
UKEPOSTEN 10/11 

Hordaland Røde Kors  
10. MARS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børge Brende fratrer.     Finsekurset 2011 er over. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterfestival på Vossestrand    Besøkstjenesten i Kvinnherad 

 

 



INNHOLD 

Fint om du videresender Ukeposten til alle i ditt Røde Kors nettverk. Mottar du Ukeposten via andre, 
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BØRGE BRENDE 

FRATRER SOM 

GENERAL-

SEKRETÆR I  

RØDE KORS 
 

Det har vært en stor glede å være 

generalsekretær i Røde Kors, og 

jeg synes mye er oppnådd i 

samarbeid med engasjerte ansatte 

og frivillige de to siste årene. Det 

har derfor vært en krevende helg, 

men jeg har bestemt meg får å 

takke ja til et tilbud fra World 

Economic Forum, der jeg vil inngå i 

topplederteamet og blant annet få 

ansvar for Forums politiske 

initiativ og kontakten med det sivile 

samfunn og ”non-business 

constituents”. Fredag 8. april vil jeg 

derfor fratre min stilling som 

generalsekretær i Røde Kors i 

Norge.  

 

Det har vært et privilegium å få 

arbeide i Røde Kors, og det er en 

tid jeg kommer til å se tilbake på med stor glede. 

Og ett er sikkert: Røde Kors er en helt unik organisasjon, med utrolig flotte ansatte og 

tillitsvalgte som gjør en enestående innsats. I den tiden jeg har vært her har jeg hatt den 

glede å møte og bli kjent med mange av dere og jeg føler derfor jeg forlater mange gode 

venner. Jeg har også lært utrolig mye, en kunnskap som jeg vet jeg kommer til å dra 

nytte av resten av livet. Og ikke minst er jeg blitt imponert over kreativiteten og 

entusiasmen i organisasjonen. 

 

Røde Kors er en organisasjon som med sin sterke oppbygging i fylker og kommuner gir 

en helt unik mulighet til å føle hele landet på pulsen og til å nå ut med hjelp og omsorg. 

Samtidig er vi et viktig  ledd i verdens største frivillige bevegelse  med over 120 millioner 

medlemmer og  30 millioner frivillige, og kan gjennom våre søsterorganisasjoner nå ut til 

nødlidende over hele verden. Personlig tar jeg med meg mange gode minner, men også 

sterke inntrykk fra internasjonale katastrofer. 

 

I den tiden jeg har hatt den glede å arbeide i Røde Kors, synes jeg vi har fått til veldig 

meget sammen: vi har fått økonomien på rett kjøl, vi har fått styrket kontakten og 

bygget opp en sterkere lagfølelse mellom distriktene og hovedkontoret og vi har fått 

styrket og utviklet vårt samarbeid med viktige aktører i næringslivet. Vi har også fått økt 

organisasjonens slagkraft gjennom opprettelse av en egen avdeling for Hjelpekorps og 

beredskap, gjennom å utbygge og løfte frem omsorgsaktivitetene.  



 

Samtidig som vi har hatt en høy aktivitet nasjonalt, har vi vært gjennom to av de største 

nødhjelpsoperasjoner i den internasjonale Røde Kors bevegelsens historie – Haiti og 

Pakistan. Røde Kors  i Norge var en av de første nasjonalforeninger som stilte opp med 

feltsykehus i Haiti og helseteam i Pakistan og jeg tror det var veldig viktig at vi kunne 

bidra med nødhjelp i denne første kritiske fasen. Det er også blitt svært godt mottatt at 

vi har tatt en aktiv rolle i gjenoppbyggingen i begge land. 

 

Noe av det som har gjort aller sterkest inntrykk på meg i Røde Kors- bevegelsen er de 

frivilliges innsats. Den innsatsvilje og engasjement jeg så både i Haiti og Pakistan fra 

mennesker som selv var hardt rammet, vil jeg aldri glemme. Det samme gjelder de 

tusenvis av timer med frivillig og ubetalt innsats som legges ned av våre medlemmer og 

frivillige rundt i alle våre distrikter og kommuner gjennom Røde Kors sitt mangfold av 

tjenester og nettverk. Dette er virkelig en  byggende samfunnsinnsats – en innsats som 

verken det norske eller internasjonale samfunn kan være foruten. 

 

Det er derfor med varme tanker og stor takknemlighet at jeg fratrer min stilling som 

generalsekretær i Røde Kors i Norge. 

 

Med beste hilsen 

  

Børge  
generalsekretær / Secretary General 
 Røde Kors /  Red Cross  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finsekursene 2011 avsluttet 

med 21 godkjente A-kurs 

deltagere og 25 godkjente B-

kurs deltagere 
 

Søndag den 6. mars 2011 kunne kursleder 

for A- og B kurset på Finse, Arild Himle 

(bildet) fra Voss Røde Kors, ta farvel med 

deltagerne på årets Finsekurs. 

 

”Nå sender vi 21 godkjente A-kurs 

deltagere tilbake til redningstjenesten i 

Norge. De har nå den kompetansen og de 

ferdighetene som skal til for å lede søks- og 

redningsoperasjoner av store format under 

vanskelige vilkår. Deltagerne har gjort en 

god jobb. I 8 døgn har de stått på for å 

tilegne seg de kvalifikasjoner man rett og 

slett må ha, for å kunne ta ansvar for en så 

komplisert jobb. De siste 2 døgnene har 

flere jobbet kontinuerlig, samtidig som de 

har vært utsatt for krevende klimatiske 

utfordringer. På den avsluttende øvelsen hadde vi orkan i kastene her på Finse. Da må du vite hva 

som skal til for både å ta vare på deg selv, dine mannskaper og samtidig skape fremgang i å løse 

oppdraget du har fått, f eks lete etter folk som har gått seg bort eller mulig tatt i skred” 

oppsummerer Arild Himle.  

 

”Finsekurset er et operativt og praktisk lederkurs. Vi har 

forventninger til at deltagerne kan en rekke ting før de 

kommer, og at de også har erfaring fra søks- og 

redningsoperasjoner fra sitt lokale Røde Kors. Teori og praksis 

knyttet til lederskap, aksjonsledelse, samband, klimatiske 

forhold og organiseringen av redningstjenesten i Norge er 

summen av hva timeplanen inneholder. Alle som består 

Finsekurset er egnet til å lede søks- og redningsoperasjoner 

med innsats fra ett eller flere Røde Kors Hjelpekorps, enten 

sammen med politiet eller alene på oppdrag for politiet. Det 

er flinke folk disse deltagerne, jeg er stolte av dem alle” 

forteller fagleder for A-kurset, Lars Atle Skorpen, Hordaland 

Røde Kors  (bildet) fra Finsehytten siste dagen. 

 

 

 



 
 

Deltagere og stab ved Sentralt kurs i Operativ ledelse, Finsekurs A , 2011 

 

 

 

Vinterfestival på Vossestrand 

Også dette året inviterte BARK på Vossestrand BARK frå Arna og Åsane Røde Kors til ”Vinterfestival” 

på Sundve Skule. Dette vart ei minnerik helg for store og små! 

 

Fredag ettermiddag kom alle til Sundve. Nokre møtte att vener frå tidlegare treff. Det vart servert 

ostehorn inne, og alle vart gode og mette. Etter maten gjekk alle ut på ski. Her vart det snørekøyring 

frå fyrste stund. Kjempekult ! Det var lett regn heile kvelden, men det la ingen dempar på stemninga.  

 

Ut på kvelden var det klart for 

grilling. Dette var kjempe godt i 

kalde skrottar. Vel innandørs 

vart det hengt opp mykje våte 

kler til tørk. 

 

Nattevaktene gjorde ein god 

jobb med å tørke sko og kleder 

til dagen etter. 

 

Om laurdagen vakna me til 

opphaldsvær, men overskya. 



Etter ein god frukost gjekk alle ut. 

Då var det skigåing, aking og 

snørekøyring på bakkane kring 

skulen. Det var stor stemning og 

mykje latter. Til lunsj vart det 

servert god heimelaga 

risengrynsgraut.  

 

Etter å ha ete godt og tørka litt våte 

vottar, gjekk e ut igjen. Det var laga 

til bålpanne og telt ute på 

skuleplassen. I teltet vart det steikt 

lappar som alle kunne koma og 

smaka på innimellom dei ulike aktivitetane. 

 

Etter ein pause ut på ettermiddagen fekk me vitjing av medlemmar frå Hjelpekorpset. Sigurd 

Sundsvoll med hunden Tussi og 

Gunnar Lilletun. Dei laga til 

skredundervisning for oss. Me fekk 

sjå søk i skred med hund. Og JA, 

hunden fann ein nedgravd i 

skredet!!                                   

 

 Etter dette fekk alle vera med å 

gjennomføra søk i skredområdet. 

Me fekk prøva søkestenger og 

sender/mottakar også. Dette var 

veldig lærerikt og moro. Tusen 

TAKK for undervisninga!! 

 

Om kvelden vart det pizza og brus. Kjempegodt!! Nokre kledde seg ut med ulike kostymer. Seinare på 

kvelden vart det rigga opp utstyr slik at me kunne få sjå bileta som var blitt tatt i løpet av helga. 

Undervegs vart det delt ut snop til alle!! Me kosa oss vidare med kort, høg musikk og ballspel. Dei 

vaksne kosa seg med å starta planlegging av BARK-leir i august. Nokre sovna tidleg, medan andre 

heldt ut til seine nattetimar. 

 

Sundagen starta med ein koseleg frukost. Etterpå var alle klar til å gå ut. Endeleg fekk dei vaksne vera 

med å snørekøyra også. Det var kjekt å avslutta med nokre rundar på kjelke etter scooteren. Dette 

var KJEMPEGØY. Takk til scooterførarane og ungdomane som hjelpte til denne helga! 

Til middag vart det servert spagetti. Etterpå var det klart for avreise. Dumt at slike kjekke helger skal 

måtte ende. Men kanskje me får det til neste år også? 

Takk for denne gongen!! 

 

 

 



          
 

Røldal Røde Kors Hjelpekorps inviterer til VINTER-C KURS 

25. – 27. mars 2011 i Røldal 

Fredag  Kursåpning 

  Kart og kompass 

  Skredteori 

  Bivuakkering 

  Søkemetodar 

 

Lørdag Klargjering/avreise 

Snørekjøring til øvingsområde 

  Orientering 

  Ringløype 

  Graving/overnatting  

  ute 

 

Søndag Frokost 

  Orientering 

  Øvelse stort skred 

  Evaluering 

  Kursavslutning og mat på Grendahuset 

 

Kurset startar kl.18.30 på Grendahuset i Røldal.  Pris pr. deltakar må me komma 

tilbake til når me veit kor mange påmelde det blir. Røldal RKH vil ordne  med 

rimeleg  overnatting til dei som treng det  frå fredag til laurdag. Vi reknar med å 
vera ferdig til  kl . 16.00 sundag. 

Påmelding til roldal_rkh@hotmail.com  seinast 18.mars. 

For spørsmål kan de ringe  Aud på mobnr.99768252 eller Roger på 

mobnr.92664841.  

Utstyrsliste og fullstendig tidsplan kjem etter påmeldingsfristen er gått ut. 

 

For Røldal RKH 

Aud Nævdal Lynghamar 

Korpsleiar 

mailto:roldal_rkh@hotmail.com


 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:marian.hansen@redcross.no
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BESØKSTJENESTEN I KVINNHERAD 

RØDE KORS ER AKTIV PÅ MANGE 

FRONTER 
 

 

Fra Husnes hører vi om aktiviteter hver eneste uke 

for eldre og enslige, med noen større 

arrangementer en gang i mellom. 

 

 

På bildene ser vi fra julearrangementet på Husnestunet, der over 100 deltagere hadde en trivelig 

stund sammen med medlemmer i besøkstjenesten. 

 

 

Vi ser også bilde fra bussturen til Odda og Røldal sist sommer, der 40 deltagere var med fra 

Husnestunet 

 

  

Med venleg helsing E 

inar Oppedal 
5460 Husnes  
medlem av røde kors besøkstenesta Husnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skiløpere slår etter Røde Kors-

snøscootere  
Letemannskaper angrepet under flere leteaksjoner i vinter  
Av Sissel Kruse Larsen og Rune Thomas Ege  

Publisert 08.03.11 - 07:17, endret 08.03.11 - 09:46 (VG NETT) 

(VG Nett) Da Røde Kors lette etter to forsvunnede ungdommer ble de angrepet og skjelt 

ut av sinte skiløpere. 

VG Nett følger 

De to guttene ble raskt funnet i god behold, men for letemannskapene kunne utfallet av 

redningsaksjonen tirsdag forrige uke blitt fatalt, ifølge NRK Sørlandet. 

 

Mens de to snøscooterne kjørte i skiløypene på Hovden møtte de flere hissige skiløpere. 

 

- Den ene av de to scooter-sjåførene ble slått etter med en skistav av en skiløper, sier Alfred Georg 

Klausen i Kristiansand hjelpekorps til VG Nett og - legger til at sjåføren heldigvis ikke ble truffet av 

slaget. 

 

Det er ikke første gang letemannskaper blir angrepet. 

 

Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder for Røde Kors hjelpekorps, sier til VG Nett at han 

kjenner til syv-åtte tilfeller hvor letemannskaper på snøscooter blir forsøkt slått med skistaver i 

vinter. 

 

- Det har skjedd på Kvamskogen, i Hedmark og i Oppland, samt flere andre steder. Det er noe som 

skjer fra tid til annen, sier Berentsen til VG Nett. 

 

Har du tips eller innspill om dette?Kontakt oss her 

 

Han sier at det er en reell fare for både sjåfør og pasientene de ofte frakter bak på snøscooterene. 

 

- De som slår med skistaver kan like godt treffe sleden hvor pasienten ligger, som mannskapene. Hvis 

det er sånn at noen tror dette er akseptabelt, må vi innføre en praksis som gjør noe med det. Det er jo 

livsfarlig, sier Berentsen. 

 

Alfred Georg Klausen i Kristiansand Røde Kors hjelpekorps forteller at også han har hørt om lignende 

episoder flere steder i Norge. 

 

- Jeg har hørt om både at letemannskaper har blitt slått etter med skistaver, og et tilfelle hvor pasienten 

http://www.vg.no/profil/?u=6343
http://www.vg.no/profil/?u=752
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7537536
mailto:2200@vg.no


har blitt truffet av slagene, sier han. 

 

- Hissige skiløpere 

 

- Vi var ute og lette etter to savnede gutter på 11 og 12 år som hadde vært på skitur med sin far i 

skiløypa. De hadde skilt lag, og mest sannsynlig befant de to guttene seg fortsatt i løypa, derfor kjørte 

vi med snøscooter der og lette etter dem, forteller Klausen. 

 

Han forteller at Røde Kors ble kalt ut av politiet for å lete etter guttene. 

 

Et annet sted i skiløypene ble letemannskapene stoppet av nok en hissig turgåer som lurte på hva de 

gjorde i skisporet, og om de ikke kunne finne seg et annet sted å kjøre snøscooter. 

 

- Skiløpere tror de har enerett 

Berentsen sier at de aller fleste turgåere er veldig 

fornøyde når Røde Kors dukker opp i løypa. 

 

- Dette er nok et utslag av at folk ikke klarer å beherske 

seg helt. Hvis man er ute på tur har jeg full forståelse for 

at det ikke er så kjekt med snøscootere kjørende forbi. 

Men folk må vite at vi bare kjører når noen har behov for 

hjelp. Vi er helt avhengig av tilgangen til naturen, sier 

Berentsen. 

 

Lurer du på hvordan du skal oppføre deg i 

skiløypa?VG gir deg tipsene her! 

 

Alfred Georg Klausen sier at han tror skiløperne mener 

de har enerett på skiløypene. 

 

- Å bruke vold på den måten de her gjør, er veldig lite 

gjennomtenkt. Risikoen for alvorlige skader er stor, sier 

han. 

 

Under leteaksjoner hvor snøscootere kjører i skiløyper 

pleier scooterne å holde en fart på 10-15 kilometer i 

timen. Over tregrensen kan farten være høyere. 

 

- Vi prøver å være skånsomme og skåne de som er ute på tur. Over tregrensen kan vi øke farten fordi 

vi kjører utenfor løypenettet, sier han. 

 

FLERE TILFELLER: Jahn Petter Berentsen, leder for 

landsrådet for hjelpekorps i Røde Kors kjenner til syv-åtte 

tilfeller hvor letemannskaper har blitt utsatt for vold fra sinte 

skiløpere. Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors  

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=182063


 

Har endret praksis 

 

Sjåføren som ble slått etter på Hovden har rapportert inn hendelsen til sine overordnede i Røde Kors. 

 

- Han synes det var særdeles ubehagelig. Når vi leter etter to savnede gutter i løypa, så må vi kjøre 

nettopp i løypa, sier Klausen. 

 

Korpslederen mener dette vitner om mangel på forståelse. Han sier til VG Nett at Røde Kors i 

Kristiansand ikke vil anmelde dette aktuelle forholdet. Årsak: De mangler både navn og identitet på 

den voldelige skiløperen. 

 

Men det lokale hjelpekorpset har nå innført ny praksis for hvordan slike tilfeller håndteres. Fra nå av 

er det ingen nåde. 

 

- Alle våre sjåfører har fått beskjed om å stoppe opp om de blir utsatt for vold og ta navn og identitet 

på vedkommende for deretter å anmelde forholdet hos politiet, sier Klausen. 

 

Også i resten av Ski-Norge vurderer Røde Kors å innføre nulltoleranse for skibøller. 

 

- Vold mot mennesker er ikke akseptabelt ute på gaten, og det er like uakseptabelt i skiløypene. Det 

forteller mer om de som gjør dette, det må være mennesker i ubalanse, sier Jahn Petter Berentsen. 

 

Har vurdert blålys 

 

VG Nett kjenner til at andre redningskorps i Røde Kors skal ha montert blålys på sine snøscootere for 

å for hindre vold fra sine skiløpere. 

 

Også i Kristiansand har de vurdert å montere blålys på sine snøscootere. 

 

- Det medfører så store ekstrakostnader for oss, samt at letemannskapene må ha ekstra opplæring. Det 

vil gjøre det for tungvindt for oss til at vi mener det er verdt det. Derfor har vi vurdert det dithet at 

effekten ikke vil være stor nok, sier Klausen. 

 

Hjelpekorpssjef Jahn Petter Berentsen sier til VG Nett at han er usikker på hvorvidt det er nødvendig 

med blålys på snøscootere. 

 

- Vårt personell er godt merket med vester med Røde Kors logo på. Det skal ikke være noe problem å 

se at dette er uniformert personell på oppdrag. Vi kan ikke vaksinere oss mot at folk har uakseptabel 

oppførsel. 
 



Invitasjon til å være med Til Topps 24. - 25. juni 2011 
Norges Røde Kors og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), i samarbeid med 
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den Norske 
Turistforening (DNT) skal arrangere Til Topps den 24. - 25. juni 2011. Arrangementet består 
av en fantastisk topptur til Galdhøpiggen og et flott kulturarrangement i Lom fredag kveld. 
Til Topps blir arrangert for fjerde gang i 2011, og over 3000 mennesker fra mange ulike 
nasjoner har tidligere vært med oss på å bestige Norges høyeste fjell! Vi ønsker å videreføre 
suksessen med å markere integreringsarbeidet i Norge gjennom felles tur- og 
kulturopplevelser – og vi vil gjerne ha dere med på laget!  
 
Til Topps er markeringen av lokalt integreringsarbeid etablert i forkant av toppturen. 
Deltagere på Til Topps har et felles mål, å nå toppen av Norges høyeste fjell sammen. De 
varige nettverk som etableres for å nå dette målet sikrer godt integreringsarbeid lokalt, hvor 
mennesker treffes på tvers av kulturer og nasjonalitet. Under arrangementet i 2010 var det 
deltagere fra 56 ulike nasjoner. Vi oppfordrer lokale Røde Kors grupper til å bidra gjennom å 
skape en lokal møteplass og etablere turgrupper.  Inviter personer fra 
innvandrerbefolkningen, frivillige organisasjoner og ellers alle andre turglade mennesker i 
lokalsamfunnet!  
 
Til Topps skal bidra til:  

 At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, 
kultur- og relasjonsopplevelser 

 At vennskap og kjennskap som etableres lever videre 
etter at turen er gjennomført 

 Å gi positiv oppmerksomhet om integreringsarbeidet  

 Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske 
integreringsarbeidet i sine nærmiljøer  

 Å gi inspirasjon til å komme seg ut på treningsturer 

Reise, opphold og nødvendig turutstyr må deltakerne 
finansiere selv. Turene og tilhørende aktiviteter er gratis 
for deltakerne.  
 
For påmelding og praktiske informasjon, se vår nettside: 
www.tiltopps.no  
 
Vi anbefaler at dere tar kontakt med Den Norske Turistforeningen og etablerer et samarbeid 
som utløser gode lokale turer og avslutter sesongen med en Til Topps tur. 
 
På www.tiltopps.no finner dere mange tips vedrørende hvordan komme i gang, tur 
alternativer, bekledning, sikkerhet og alternative overnattingssteder og tips om 
finansieringskilder.   
 

Hordaland Røde Kors oppfordrer alle lokale ledd til å vurdere om dette kan være noe for dere. 

Erfaringene fra tidligere år er udelt positive og flere lokale ledd fra vårt distrikt har planer om å bli 

med i år også. Har du spørsmål, kontakt distriktskontoret v/   thorbjorn.fosse@redcross.no  
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Nordhordland Røde Kors hjelper Nordhordland Seilforening med 

førstehjelpskurs 

 
 

 

 

 
 



Gjensidigestiftelsen rettet nok en gang stor takk til Røde Kors for 

Juleaksjon 2010! Se rapporten her! 
Gjensidigestiftelsen har gjennomført et oppsummeringsmøte med de syv frivillige 

organisasjonene som deltok i årets juleaksjon, der alle fikk stor honnør for evne til 

beredskap, kreativitet og samarbeid under årets aksjon. 

Over 7000 barn fikk en ekstra hyggelig jul! Dette er noe både Gjensidigestiftelsen og vi alle 

ønsker å gjenta i en tilsvarende aksjon for julen 2011. 

Vedlagt finner dere rapporten fra Røde Kors. Vi var nødt til å korte den litt ned og for å vise 

noe av variasjonene i tilbudene – derfor er ikke alle aktivitetene avbildet  her. Bruk gjerne 

denne rapporten som idébank i deres videre arbeid. 

 

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/naringsliv/Fagomrde%20%20for%20alle

/Rapport%20Gjensidigestiftelsen.pdf 

 

 

 

Frivillighetsåret 2011 - Verve/rekrutteringsmanual, mal til plakat og brosjyrer 

kommer i slutten av mars 

I henhold til plan for Frivillighetsåret 2011 vedtatt av Landsstyret 11.februar, utarbeides det nå en 

verve/rekrutteringsmaual samt maler for plakater og brosjyrer. Mange distrikt og lokalforeninger har 

valgt å sette fokus på rekruttering av frivillige og medlemmer i perioden rundt 8.mai.Materiellet er 

spesielt beregnet nettopp for  rekrutteringskampanjer /rekrutteringsuker eller rekrutteringsperioder. 

Manualen er konkret med vekt på hvordan ting kan gjøres og vil inneholde:  

         Planlegging av rekruttering 

         Hvordan verve- rekrutteringsmetoder, herunder: Å stå på stand, aktiviteter på stand, 
vervekonkurranser, møter 

         Rekrutteringsarenaer, herunder: rekruttering i bedrifter, media og presse som 
rekrutteringsarena 

         Rekrutteringsmateriell, herunder materiell på Røde Kors-butikken og på Korsveien 

         Etterarbeid, herunder: oppfølging og inkludering av frivillige som har meldt se 

Verve/rekrutteringsmaualen vil bli tilgjengelig både i Røde Kors-butikken og på Korsveien 

Maler til plakater og brosjyrer vil bli produsert slik at  lokalforeningen kan sette sitt lokale preg på 

materiellet. Malene vil bli tilgjengelig på Korsveien. 

Vi tar svært gjerne imot tips og forslag til virkningsfullt rekrutteringsmateriell fra lokalforeninger og 

distrikt. Dette er tips som vil bli gjort tilgjengelig i idebanken på frivillighetssiden på Korsveien. 

 

 

 

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/naringsliv/Fagomrde%20%20for%20alle/Rapport%20Gjensidigestiftelsen.pdf
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/naringsliv/Fagomrde%20%20for%20alle/Rapport%20Gjensidigestiftelsen.pdf


Til høsten skal verdens beste Landsråd Omsorg velges. 
Valgkomiteen Landsråd Røde Kors Omsorg er godt i gang med sitt arbeid. De har blant annet snakket 

med de fleste av Landsrådets medlemmer og begynner å danne seg et bilde av valgkomiteens 

utfordringer.  

Kalenderen  deres er følgende: 

1. Brev til dere fra valgkomite  med vedtekter, retningslinjer for valg og forslagsskjemaer -  
7. april 2011 

2. Frist skriftlige forslag fra distriktsråd og lokalråd - 1. juli  
(send oss gjerne forslag i god tid før denne fristen). 

3. Valgkomiteens innstilling til Landsråd og valgkomite publiseres - 9. september 

4. Valg (v/Landsmøtet på Gardermoen) - 7. oktober 

Vedlagt følger brev fra valgkomiteen med kontaktadresser og oppfordring til aktivt å prøve å finne 

kandidater og være klar til å nominere kandidater innen fristens utløp 1. juli. 

Kontaktperson på Hovedkontoret: Landsrådssekretær Røde Kors Omsorg, Grete Berdal med 

mailadresse grete.berdal@rodekors.no 

 

 

Jens Meinichs Legat 

Tildeling av Jens Meinichs legat 2011 er i gang.  Det er åpent for alle organisasjonsdelene av Røde 

Kors i Norge å søke om legatmidler.  Legatstyrets krav for tildeling er at det enten skal gjelde tiltak for 

nyskapning og videreutvikling av etablerte omsorgsaktiviteter eller tiltak for utvikling og skolering av 

frivillige ledere. Vedlagt finner dere konkrete bestemmelser og søknadsskjema.   

Søknadsfristen til legatet er 15. mai 2011 og tildeling av midler vil bli 

offentliggjort på Jens Meinichs fødselsdag den 20. juni. 

Søknadsskjema finnes her: 

https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/JM%20legat%20søknadsskjema.d

oc 

Bestemmelser: 

https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/Utlysningstekst%20til%20måneds

posten.doc  

Nye dokumenter ut på høring 
Hovedkontoret sender i disse dager ut forslag til endringer i lovene, instruks for kontrollkomiteen og 
endringer i valgordning på høring. Lokalforeninger, distriktsforeninger, landsråd og Røde Kors 
Ungdom får anledning til å komme med innspill. Basert på høringen, vil Landsstyret legge frem 
endelige forslag til endringer for behandling på Landsmøtet i oktober. Høringsfristen er 2. mai. Husk 
å sende inn deres forslag i god tid! Det minnes ellers om at fristen for å komme med andre forslag 
til Landsmøte er 8. juli.  

Høringsuttalelsene sendes til mads.harlem@redcross.no 

mailto:grete.berdal@rodekors.no
https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/JM%20legat%20søknadsskjema.doc
https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/JM%20legat%20søknadsskjema.doc
https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/Utlysningstekst%20til%20månedsposten.doc
https://www.korsveien.no/personal/jorves/Shared%20Documents/Utlysningstekst%20til%20månedsposten.doc
mailto:mads.harlem@redcross.no


Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner 
Formålet med ordingen 

Formålet med ordningen er å kompensere for deler av de utgiftene frivillige organisasjoner 

har til merverdiavgift ved kjøp av både varer og tjenester. Momskompensasjonsordningen 

har eksistert siden innføring av generell merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001. Den tidligere 

ordningen omfattet bare visse typer tjenester. I den nye ordningen som trådte i kraft første 

gang for søknadsåret 2009 (søkt i 2010) omfattes både varer og tjenester. 

 

Søknadsmodell; Forenklet modell 

Kvalifiserte søkere kan velge mellom to søknadsmodeller. Røde Kors velger å søke etter 

forenklet modell.  

Sentralleddet/ Norges Røde Kors må søke på vegne av hele organisasjonen. Kompensasjonen 

utbetales til Norges Røde Kors som fordeler ut på de enkelte avdelinger/ seksjoner/ 

distrikter/ lokalforeninger. 

 

Hvilke deler av virksomheten kan det søkes for? 

Det er den frivillige og ikke fortjenestebaserte del av virksomheten som kommer inn under 

ordningen. 

 

En bevilgningsstyrt rammetildeling; Fordelingsmodellen 

Momskompensasjonsordningen er en bevilgningsstyrt rammetildeling. Det innebærer at 

dersom det ikke er nok midler til å kompensere alle søkere, vil det bli foretatt en lik 

prosentvis avkortning for alle søkere. Det forventes ikke at ordningen skal medføre full 

kompensasjon. 

Første søknad etter ny ordning ble sendt i 2010 for regnskapsåret 2009. Hovedprinsippet for 

tildeling etter forenklet modell var slik:  

Av søknadsgrunnlaget (Totale driftskostnader minus fradragsposter) beregnes først 35 % 
(Beløp A). Av dette beløpet kompenseres maks 20 % (Beløp B). 
 

For 2009 søknaden ble det en avkorting da søknadsbeløpet oversteg potten, og tildeling ble 

derfor 35 % av disse 20 % igjen (Beløp C). 

 

Eksempel 

Hvis søknadsgrunnlaget var 300 000 (Totale driftskostnader minus fradragsposter).  

35 % x 300 000= 105 000 (Beløp A).  

20 % x 105 000= 21 000 (Beløp B) = Maks kompensasjonsbeløp 

 

Avkorting i 2009 

35 % x 21 000= 7 350 = Tildelt momskompensasjon 

 

 



Totalbeløp for fordeling, og innfasing av ny ording 

Det ble vedtatt en økt satsing varslet på frivillig sektor på opp mot 1 mrd. kroner i årene 

fremover med start for søknad for året 2009 (søkes i 2010). 196,345 millioner kroner 

overføres fra den tidligere ordningen med merverdiavgiftskompensasjon. For 2010 er 

rammen økt med 200 millioner kroner fra tidligere ordning til totalt 396,345 millioner 

kroner, som er økt til 608 millioner kroner for søknadsåret 2010 (søkes i 2011). Den 

resterende økningen vil komme fra 2012 og fremover. 

 

 

Krav til søker og søknadsfrist 

 For sentralleddet og regionalleddet er det plikt til 10 års oppbevaring av 

regnskapsmateriale og annen dokumentasjon av søknaden.  

 For søknadsåret 2011 er det et absolutt krav at alle ledd som det blir søkt 
om merverdiavgiftskompensasjon for, er registrert i Frivillighetsregisteret.  

 Det vil muligens bli noen justeringer fra søknadsåret 2010 til 2011. Dette skal være 

klart til 15. april 2011. Vi vil derfor komme tilbake med mer detaljert informasjon rett 

etter dette.  

 Beskrivelse av ordningen og lenke til forskriften finnes her: www.lottstift.no  

 

 Distriktskontorene har frist til 15. juni 2011 med å hente inn og sende inn søknad for 

tilliggende lokalforeninger med etterspurt tilleggsdokumentasjon til Norges Røde 

Kors.  

 

 Spørsmål? Ta kontakt med Dagrun Haider, 22054275, dagrun.haider@rodekors.no 

eller peter.hagelsteen@redcross.no på distriktskontoret i Hordaland Røde Kors 
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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   10 mars Bergen Røde Kors har leksehjelp på videregående 

Hardanger Folkeblad 07 mars Røldal Røde Kors deltok i leteaksjon 

Vestnytt  05 mars Fjell Røde Kors Besøkstjeneste - kaffekos 

BT   04 mars Fana Røde Kors Hjelpekorps - Tilbyr en hjelpende hånd 

Hardanger Folkeblad 03 mars Leting etter savnet engelsk skiløper 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

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 

30 jun-03 juli Røde Kors Ungdom har Sentral Ungdomskonferanse / Sommersamling i Vestfold 

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 09. mars 2011 

 

Når vest-Libya med medisiner 

Stadig flere våpenskadde trenger behandling. Røde Kors har sendt medisinske forsyninger til 

sykehus vest i Libya, og styrker nå beredskapen i området, både i Libya og i landene rundt. 

 

Det medisinske teamet som har jobbet i den østlige delen av Libya i snart to uker, jobber fremdeles 

med å gi støtte til sykehus i regionen. Sykehusene mottar mange skadde og behovet for medisinsk 

beredskap er stort. 

 

- Våre delegater hjelper til på sykehus som tar imot skadde fra kampene. Det er avgjørende å styrke 

kapasiteten til de sykehusene som har hatt en stor pågang av pasienter de siste ukene,, sier Leni 

Stenseth, utenlandssjef i Røde Kors i Norge. 

 

Fremdeles er forholdene lenger vest i landet slik at det er vanskelig å få inn medisinsk- og humanitær 

hjelp. 

 

- Gjennom Libysk Røde Halvmåne har vi sendt medisinsk utstyr lenger vest i Libya, til de områdene vi 

fremdeles ikke har mulighet til å jobbe i, sier Stenseth. 

 

Libya Røde Halvmåne har tre ambulanser i området Ras Lanouf der frivillige jobber på skift for å gi 

førstehjelp til folk som blir skadd i kampene. Røde Halvmåne har også opprettet en midlertidig leir 

for folk på flukt i byen Benghazi, hvor mer enn 300 mennesker har søkt tilflukt.  

Færre flyktninger 

På grensen mot Tunisia ankommer mennesker som flykter fra Libya, men langt færre enn i forrige 

uke. 

 

- Vi vet ikke hvorfor strømmen av flyktninger går ned. Men det som er vårt fokus nå er å bygge 

beredskapen og legge planer for å ta imot enda flere. Så lenge kampene pågår i Libya kan det komme 

flyktninger i store strømmer, sier Stenseth. 

 

I FNs transittleir er det nå rundt 16.000 mennesker. I tillegg setter nå frivillige fra Tunisia Røde 

Halvmåne sammen med andre fra Røde Kors opp en ny leir som vil ha kapasitet til å ta imot over 

2000. 

 

- I hovedsak har vi så langt tatt imot libyske fremmedarbeidere på Tunisisk side av grensen. Men våre 

beredskapsplaner tar høyde for at også libyere, skadde, kvinner og barn kan komme i stort antall, sier 

Stenseth. 

Dårlige hygieneforhold 

Anne Signe Hørstad jobber med å sette opp latriner i leirene på grensa. 

 

- I dag er det alt for få latriner i forhold til antall mennesker som oppholder seg her. Vi bygger nå 450 



latriner. Det er viktig å få på plass den grunnleggende infrastrukturen både for å bedre forholdene for 

de som er her nå, men også for å kunne håndtere et langt større antall flyktninger dersom libyere 

begynner å strømme over grensen, sier Hørstad. 

 

På den egyptiske siden av grensen deler Egypt Røde Halvmåne ut matrasjoner til tusenvis av 

mennesker hver dag. 

 

- Det er vanskelig å bedømme behovene ettersom strømmen av folk som krysser grensen går i bølger 

fra dag til dag, sier Stenseth. 

Den internasjonale Røde Kors- komiteen (ICRC) jobber spesielt med mindreårige som kommer alene 

og hjelper folk på flukt med å komme i kontakt med sine familier. 

 

På grunn av den alvorlige situasjonen i Libya har mange tusen mennesker også krysset grensene og 

søkt tilflukt i andre land i Middelhavs-området, og i Niger. 

 

-Spesielt grupper fra land langt borte, slik som Bangladesh og Filippinene, som ikke snakker språket i 

regionen er spesielt sårbare i denne situasjonen. Noen er også uten identifikasjonspapir og er 

strandet både i Libya og i nabolandene, sier Stenseth. 

 

 

 

Nyhetsmelding 04. mars 2011 

Ambulanser beskutt i Libya 
To ambulanser fra Libya Røde Halvmåne ble torsdag beskutt vest i landet, i byen Misrata vest for 

Benghazi. To frivillige ble skadd i episoden. Røde Kors insisterer på beskyttelse for sitt medisinske 

personell. 

 
- Angrep på medisinsk personell eller hjelpearbeidere er helt uakseptabelt. Partene i konflikten skal 
respektere internasjonal humanitær rett og internasjonale menneskerettigheter. Helsepersonell skal 
beskyttes for at de skal kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte, sier Børge Brende, 
generalsekretær i Røde Kors i Norge.  
 
Fremdeles er situasjonen i deler av Libya så usikker at humanitære organisasjoner som Røde Kors 
ikke har mulighet til å kartlegge behovene, gi medisinsk bistand eller annen nødhjelp. 
 

- Vi har medisinsk personell i Libya som jobber sammen med lokalt sykehuspersonell, samtidig 

trapper vi nå opp innsatsen på grensen mot Tunisia hvor de humanitære behovene er store, og mye 

må gjøres for å bedre forholdene til de som strømmer ut av Libya, sier Brende.  

I Libya: Jobber med sykehusene 

Helseteamet fra Røde Kors som jobber i den østlige delen av Libya har brukt de siste fem dagene på å 

gi støtte og hjelp til lokale sykehus. Kirurgen Johan Storm Munch er en av delegatene fra Røde Kors 

som jobber i Libya. 

- Vår rolle er å hjelpe til og gi råd for at sykehusene kan jobbe mest mulig effektivt med de ressursene 

de har, sier Munch. 

Flere hundre skadde har blitt behandlet på sykehusene i og rundt byen Benghazi.  



- Legene og helsepersonellet som jobber på sykehusene her har gjort en god jobb i behandlingen av 

det store antallet pasienter. Samtidig er jeg imponert over innsatsen som gjøres. Her er det ingen 

egoister, og folk strekker seg veldig langt for å hjelpe. På sykehusene får skadde fra begge sider i 

konflikten den samme behandlingen, sier Munch. 

Det er stor usikkerhet i området og sykehusene frykter at det kan komme til nye masseskader 

dersom uroen fortsetter. - Det har vært en stor utfordring for dem å ta imot så mange pasienter på 

så kort tid, avslutter Munch.  

 

I Tunisia: Skal bygge 450 latriner  

På den tunisiske siden av Libya-grensen er de sanitære forholdene vanskelige for de som har krysset 

grensen. Det finnes nesten ingen latriner. De få som finnes på selve grenseovergangen blir forbehold 

kvinner og barn. Det er mest menn der. Vannekspert Anne Signe Hørstad er i Tunisia sammen med et 

team fra Det internasjonale Røde Kors Forbundet. 

- For å hindre at helseproblemer og smitte oppstår på grunn av dårlige hygiene skal vi nå bygge minst 

450 latriner. Vi begynner i telt-leiren som er satt opp, hvor det verken er vann eller latriner, sier 

Hørstad. 

Hun er en del av teamet fra Røde Kors som skal kartlegge behovene og går nå i gang med arbeidet for 

å bedre sanitærforholdene i grenseområdet. 

- Mange sover fremdeles under åpen himmel her, så det er stort behov for telt. Grenseområdet er en 

transitt-sone for mange av gjestearbeiderne som har forlatt uroen i Libya.  

60-70 frivillige fra Tunisia Røde Halvmåne har de siste ti dagene jobbet nesten døgnet rundt for å 

hjelpe de som har kommet over grensen. De har gjort en veldig god jobb, men mange av dem er 

sliten etter å ha stått på i mange dager. 

 

Oppsporingstjenesten har fått en del henvendelser fra bekymrede pårørende i forbindelse med 

situasjonen som er oppstått i Libya.  

  

Vi har mottatt følgende informasjon fra våre kolleger i Central Tracing Agency and Protection Division 

ICRC Geneve: 

 

Vedrørende Oppsporing av savnede I Libya. 

(Restoring Family Links - RFL - oppdatering nr. 1 – 25.02.2011) 

 

ICRC og samarbeidspartene i Forbundet er i gang med å kartlegge hvilke oppsporingsbehov 

befolkningen i Libya og nabolandene har etter at opprøret startet. 

 

ICRC har vært I kontakt med Libya Røde Halvmåne i Banghazi, som bekreftet at telekommunikasjon 

stort sett fungerer. 

Som media beskriver, er det mange utlendinger som forlater Libya med fly, via sjøveien og gjennom 

naboland. 

ICRC er ikke i posisjon til å evakuere utlendinger fra Libya. 

 

Tunis Røde Halvmåne er tilstede ved grensene og tilbyr telefontjenester, slik at personer som har 

krysset grensen kan kontakte familien sin. 



Flesteparten av de fordrevne som henvender seg til  Tunis Røde Halvmånes sentre ved Rs Jedir og 

Dhehiba, er tunisier og egyptere, som ber om  

bistand til å gjenopprette kontakten med familien sin. 

Pr. idag har ICRC sendt en RFL delegat som bistår Tunis Røde Halvmåne. 

 

Likeledes er Egyptisk Røde Halvmåne tilstede ved den Libyske grense og tilbyr telekommunikasjon.  

Pr. i dag, er det flest egyptere som har krysset grensen, og disse har ikke hatt behov for denne 

tjenesten. 

ICRC vil styrke sin tilstedeværelse ved grensene, for å kunne være i stand til å respondere på 

fremtidige behov, også for utlendinger. 

ICRC’s mål er å kunne være i stand til å aksjonere så fort som mulig i Libya og tilby humanitær hjelp, 

inkludert RFL tjenester sammen med Libya Røde Halvmåne. 

 

ICRC vil holde oss oppdatert fortløpende. 

 

 

 

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 
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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) 
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