteter, sier Brende. 

Mer enn 100.000 mennesker skal nå ha forlatt Libya over til Tunisia og Egypt, de fleste av disse 

er fra andre land, men det er også mange Libyere blant de som kommer over grensen. 

- En viktig oppgave på grensene er å hjelpe folk med å komme i kontakt med sine 
nærmeste. I situasjoner som dette flykter mange i all hast, ofte uten å ha mulighet til å 
varsle sine kjære. Andre kommer bort fra hverandre underveis. Røde Halvmåne tilbyr 
tilgang på telefon for at de som har behov for det kan få kontakt med sine nærmeste, sier 
Brende. 

Røde Kors og Røde Halvmåne gir også psykososial støtte til mange som er redde eller preget av 

voldsomme opplevelser de siste ukene. 

I Tunisia har Røde Halvmåne den siste uken jobbet med å gi medisinsk og psykososial hjelp til de 

som har krysset over grensen. De har også mobilisert blodgivertjenesten, og har sendt en rekke 

leger, førstehjelpere og andre frivillige for å styrke teamet som allerede har været i sving der de 

siste dagene.  

 

Egypt Røde Halvmåne har også sendt 20 frivillige til grensen mot Libya for å gi støtte til folk som 

kommer over grensen. Egyptiske myndigheter har etablert to leire hvor frivillige fra Egypt Røde 

Halvmåne gir førstehjelp og hjelper med mat og nødly. 

 

 



Nyhetsmelding 28. februar 2011 

 

Røde Kors krever sikker tilgang til hele Libya 
Krisen har nå pågått i 14 dager og fremdeles er det for utrygt for humanitær hjelp å komme inn til 

de vestlige delene av Libya.   

- Det er på høy tid at behovene til mennesker som er berørt blir møtt. Vi oppfordrer alle som 
tar del i voldshandlingene om å respektere retten sårede og syke har til medisinsk hjelp, og å 
sikre at humanitær hjelp kan nå fram, sier Børge Brende, generalsekretær i Røde Kors i 
Norge. 

Akkurat nå er situasjonen altfor ustabil og usikker til at sårt trengte hjelp kan nå fram til vestlige deler 

av landet. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har medisinsk personell og forsyninger 

stående i Tunisia, klare til å reise inn i den vestlige delen av landet så snart sikkerhetssituasjonen 

tillater det.   

- Helse og hjelpearbeidere må få lov til å gjøre jobben sin på en sikker måte. Pasienten skal 
ikke angripes, og ambulanser og sykehus må ikke misbrukes. Dette er viktige prinsipper som 
alltid skal følges, sier Brende. 

Røde Kors sitt helseteam som er i byen Benghazi, øst i Libya, har i dag vært på to sykehus som har 

behandlet hundrevis av skadde de siden uroen startet i Libya. 

- Jeg er imponert over standarden på sykehusene, men mange av sykepleierne her er fra andre 
land og har nå flyktet ut av landet, forteller kirurg Johan Storm Munch som er i Benghazi.   

Det medisinske teamet som jobber med ICRC i Libya, vil de kommende dagene jobbe sammen med 

lokalt helsepersonell for å få mest mulig ut av den medisinske kapasiteten som er i landet. 

- Vi skal holde kurs i krigskirurgi og masseskader. På grunn av mangelen på sykepleiere er det 
viktig at helsepersonellet som er her jobber mest mulig effektivt, sier Storm Munch. 

Røde Kors og Røde Halvmåne er også til stede på i grenseområdene hvor folk som flykter fra uroen i 

Libya kommer i tusentall.  

- Røde Halvmåne jobber hardt både i Egypt og Tunisia for å hjelpe de som har flyktet fra Libya. 
Mange av de som kommer ut av Libya nå er utslitte både fysisk og mentalt, og mange trenger 
også hjelp fra Røde Kors og Røde Halvmåne for å komme i kontakt med sine nærmeste, 
forteller Børge Brende. 

 

 

 

 

 

 

 



Norsk helseteam i Libya.  

Det norske helseteamet som reiste til Kairo torsdag, er nå inne i Libya.  

-          Vi har nettopp fått melding fra det norske teamet om at de er kommet inn i Libya og regner 

med å være framme i Benghazi i løpet av kvelden, sier generalsekretær i Røde Kors, Børge 

Brende.  

Temaet, som er en del av en operasjon i regi av Den Internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC), vil 

avlaste medisinsk personell på eksisterende sykehus så fort de kommer fram.  

-          Vi er glade for at vårt helsepersonell nå har ankommet Libya, og  kan starte arbeidet med 

behandling av skadde som følge av urolighetene den siste tiden, fortsetter Brende.  

 

 

Nyhetsmelding  25. februar 2011 

  

Den humanitære situasjonen i Libya forverres  time for time. 

  

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) har sendt ut en appell på 36 millioner 

kroner for å møte de umiddelbare humanitære behovene som følge av urolighetene i 

Libya. 

  

Appellen skal dekke kirurgisk og medisinsk hjelp til de sårede samt nødhjelp til de som nå 

flykter fra Libya til nabolandene Tunisia og Egypt. 

  

-       I følge rapporter forverres nå den humanitære situasjonen i Libya time for time, sier 

generalsekretær i Røde Kors, Børge Brende. – Vi er veldig bekymret for alle dem som nå 

forlater hjemmene sine for å forsøke å krysse grensene ut av Libya, fortsetter han. 

  

Det er mange utenlandske statsborgere som nå forlater Libya og ICRC jobber nå sammen med 

Tunisia og Egypt Røde Halvmåne for å tilby hjelp til de som forsøker å komme i kontakt med 

familiene sine i hjemlandet. 

  



Brende er også bekymret for nyheter om at sykehus og klinikker i Libya nå melder om at de 

har problemer med å dekke behovene til det økte antallet skadde som følge av urolighetene. 

  

ICRC sender i dag to flylaster med medisinsk utstyr til Kairo og Tunis. Planen er å få disse 

forsyningene inn i Libya så fort som mulig. Samtidig får de norske delegatene som allerede 

har reist til Kairo følge av medisinsk personell fra Finland Røde Kors. Disse vil reise inn til 

Libya så fort de får klarering fra myndighetene. 

  

– Disse to teamene vil assistere Libya Røde Halvmåne i arbeidet de gjør med å hjelpe de 

sårede, avslutter Brende. 

  

 

 

 

 

(denne listen er ikke oppdatert denne uken) 

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 Ettestad  91763443 astrid.ettestad@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   Gard E Jørgrensen 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 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 
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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   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 
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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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