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Mange lokalforeninger arbeider nå med 

innsamlingsaktiviteter for å hjelpe Afrikas Horn. 

Distriktsstyret oppfordrer alle lokale ledd og alle 

frivillige til å delta i lokale initiativ som kan hjelpe 

i denne svært vanskelige situasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
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Det norske folk gir 20 millioner til Afrikas Horn 

Info fra Voss Røde Kors 

Tett på: Geir Langeland 

Ferie for alle til Tyrkia 
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INNSAMLET TIL AFRIKAS HORN FRA RØDE KORS FORENINGER I HORDALAND 

TIL NÅ 

Odda  kr 15 000,- 

Bømlo  kr 150 000,- 

Os  Kr 25 000,- 

Stord  kr 50 000,- 

Bergen  kr 100 000,- 

Sund  kr   10 000,- 

Stord  kr 15 000,- Stord Røde Kors Barnehjelp 

SUM  kr  365 000,- 

 

Nyhetsmelding 26.august  2011 

Det norske folk gir 20 millioner til Afrikas Horn 

Den samlede støtten fra engasjerte nordmenn til Røde Kors sitt arbeid på Afrikas Horn er 

oppe i 20 millioner. Samtidig går bedrifter som Statoil, Stormberg og MøllerGruppen foran 

i en næringslivsdugnad. 

-     -          Ingen bidrag er for små. Det er den totale summen av alle bidragene som gjør at hvert 

enkeltbidrag utgjør en forskjell for ofrene på Afrikas Horn. Røde Kors er veldig 

takknemmelige for hvert eneste bidrag som kommer inn. Og vi viser vår takknemmelighet 

ved å sørge for at hjelpen kommer frem til de som trenger den, sier president i Røde Kors i 

Norge Sven Mollekleiv.  

Over hele landet viser enkeltmennesker, næringslivsaktører og organisasjonslivet  sin 

omtanke for menneskene som er rammet av tørke og hungersnød på Afrikas Horn ved å 

støtte Røde Kors sitt arbeid i den tørkerammede regionen.  

 -          Engasjementet det norske folk har vist i forhold til Afrikas Horn er ekstremt viktig. Det 

viser at vi selv i en tung nasjonal sorgperiode evner å vise stor medfølelse for mennesker i 

nød på andre siden av jorden. Det gjør meg utrolig rørt, sier Mollekleiv.  

 Millioner fra næringslivet 

Statoil var tidlig ute med sitt millionbidrag til Røde Kors sitt arbeid på Afrikas Horn. Nå følger 

en rekke næringslivsaktører etter. 



 -          Næringslivet i Norge er flinke til å yte nødhjelp i kriser og katastrofer ute i verden. 

Afrikas Horn er ikke et unntak. Jeg vil rette en stor takk til de næringslivsaktørene som nå er 

med på å redde liv sammen med Røde Kors, sier Mollekleiv.  

 Stormberg har i samråd med en av sine største kunder, XXL Sport og Villmark, gitt 700.000 

kroner til Røde Kors.  

 -          Det er hjerteskjærende å lese om situasjonen på Afrikas Horn og resultatet av den 

verste tørken på 60 år. Vi vet at Røde Kors gjør et utrolig arbeid og at bidraget er viktig. Vi 

vet at maten kommer frem og at nødhjelpen nytter,  sier daglig leder i Stormberg, Steinar J. 

Olsen.  

 Næringslivslederen er imponert av det fantastiske engasjementet den norske befolkningen 

nå viser.  

 -          Det at såpass mange ønsker å gi sitt bidrag til Røde Kors er en engasjert 

tillitserklæring til Røde Kors fra Norges befolkning, sier Stormberggründeren.  

Hjelper barn både nasjonalt og internasjonalt 

En annen stor bidragsyter til Afrikas Horn er også Røde Kors sin samarbeidspartner 

MøllerGruppen.  

 -          Vårt hovedsamarbeidsprosjekt med Røde Kors i Norge er ”Ferie for alle” som er retter 

mot barn i Norge. Akkurat nå er det barn på Afrikas Horn som lider, og da er fint at 

MøllerGruppen gjennom Røde Kors kan bidra til å hindre og lindre nød, sier direktør for 

samfunnsansvar i MøllerGruppen Jon E. Røhrt.  

MøllerGruppen viser sin omtanke for medmennesker på Afrikas Horn ved å bidra med 

500.000 kroner til Røde Kors sitt arbeid. 

Det viktige engasjementet 

Over hele landet er det satt i gang en rekke initiativ fra enkeltpersoner og Røde Kors lokallag. 

Da tørken rammet tidligere i sommer tok for eksempel det somaliske miljøet i flere større 

norske byer kontakt med sin lokale Røde Kors aksjon for å sette i gang innsamlingsaksjoner 

til Røde Kors i sine miljøer.  

Den elektroniske bøsseinnsamlingen ”Nerd Aid”, startet av systemteknikeren Erlend Schei 

viser dessuten at også initiativer fra enkeltmennesker kan nå summer som matcher de store 

bidragene fra næringslivet. Schei satte seg som mål å samle inn 200 kroner fra 5000 

personer innen 1. oktober, totalt en million kroner. Så langt har han klart å samle inn over 

800.000 kroner hovedsakelig i sitt eget nettverk, gjennom Twitter og Facebook.  



 -          Det er et fantastisk flott initiativ. Vi i Røde Kors har fulgt aksjonen hele veien og noe 

av det som gjør denne aksjonen så fengende er det enorme engasjementet Erlend Schei 

viser for aksjonen. Han følger opp kontinuerlig på Twitter og Facebook og bruker masse tid 

på å svare på de meldingene han får inn. Det viser hvor langt en person kan nå ved å bry seg 

og at det nytter å engasjere seg, sier Mollekleiv.  

Du kan også starte din egen elektroniske innsamlingsaksjon på minaksjon.rodekors.no 

 

Info fra Voss Røde Kors 

Ville gi informasjon om at Voss Røde Kors i samarbeid med det somaliske miljøet på Voss har 

innsamling til Afrikas Horn onsdag (i går), torsdag, fredag og lørdag denne uken. Vi står på tre ulike 

plasser i butikker og i Voss sentrum med bøsser på disse dagene.   

Mvh 

Linn BratsbergLinn BratsbergLinn BratsbergLinn Bratsberg 

Aktivitetskoordinator 

Voss Røde Kors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Fra en lokalforening som var langt oppe via en lokalforening som lå litt nede 

til en lokalforening som er på full gass oppover igjen" 

Kristin Natvig 

Slik beskriver Geir Langeland utviklingen i Arna og Åsane Røde Kors. Og han vet jammen hva 

han snakker om – han har nemlig mange års erfaring i lokalforeningen: 

• Styreleder i 2 år 

• Administrativ leder i 4 år 
• Korpsleder siden 2008 
• Administrativ koordinator fra i år av. 

 
Ikke nok med det – i Hordaland Røde Kors er han både medlem av distriktsstyret og leder av 
opplæringsutvalget. Attpåtil er han nestleder i Røde Kors Ambulansen Bergen, og har bl.a. 
vært administrativ leder i Distriktsrådet for hjelpekorps i 4 år.  
 
Ikke noe å si på engasjementet 
altså! For ikke å snakke om hans 
ukuelige optimistiske holdning og 
gode humør. Et eksempel: 
”Lykkeboden!” sier han når han tar 
telefonen! (vel å merke når han vet 
hvem som ringer).  

Veldig positiv utvikling 

Arna og Åsane Røde Kors har en 
rekke aktiviteter: hjelpekorps, Røde 
Kors Ungdom, RØFF, BARK og 
besøkstjeneste. – Vi har vært nede i 
en liten bølgedal, men nå er vi i full 
fart oppover igjen, sier Geir. - 
Foreningen har hatt en veldig positiv utvikling. Vi har svært mange gode fagledere og 
medlemmer som støtter opp om oppgavene.  

- Vår største utfordring for tiden er at vi trenger flere ledere og tillitsvalgte. Men vi har en 
plan! slår han fast. 

Mange aktive frivillige 

- Vi er i full gang med RØFF og har en stor ungdomsgruppe som er veldig aktiv, også innenfor 
hjelpekorpset, forteller Geir. -  Vi har i tillegg en utmerket besøkstjeneste. For eksempel har 
vi egen minibuss som vi bruker til å hente beboere på sykehjem for å drikke kaffe og spise 
kaker på huset vårt. Og besøksvennene blir invitert til regelmessige medlemsmøter. 

Snøcooterkjøring for utviklingshemmede 

Geir er spesielt stolt over medlemmene som tar seg fri fra arbeid for å ta utviklingshemmede 
med på snøscooterturer i forbindelse med Bergen kommunes årlige aktivitetsdager på 



Kvamskogen (se 
Ukeposten 12/11). 
Arna og Åsane Røde 
Kors Hjelpekorps har 
vært med på dette 
siden starten for 19 
år siden. – Dette har 
vært en knallsuksess! 
sier Geir. Han sukker: 
- Jeg får klump i 
halsen når jeg tenker 
på hvor mye glede vi 
har bidratt til med 
dette tiltaket.  

Hjelpekorpset til EM 

Hjelpekorpset går veldig bra, ifølge Geir. Korpset vant NM i 2010, og reiser til EM i Italia i 
september. Gruppen består ikke bare av medlemmer i Arna og Åsane – også hjelpekorpsere 
fra Bergen og Nordhordland er med.  

Udekkede behov 

Geir ser at det er behov i lokalsamfunnet som ikke blir dekket. – Vi kunne ha vært mer aktive 
i forhold til beboerne på de to asylmottakene i bydelen. Vi har hatt arrangementer for dem 
tidligere. Vi kunne også hatt leksehjelpsgrupper for elever i videregående skole. Men da må 
vi ha flere aktivitetsledere og frivillige. 

Sosiale medier og evaluering viktig 

Når det gjelder videreutvikling av foreningens tilbud, mener Geir at det viktigste er å bruke 
sosiale medier. – RØFF bruker Facebook aktivt, og når dermed potensielt nye medlemmer. Vi 
må bli flinkere til å utnytte slike medier. 

- Det er også viktig å evaluere oss selv hele tiden, mener Geir. – Vi må passe på at vi gjør de 
riktige tingene, og arbeider mot de viktigste målgruppene. 

Et godt råd 

Geir har en viktig erfaring han har lyst til å formidle: - Ikke la engasjementet i Røde Kors gå 
på bekostning av familien. Prøv å få hele familien engasjert i Røde Kors-aktiviteter. Å være 
med i Røde Kors gir så mye – kunnskap, muligheter knyttet til arbeidslivet, og mange gode 
erfaringer og opplevelser. Som de utviklingshemmedes glede ved snøscooterturene, og 
pårørendes takknemlighet ved leteakasjoner, understreker han. 

 

 

 



 Ferie for alle – Hordaland Røde Kors. 

6.-13.8.2011 til Konakli/Alanya i Tyrkia 

Vi var så heldige med at vi i Hordaland fikk tilbud om å reise til Alanya med Ferie for alle. Vi fikk 27 

billetter av STAR TOUR som sponset oss med flyreise og opphold, resten gikk av potten til FERIE FOR 

ALLE. Vi var som sagt 27 stk i alderen 2 ½ - 62 år som reiste nedover  

Ingen av oss kjente hverandre, så dette var litt spesielt. Vi møttes en gang føre avreise, for utdeling 

av aktivitetspakker til dem av barna som skulle være med på BAMSE-klubb og SUPER STAR-klubb. 

Allerede på dette treffet var det store forventninger, og vi fikk mange spørsmål som vi som ledere var 

nødt å svare på, alt ifra visum, penger, til aktiviteter, varmen og ikke minst sjølve reisa.  

Så endelig kom dagen vi alle hadde sett frem til….. avreisedagen. . Vi møttes kl 0330 på Flesland tidlig 

en lørdags morran. Flyet hadde avgang allerede kl 0540. så det var mange glade barn og voksne som 

smilte som en sol, tross av at 

det var midt på natta;-). Noen 

av som var ledere på 

Hauglandssenteret skulle også 

være med på denne turen, så vi 

hadde bare vært hjemme og 

skiftet bagasje.;-)) 

Flyreisa nedover gikk fort, flere 

satte seg til å sove, mens andre 

hadde ikke tid til det… for de 

ville ha med seg mest mulig…. 

Vi ankom Antalya ved 11 tia 

(lokaltid) til en varme som bare 

slo oss ”rett i bakken”, bortimot 

35 varmegrader.  Deretter var 

det å finne bussen som skulle frakte oss til Konakli og Hotel Club Star Dem.  Dette var et hotell som 

var meget familievennlig.. med vakter flere steder og det var høye gjerder.  

De fleste av oss var innom hotellrommet og skiftet til badetøy umiddelbart. De fleste benyttet seg av 

noen av bassenga som fantes på området, mens vi som var litt mer vågale tok badet sitt i 

Middelhavet. 

Dagene der nede var veldig varme, lå mellom 38-42 grader, men det var litt vind, som gjorde at vi 

merket ikke sola så godt….. denne vinden holdt på hele tia vi var der… slikt at den siste dagen, måtte 

dem stenge for bading i havet, pga dønningene. Ellers så gikk dagene med til bading og bading…. 

Med andre ord, bading dagen lang. Noen av oss ville også ta oss et tyrkisk bad, tyrkisk frisør var det 

også noen av oss som benyttet, andre gikk til den lokale barbereren mens andre tok mer 

behandlinger/massasje gjennom uka. Ellers så var det bading det gikk i stort sett, unga ville ikke opp 

av vannet. Alle jentene som var med oss hadde rastafletter på hjemveien. En av våres fikk også prøvd 

seg på mannekeng der på et kveldsarrangement. På arrangementene på kveldene var det alt fra 

tryllekunstere, flammeslukere, mannekengoppvisning til barnedisco. 



Den ene dagen fann vi ut at det var marked i Konakli sentrum, så da tok vi en felles busstur inn dit, 

dette var en som sagt en fellestur hvor alle sammen var med innover.  Markedsplassen var veldig 

stor, så vi gikk innimellom flere hundre boder og ble stoppa av mang en tyrker som ville selge oss det 

utroligste. Noe handel ble det på flere av oss, alt i fra spesielle kluter, godlukt, skjorter til kofferter….. 

;-)).  

En anna dag reiste flesteparten av oss inn på fellestur til Alanya på BAZAR. Her var det også mye å se 

på og ikke minst det å bruke penger på. Unga syntes det var kjempeartig å prute, ja, vi voksne syns 

også dette, noen ble lurt trill rundt, mens som oftest havna vi på en vettu pris…….   

Og slik gikk dagene våres i varmen….. vi hadde All-inclusiv, slikt at vi kunne forsyne oss med mat og 

drikke hele dagen… og drikke var noe både de store og små fikk i seg…. Sammen med is og meloner..  

Jeg vil si såpass at tilbakemeldingene som har kommet tilbake har vært veldig positive… og flere har 

lyst til å reise flere ganger… og mange av oss ville være der videre… det var som en unge sa: 

MAMMA, dette er ingen drøm, det er VIRKELIGHET!! (denne gutten var 5 år). Og flere av barna 

hadde liten eller ingen kontakt med eldre folk, så vi som var med som ledere, ble både bestefar og 

tanter og onkler;-)) 

Etter en uke i varmen var det tilbake til hverdagen, vi ankom Flesland ved 16-tia lørd ettermiddag, 

været var det litt bris med regn i lufta…. Og da hadde vi hatt en uke i skikkelig varme.  Så på vegne av 

de 4 lederne, Kjell Arne, Jan Erik, Arvid og meg selv, og de 23 deltagerne vil vi takke STAR TOUR og 

Røde Kors for at de har gjort hverdagen vår TOPPERS….. dette er en tur vi alle ALDRI kommer til å 

glømme….  

Dale, 29.8.11 

Torunn Samuelsen, koordinator for FERIE FOR ALLE i HORDALAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der ulykken skjer 

Skrevet av Trude Kvam Ulleland, internasjonalt utvalg.  

 

Fra Kairo til Cape town går Trans African Higway, en av de mest trafikkerte vegene i Afrika, denne 

går gjennom Bungoma distrikt. Frivillige i Bungoma Røde Kors er der når ulykkene skjer, dette er et 

av mange prosjekter hjelpekorpset i Bungoma har.  

Isac, leder for vegprosjektet i Bungoma, viser oss fra Hordaland delegasjonen, stolt huset som de 

frivillige har bygd opp. Husets vegger er fremdeles våte, snart klar til å bli tatt i bruk, de frivillige er 

spente og stolte, de har bygd dette selv.  

Isac forteller ivrig, langs hele motorvegen har man såkalte ”black spots” , dette er steder hvor 

sannsynligheten for 

trafikkuhell er svært 

høy. Hensikten med 

vegnettet er å knytte 

sammen Afrika for å 

fremme handel og 

vekst. Men vegene er 

dessverre dårlig 

vedlikeholdt. 

Bungoma har på sin 

strekning av 

motorvegen en av de 

største ”black 

spotsene” som er på 

vegnettet. Det er så 

mange som opp til 2 

store ulykker hver dag 

på denne distansen, 

og det er dessverre få ambulanser fordelt på et stort distrikt.  

Frivillige i Bungoma Røde Kors har derfor tatt saken i egne hender og har bygget et hus langs veien 

hvor sannsynligheten for ulykker er størst. I dette huset skal det til en hver tid være 2 opptrente 

førstehjelpere som er frivillige fra Bungoma Røde Kors. Disse skal med en gang ulykken er ute, være 

der og hjelpe de skadde, for dermed enten vente på ambulanse eller frakte de til sykehuset med 

egen Røde Kors bil.  

Prosjektet er finansiert av Røde Kors, men de håper etter hvert at man kan få andre donorer. 

Cathrine Skoglund, hjelpekorpseren vi har med oss fra Os, er mektig imponert ” det er fascinerende å 

se og høre hvor mye direkte førstehjelp de gjør her i Bungoma. Vi i Norge kan lære mye om 

opptreningen og den kunnskapen de har om førstehjelp”.   

 



PANTO 

LOKALFORENINGSKASSENS BESTE VENN? 

NÅ STARTER UTRULLING AV PANTO I ALLE KIWI BUTIKKER OG MULIGHETENE FOR RØDE KORS 

ØKER BETYDELIG. OPPSKRIFT FOR SUKSESS MED PANTO FINNER DU INDER LISTEN. 

I Hordaland er planen for utrulling av nye PANTO automater slik: 

Butikk   uke nr 

Birkeveien  38 

Vangen   39 

Frekhaug  40 

Toppe   36 

Kronstad  36 

Rolland   38 

Vaskerelven  36 

Oasen   36 

Knarvik   40 

Arnatveit  38 

Kleppestø  37 

Hetlevikåsen  37 

Lindås senter  40 

Nesttun  37 

Haugsneset, Os  38 

Sørås   37 

Sund Senter  41 

Palmafossen  39 

Hamrehjørnet  36 

Søreide   36 

Skulestadmo  39 

Haus   39 

Bjørkheim  39 

Bjørnsonsgaten  36 

Dalsøren  36 

Tertnes   37 

Florvåg   37 

Strandgaten  41 

Godvik   39 

Nøstet   41 

Indre Arna  38 

Bjørgeveien  37 

Moberg  38 

 



ENOPPSKRIFT FOR LOKAL SUKSESS MED PANTO 

Panto er en ”genial” inntekstskilde  for Røde Kors ved at den kan gi penger i kassen år etter år etter 

år, om man først får den i gang på en god måte. I tillegg er det et viktig miljøbidrag ved at vi får større 

fokus på retur. Men Panto krever en adferdsendring hos publikum. De må trykke på PANTO knappen 

og IKKE på panteknappen, for at dette skal gi økonomisk grunnlag for økt humanitær innsats lokalt. Å 

endre menneskers adferd er krevende og vil utfordre oss til innsats. Det skal vi klare for belønningen 

er viktig og god. 

Her har du gode råd om hvordan dere lokalt kan tenke på å skape en større suksess ut av PANTO: 

1) 

Prøv å samle et frivillig ”PANTO-team”, en gjeng som kunne tenke seg å ta hovedansvar for å 

planlegge og koordinere panto aktiviteter denne høsten. 

 

2) 

Les igjennom alt du trenger å vite om PANTO på korsveien, så er dere oppdatert. Har du ikke tilgang, 

eller finner du ikke frem, kontakt hakonlarsson.fedde@redcross.no eller lars.skorpen@redcross.no 

på distriktskontoret så hjelper vi til. Vi kan også komme ut på besøk på første lokale møtet om 

PANTO. 

 

3) 

Ta kontakt med butikkeier/driftsleder i de butikkene dere ønsker å gjennomføre PANTO-aksjoner. De 

er forberedt på at dere tar kontakt og er bedt om å legge til rette for at dere ved automatene kan 

informere publikum om PANTO. 

 

4) 

Budskapet er enkelt: pant gir litt penger, panto kan gi veldig mange penger + humanitær innsats 

lokalt. Man kan vinne kr 2 millioner i førstepremie og i tillegg er det fantastisk menge andre premier 

på beløp i ulik størrelse. Inntekten til Røde Kors lokalt går til viktige humanitære tiltak om området 

der du bor. 

 

5) 

Lag en aksjonsplan for når dere vil stå i hver butikk og inviter medlemmene til å delta i dette 

arbeidet. Vi som har vært ute på slikt arbeid allerede opplever at dett er en artig form for å drive 

inntektskapende aktivitet. Dere kan invitere oss på distriktskontoret til å delta på noen av de første 

aksjonene dere skal ha. Har vi tid, stiller vi opp, så kan vi lære oss dette sammen. Ta kontakt på epost 

adressene nevnt i pkt 2 for avtale om dette. 

 

6) 

Sett opp ”vaktlister”. 

 

 

 

 



7) 

Inviter til informasjonsmøte for alle som har sagt ja til å være med på aksjonene. Her har vi fokus på 

fakta om PANTO, hvordan vi motiverer folk til å endre pantevanene og hvordan vi lettest etablerer 

kontakt med alle som går forbi. 

 

8) 

Å investere litt ekstra i slike aksjoner viser seg å være svært lønnsomt. Det er ved automater hvor slik 

motivasjon er gjennomført at inntekten blir stor. Husk at vi må opp i over 8% pantoandel av all 

panting på hver automat før den gir utbetaling lokalt. Derfor er det viktig å få andelen opp raskt. 

 

9) 

Når denne jobben er gjort, vil det være stor grad av automatikk i å få slike penger inn i kassen, og 

lokalforeningen vil ha større økonomisk frihet til å gjøre mer, for flere. Lykke til. 

 

 

 

Nyhetsmelding 29. august 2011 

Antall savnet-saker i Norge øker  

Antall henvendelser til Røde Kors’ Oppsporingstjeneste i Norge øker. Stadig flere mennesker som 

er på flukt fra krig, konflikt og katastrofer har mistet kontakten med sine kjære når de kommer til 

landet, og stadig oftere må Røde Kors lete innenfor landets grenser. Men Røde Kors må lete uten 

støtte fra norske myndigheter. 

- Krig, konflikt og katastrofer fører mennesker bort fra hverandre. Vi arbeider nå blant annet med 

saker om fortvilte foreldre som har mistet sine barn på flukt gjennom Europa til Norge, sier 

generalsekretær i Røde Kors i Norge Åsne Havnelid.  

– Hver henvendelse rommer et savn og en fortvilet situasjon for familier og enkeltmennesker, sier 

hun. 

Det er innkommet 287 nye oppsporingssaker hittil i år og totaltallet for 2011 kan bli noe høyere enn i 

fjor som var på 575.  

- Selv om det totale antall asylsøkere er gått kraftig ned i 2011, så ser ikke dette ut til å ha noen 

virkning på antall saker vi mottar, sier Havnelid.  

42 prosent av sakene er knyttet til personer som antas å være i Norge, 29 prosent er knyttet til 

savnede personer i Afghanistan, syv prosent til Eritra og fire prosent til Somalia. I 17 prosent av 

sakene er det enslige mindreårige som leter etter sine familier og fem prosent av sakene er knyttet til 

savnede i forbindelse med andre verdenskrig.  

- Mange av disse sakene er mottatt via andre Røde Kors nasjonalforeninger der mennesker har 

henvendt seg for å be om hjelp til å finne sine savnede slektninger eller nære personer som de tror 

kan være i Norge. Derfor leter vi nå i økende grad her i landet, forteller Åsne Havnelid.   



Støtter seg til Flytoget 

Oppsporing er et omfattende arbeid i Røde Kors, og behovet er stadig økende. I dag utfører Røde 

Kors dette arbeidet uten økonomisk støtte fra norske myndigheter.  

- Vi håper at myndighetene, ved Justisdepartementet, ser viktigheten av at oppsporingsarbeidet får 

den nødvendige økonomiske støtten. Geneve-konvensjonene som Norge har skrevet under på, sier 

tydelig at norske myndigheter har et ansvar for å bidra til at alle på norsk jord som savner noen får en 

mulighet til å gjenopprette kontakt med sine savnede. Norge har også et særlig ansvar for å støtte 

oppsporing når landet er en part i væpnede konflikter, som i Libya, i forhold til libyere i Norge som 

har mistet kontakten med sine, sier Havnelid.  

- Slik det er i dag er Røde Kors helt avhengige av støtte fra blant annet vår næringslivspartner, 

Flytoget, for å drive oppsporingstjenesten. Deres støtte er avgjørende for at vi kan følge opp de 

mange sakene vi har nå, men det kan gå måneder og år før de som savner for svar, sier Havnelid. 

Tirsdag 30. august markeres den internasjonale dagen for savnede mennesker over hele verden. 

Sammen med Flytoget markerer Røde Kors dagen med budskapet ”Forglem meg ei” på Flytogets 

perrong på Oslo S.  

– For Flytoget er det viktig å ta samfunnsansvar på alvor. Gjennom vårt tre års partnerskap med Røde 

Kors, har vi valgt å bidra både med frivillige og med økonomisk bistand til Oppsporingstjenesten. Å 

bidra til å skaffe hjelp til mennesker som er kommet bort fra hverandre i krig, konflikt eller ved 

naturkatastrofer er både givende og viktig, sier administrerende direktør i Flytoget, Linda B. Silseth. 

I samtlige 16 Flytog og selskapets kundemagasin er det nå informasjon om Røde Kors sin 

oppsporingstjeneste.  

 

- Formålet er å gi oppmerksomhet og informere våre passasjerer, samarbeidspartnere og 

medarbeidere om det viktige arbeidet, som Røde Kors gjør for å finne savnede personer  både i 

Norge og i utlandet, sier Silseth. 

Røde Kors`Oppsporingstjeneste i Norge inngår i den internasjonale Røde Kors bevegelsens nettverk i 

187 land og bistår mennesker som har mistet kontakten med sine nærmeste - ved å spore opp 

savnede, gjenopprette kontakt og formidle beskjeder.Alle stater som har undertegnet 

Genèvekonvensjonene er forpliktet til å bidra og klargjøre hva som har skjedd med krigens savnede, 

og informere deres familier.  

 

 

 

 

 



 



Ferie for alle – Hordaland Røde Kors. 

31.7-5.8.2011 på Hauglandsenteret i Fjaler Kommune, Sogn og Fjordane 

Som koordinator for årets leir vil jeg takke alle som har vært med å gjøre leiren til en stor opplevelse 

for store og små. Her har vi lært oss masse nytt, stiftet mange nye bekjentskaper.  

Vi valgte oss i år: Hauglandsenteret, senteret ligger i Fjaler Kommune.  

Jeg har nå hatt ansvaret for min 3 leir og jeg trives veldig godt med å være sammen dere alle, fra alle 

mulige kanter av fylket, både deg som deltager og ”ledere”. Også jeg har lært meg å kjenne mange 

nye mennesker.  

I år vi i Hordaland Røde Kors måtte si nei til 51 familier med til sammen over 200 deltagere.  

På leiren i år har vi hatt 27 familier og deltagere/ledere i alderen 2 til 72 år, og dem kommer igjen fra 

alle deler av fylket vårt. 

Årets mål for meg med leiren er å få til en leir som ikke vil bli glemt. Vi har hatt aktiviteter som 

pil/bue-skyting, hobbyverksted, vannaktiviteter, hest/vogn, tur til Klokkargården til Jakob Sande, 

natursti, båttur med fisking samt mye fritid som har gått med til bading både i bassenget og i fjorden 

(noen har også hatt gjørmebad). På kveldstid har vi hatt bingo, quiz, kino og diskotek som var meget 

populært for alle sammen… vi har kost oss med over 30 liter vaffelrøre, is, grillmat og masse anna. 

Skaffa oss nye venner har vi også gjort…. Eller hva?  

 

Mvh Torunn Samuelsen 



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 ☺) 

Stordkommune.no 30 aug  Stord Røde Kors – småbarnstreff på Buneset 

Askøyværingen  26 aug  Askøy Røde Kors –familiekos i friluft 

Askøyværingen  26 aug  Askøy Røde Kors – hun gir seg etter 22 år 

Sunnhordland  26 aug  Stord Røde Kors – hjelp til svoltråka 

Askøyværingen  19 aug  Askøy Røde Kors – mange engasjerer seg etter 22/7 

Vestnytt  18 aug  Sund Røde Kors – medlemsmøte 

BA   18 aug  Hordaland Røde Kors – starter ”skolelyst” i vgs. 

Midtsiden.no  17 aug  Hordaland Røde Kors – ”skolelyst” på Os Vgs. 

Hardanger Folkeblad 09 aug  Nordheimsund RKH og Samnanger RKH redda skoddefast 

BA   05 aug  Bergen Røde Kors – roser omstridt MC-gruppe 

Haugesunds Avis 04 aug  Hordaland Røde kors – ny nødradio på Haukelifjell 

Midtsiden.no  03 aug  Os Røde Kors – får mye grasrotpenger til lokal aktivitet 

P5   28 juli  Hordaland Røde Kors – mange nye medlemmer 

BA   28 juli  Massiv pågang av nye medlemmer 

Sunnhordland  26 juli  Stord Røde kors åpner dørene 

Fjell kommune.no 23 juli  Fjell Røde Kors åpner dørene 

Bømlo kommune.no 23 juli  Bømlo Røde Kors åpner dørene 

BT   23 juli  Bergen Røde Kors åpner dørene 

Hardanger Folkeblad 23 juli  Odda Røde kors åpner dørene 

 

 

 

 

 

 



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 

22 aug – 11 sept Røde Kors Uker 

02-04 sept BARK leir – Radøytunet 

09-11 sept. Vannredning C, Bømlo 

18 sept   Delegatsamling for Landsmøtet, Distriktskontoret, kl 1300 

18 sept.  Distriktsstyremøte 

6-10 okt. LANDSMØTE på Gardermoen 

20 okt  GLOBAL DIGNITY DAY 

21-23 okt TRØKK 2011 

7 nov.   Fana Røde Kors Hjelpekorps, 70 år 

18-20 nov Korpsledersamling, Hardangerfjord Hotel, Øystese 

25-27 nov B-kurs krise og beredskapsledelse 

22 nov  Fjell Røde Kors, 50 år 

 

2012 

25/2-4/3 Finsekurs A 

29/2-4/3 Finsekurs B 

16-18 mars Årsmøte i Hordaland Røde Kors 

 

 

 

 

 



KONTAKTINFORMASJON TIL TILLITSVALGTE  og ANSATTE 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  Geir Langeland   45265070 langeland.geir@gmail.com 

1 varamedlem Oddrunn Steinsland  97185410 oddrunn.r@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 Aleksandra Likic  95222624 aleksandra.likic@gmail.com 

 

Kontrollkomiteen 

Leder  Jan Ove Halsøy   92038333 ja.ove.halsoy@norlines.no 

Valgkomiteen 

Leder  Dag Arne Eitrheim  90503036 dag.eitrheim@online.no  

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL LOKALFORENINGER I HORDALAND RØDE KORS 

 

Lokalforening  Leder   Mobil  E-post 

Alvøen og Laksevåg Ottar Leirgul  93428989 ottar.leirgul@ess-norway.com 

Arna og Åsane  Torill Monstad (fung) 98235700 styreleder@arna-rk.no 

Askøy   Åsta Årøen    aasta.aaroen@hjemme.no  



Austevoll  Janette Kjellevold 95723205 janette.kjellevold@imr.no  

Bergen   Trond Drager  95119189 trond@regard.no 

Bømlo   Dag Arne Eitrheim 90503036 dag.eitrheim@online.no 

Dale   Ronny Hepsø    ronny_hepsoe@hotmail.com  

Eidfjord   Haldor Eidnes    heidnes@hotmail.com  

Etne   Wenche I S Drange 91565711 wenche.drange@gmail.com 

Fana   Birthe Hansen    henry1@online.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 

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  Runar Haugland 41329860 runar@nhrk.no  

Nordheimsund  Frank Jacobsen    fjaco_@hotmail.com 

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   Olav Buvik  91188916 olav.bruvik@hotmail.com 

Voss   Marit Nedkvitne 90055083 marit.nedkvitne@bretve.com 

Vossestrand RKB Ingrid Vangsnes  56520164 

Vossestrand RKH Gisle Kleppe    gisle@kleppe-service.no 

Øygarden  Mats Haugstad  41311859 orkhmats@gmail.com 

Øystese  Odd Arne Botnen   oddab1@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/operativ Agnete Gilbakken 93443370 operativleder@hrkh.no 

Adm. leder  Geir Zachariassen 93443360 adm@hrkh.no 

Medlem  Oddbjørn Bratthole 93443376 odbr1@online.no 

Medlem  Julie Henriksen  93443351 hennejul@live.no 

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  45265070 langeland.geir@gmail.com 

        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   Haldor Eidnes  97668770 heidnes@hotmail.com  

Etne   Roar Fredriksen  98645694 roarfred@gmail.com 



Fana   Gard E Jørgrensen 93436881 korpsleder@fana.rkh.org 

Finse   Asbjørn Skjøthaug 91103768 ask@bbnett.no 

Fusa (operativ leder) Stig Berge  97652607 stig-be@online.no 

Jondal(operativ leder) Jan Ove S Johansen 93454014     

                                                                           jan.ove.svaasand.johansen@kvamnet.no 

Kvinnherad  Oddrunn Steinsland 97185410 oddrunn.r@hotmail.com 

Laksevåg  Julie Henriksen  97078759 hennejul@live.no 

Nordhordland  Inge Olav Skåden 41515430 korpsleder@nhrk.no 

Nordheimsund  Kjersti Neteland 95140588 kneteland@hotmail.com 

Odda   John Olav Digranes 99288063 oddarkh@gmail.com 

Os   Kjetil Riseth Hegglid 97676780 kjetil.hegglid@live.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   Beate Johnsen  40045299 korpsleder.sotra@gmail.com 

Stord/Fitjar (OL) Eirik M Gundersen 93499613 eirik.moe.gundersen@gmail.com 

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  Mats Haugstad  41311859 orkhmats@gmail.com 

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  Torunn Samuelsen 47702235 torubra@online.no 

Medlem  Ole Tollefsen  99385559 oletol@online.no  

Medlem  Anne Kvalheim  95108884 annekva@gmail.com 

Vara   Jørgen Eikås  97950424 jorgen.eikaas@gmail.com 

 

 

 

Lokalrådsledere 

Alv./ Laksevåg btj Ole Tollefsen  99385559 oletol@online.no 

Arna/Åsane  Vigdis S Torvanger     47418365 vto@broadpark.no 

Askøy   Anne Fuhr  40220396 annefuhr@yahoo.no 

Bergen   Zoita Jakobsen  93626960 jeany@broadpark.no 

Bømlo   Grete Jorun Torkelsen 90737439 grete.jorun.torkelsen@haugnett.no 

Dale   Anne Marit Dalseide 99745595 dadida@tele2.no 

Etne   Solveig Stølås  53756281 solv66@tele2.no 

Fana – besøkstj  Sølvi Eltvik  91132196 soe-e@online.no 

Fjell   Gerd Jorunn Vik 95997304 gerd.jorunn.vik@nav.no 

Halsnøy Ada I Normann  53476132      

                                                                                      ada.nromann@kvinnherad.kommune.no 

Kvinnherad         Jorunn Mikkelsen          930 65 368           aslmi@online.no 

Odda – besøkstj. Torhild Haugland  

Os – besøkstj Anne Lise Sevdal   annelise.sevdal@live.no 



Os – åpne grenser Nina Solvår Sælen 92820798 nina_saelen@hotmail.com 

Stord – besøkstj Eldrid Tislevoll  90844217  

Stord – barnehjelp Margit Mathisen 99167691 mar-hmat@online.no 

Sund                  Astrid Inger Rabben       56339471          astrid.inger.rabben@bkkfiber.no 

Tyssedal Birthe Måge  47397271 oedna@online.no 

Vaksdal Bente Sjøbø  95122511 bentsjo@online.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 

 

 

Ledere BARK 

Alv./ Laksevåg bark    Maria Nyland  45670797 sofakrok@hotmail.com 

Arna/Åsane         Vigdis Torvanger             47 41 83 65          bark@arna-rk.no 

Askøy                    Anne Fuhr                       40 22 03 96       annefuhr@yahoo.no 

Bergen                  Aleksander Stang Aune                         aleksander.aune@gmail.com  

Bømlo                 Bente Hennø                 915 29 560           bentehennoe@hotmail.com 

Fana - bark  Else Marie Jansen 91849623 elmarijan@yahoo.no 

Kvinnherad         Monica Jensen                 46 89 17 46          mo_selan@hotmail.com 

Odda – bark Marianne Hansen 95967447 m.hansens@hotmail.com 

Røldal                   Aud Lynghamar               99768252        audlyng@c2h.no 

Stord – bark Anne Kvalheim  95108884 annekva@gmail.com 

Tyssedal               Birthe Måge                  47397271          oedna@online.no 

Voss                      Silje-Elin Vaksdal           464 46 088           silje.jacobsen.rku@gmail.com 

Vossestrand        Elin Bratthole                   977 62 099           elinbratthole@online.no 

 



 

KONTAKTINFO TIL TILLITSVALGTE I HORDALAND RØDE KORS UNGDOM 

Distriktsråd 

Distriktsrådsleder Aleksandra Likic 95222624 aleksandra.likic@gmail.com 

Nestleder/info  Mir Karim  41442567 mir.aso.karim@gmail.com  

Medlem/ Hum.pol Kathinka Aakenes 90791854 kathinka.aakenes@gmail.com 

Medlem/sponsor Kajsa C Amundsen 915267 8 kajsa.amundsen@gmail.com 

Medlem/kampanje Malinn Hellen Sele 93049134 malinn92@hotmail.com 

Varamedlem  Ørjan A Reyes Gjerme 46949020 orjan_andres@hotmail.com  

 

Lokalrådsledere 

Arna og Åsane  Eirik L Iversen  98235703 rku@arna-rk.no  

Bergen   Martha Skog Astrup 91105875    rodekorsungdombergen@gmail.com 

Bømlo   Malinn Hellen Seie 93049134 malinn92@hotmail.com 

Stord   Maja Husby  93421208 lh.rkung@gmail.com 

Nordhordland  Stig Krossøy Nordvik 99429179 kvittingen@hotmail.com 

 

 

KONTAKTINFO TIL ANSATTE I HORDALAND RØDE KORS 

Lars Atle Skorpen    90553222 lars.skorpen@redcross.no 

Marian G Hansen    98853282 marian.hansen@redcross.no 

Peter Hagelsteen    97110027 peter.hagelsteen@redcross.no  

Håkon Larsson-Fedde    93404595 hakonlarsson.fedde@redcross.no 

Thorbjørn Fosse    92410624 thorbjorn.fosse@redcross.no 

Harald Granlund    91380721 

Linn Bratsberg (Voss)    48154669 linn.bratsberg@redcross.no 

Sarifa Moola-Nernæs (Kvam)   90676663 sarmoo@redcross.no  



Thomas Sellevoll    93269269 thomas.sellevoll@redcross.no  

Per Stiegler     97742719 per.stiegler@redcross.no  

Kristin Natvig   frivillig  99491893 kristin.natvig@redcross.no 

Kristin Lygre   frivillig  92497921 

Christian Brun   frivillig   

Hege Rokne   frivillig 

Ellen Raknes    frivillig  95104796 ellen.raknes@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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


