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Gratulerer med dagen! 
I dag fyller Røde Kors 146 år. 

 

 

 
 14. september 2011  

 

Landsomfattende innsamlingsaksjon for 

Afrikas Horn 24.-25. sept 
 

Mer enn 13 millioner mennesker på Afrikas Horn har nå behov for assistanse for å 
komme seg gjennom tørken. Den neste regnperioden er ventet i oktober/november, men 
i enkelte områder advares det allerede mot at regnet også nå kan utebli.  

Situasjonen er verst i Somalia der 4 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp. 
I Kenya er det nå 3.7 millioner mennesker som trenger nødhjelp, i tillegg til 4,6 millioner 
mennesker i Etiopia og 150,000 i Djibouti. Situasjonen er forventet å forverres ytterligere 
i påvente av nytt 
regn.  

 

 

 

 

 



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  

Gratulerer med dagen, Røde Kors er 146 år 

Innsamlet til nå til Afrikas Horn 

Landsomfattende innsamlingsaksjon for Afrikas Horn den 24 og 25. september 

Over kr 29 millioner samlet inn  til nå 

GRASROTANDELEN – kr 2 127 700,- inn til Røde Kors i Hordaland fra starten og til nå 

PANTO -  flere automater, større mulighet for lokale inntekter 

Styrket sivilsamfunn etter 22 juli 

Nyheter om migrasjon og flerkultur 

Nytt fra Nettet 

Aktivitetskalenderen 

Flere land risikerer matkrise 

Flommen forverres i Pakistan 

Kontaktinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNSAMLET TIL AFRIKAS HORN FRA RØDE KORS FORENINGER I HORDALAND 

TIL NÅ 

Odda  kr 15 000,- 

Bømlo  kr 172 000,- 

Os  Kr 25 000,- 

Stord  kr 61 000,- 

Bergen  kr 100 000,- 

Sund  kr   10 000,- 

Stord  kr 15 000,- Stord Røde Kors Barnehjelp 

Vaksdal  kr   2 000,- 

Fjell  kr 20 000,- 

Voss  kr 37 000,- 

SUM  kr  457 000,- 

 

 

 

 

 

Alle bidrag innbetales direkte til Norges Røde Kors  på konto nr 

8200 01 90000 
Samtidig sender du melding om innsamlet beløp til 

Lars.skorpen@redcross.no slik at dere kommer med på oversikten for Hordaland. 

 

 

 

 

 

 



Om den landsomfattende innsamlingen 24.-

25. sept (eller neste helg om det passer): 

Oktober er måneden til TV-aksjonen, og fram til dette må vi alle legge inn en ekstra 
innsats for å få samlet inn enda flere midler til de som trenger det på Afrikas Horn. 
Allerede nå vet vi at Røde Kors Ungdom sammen med det somaliske miljøet vil gå ut 
med bøsser i løpet av de nærmeste ukene, det vil arrangeres en stor konsert på Ski 
kommende fredag (den 16.)og flere lokallag har meldt inn innsamlingsaktiviteter.  
Helgen 24.- 25. september oppfordres alle Røde Korsere over hele landet til å samle oss 
om en innsamlingsaksjon over hele landet til inntekt for ofrene på Afrikas Horn. 
Alt vi gjør den helgen og i tiden fram mot den vil være med på å redde liv på Afrikas 
Horn.  

Hovedbudskapet for aksjonen bør fortsette å være godt balansert mellom behovet for 
nødhjelp og langsiktig hjelp. Situasjonen på Afrikas Horn er svært kompleks og må 
håndteres forskjellig i de ulike landene.  

Derfor er Røde Kors bevegelsen også opptatt av å sette i gang flere langsiktige tiltak som 
forbereder befolkningen på kommende tørkesituasjoner vi vet kommer. 

 

Materiell  til innsamlingen 

Media: 

Nye appeller fra Afrikas Horn kommer i slutten av denne uken og begynnelsen av neste – 
og blir formidlet i snakkepunkter og oppdaterte nyhetsmeldinger på Korsveien og 
www.rodekors.no 

Afrikas Horn –siden på Korsveien er også oppdatert med punkter i dag! 

Materiell: 

Alt materiell ligger på Korsveien, lenke via rødt banner til høyre ”Afrikas Horn” på 
forsiden.  

Der finnes bøssetiketter i flere størrelser, navnelapper, plakater, 2 alternative flyers og 
annonse i modul 15 for trykk.   

Bøsser:  

Det er rikelig med bøsser på Røde Kors  butikken. Det tar 2-3 dager å få levert . Her 
ligger også nøytrale etiketter.  

Ingen type innsamling fungerer så godt som dør til dør innsamling.  

Elektroniske kanaler:  

Elektronisk bøsse for Afrikas Horn ligger klar under ”start din innsamling” på rodekors.no. 

 

 



Samarbeid somaliske miljøet: 

Vi har helt siden starten hatt kontakt med leder for norsk/somalisk forening, Bashe 
Mousse og andre nøkkelpersoner fra det somaliske miljøet. Det er gjennomført 
Innsamlinger flere steder i landet i samarbeid med de lokale somaliske miljøene. 

Samarbeid med artister/kunstnere: 

Kommer henvendelser fra ulike aktører, vi stiller oss positiv med å bidra med 
informasjon og håndtering av penger. Unngå tettere samarbeid som krever 
administrasjon. 

 

 

Bøsser hos samarbeidspartnere 

Det er anledning til å plassere ut bøsser hos våre samarbeidspartnere Statoil, Rema 1000 
og 7/11. 

 

 

 

Informasjon om støtte: 

 

Givernummer: 820 44 000 (kr 200)  
 
SMS  ”hjelp” til 2090 (kr 200)  
 
Kontonummer 8200 01 90000  

 

 

Over  kr 29 millioner innsamlet så langt 

29.683.203,- er samlet inn. 

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/kampanje/Fagomrde%20%20For%20ansatte
/innsamling%20til%20Afrikas%20Horn/resultater%20fra%2019juli.xlsx 

 

 

 



 

 

 

POTENSIALE GRASROTANDELEN I RØDE KORS I HORDALAND 

Inntjeningen til våre lokale ledd i Hordaland fortsetter å vokse. Per i dag har 

lokale ledd totalt fått inn kr 2 127 700,- siden starten. 

 

Så langt i 2011: Totalt 678 106,- 

Topp 10: 

Os 74143 

Eidfjord 64609 

Bergen 54902 

Voss 44257 

Bømlo 42311 

Alv/Lak 37177 

Arna/Ås 29740 

Austevoll 29090 

Kvinnherad 26462 

Askøy 23571 

 

Røde Kors ligger helt i toppen i alle kommuner, når det gjelder hvilke formål 

folk velger å støtte. Samtidig viser tall fra Norsk Tipping at det fremdeles er ett 

stort potensialet i forhold til å få flere til å velge ett formål på sitt spillekort. De 

siste tallene i Hordaland viser at det er 46, 3 % (komplett liste under) av 

spillerne som har valgt ett formål.  Det betyr at det fremdeles er over 

halvparten av spillerkortene som ikke generer inntekt til en mottaker.  

 

 

  

 

 



Oversikt potensialet i alle kommuner; 

Kommune Kunde potensialet Antall givere registrert 
Prosentvis 
deltagelse 

AUSTEVOLL 1917 1300 63,8% 

ODDA 2864 1735 57,8% 

ULLENSVANG 1260 770 56,9% 

VAKSDAL 1656 972 55,2% 

VOSS 4847 2837 53,7% 

JONDAL 381 225 53,0% 

KVAM 2734 1577 53,0% 

ETNE 1340 756 52,8% 

KVINNHERAD 4973 2802 52,4% 

ØYGARDEN 1730 925 51,6% 

AUSTRHEIM 1171 641 50,7% 

TYSNES 974 530 50,4% 

BØMLO 3912 1711 49,9% 

EIDFJORD 357 187 49,6% 

OSTERØY 2686 1362 47,8% 

MELAND 2338 1183 47,8% 

LINDÅS 5129 2458 45,6% 

RADØY 1842 837 45,3% 

MASFJORDEN 650 312 44,6% 

ULVIK 397 193 44,6% 

OS 5987 2781 44,1% 

GRANVIN 316 144 43,0% 

ASKØY 9034 3973 42,3% 

BERGEN 83512 35588 42,3% 

FEDJE 197 91 42,1% 

SVEIO 1741 692 38,1% 

FITJAR 938 388 37,4% 

SAMNANGER 854 350 37,2% 

MODALEN 135 16 36,3% 

FJELL 6747 2540 36,2% 

FUSA 1319 496 36,1% 



STORD 6174 2326 35,7% 

SUND 2495 812 31,4% 

      46,3% 

 

Ønsker dere tips og innspill for hvordan man kan verve flere givere, ta kontakt 

med Håkon på hakonlarsson.fedde@redcross.no eller 55383325  

GRASROTPENGER ER ”EVIGE” PENGER. DET SKAL MYE TIL AT FOLK ENDRER 

FORMÅL NÅR DE FØRSTE HAR VALGT. HJELP DEM TIL Å VELGE RØDE KORS. 

SAMTIDIG HJELPER DU ØKONOMIEN I EGEN FORENING FOR MANGE ÅR 

FREMOVER! 

 

 

OG ENDA FLERE INNTEKTER KAN DERE FÅ VIA  

PANTO 
Under følger listen over  Kiwi butikker, inkludert nye, i deres distrikt som har fått installert Panto 

maskiner. Dersom mer enn 8% av alle som panter trykker på røde kors pantoknappen, og ikke på  

panteknappen, får din lokalforening inntekter. Beløpene kan bli høye i dette lotteriet som er en vinn-

vinn-vinn situasjon for spillerne, Røde Kors og miljøet. Publikum trenger å bli klar over panto 

alternativet og hva det innebærer. Den beste oppskriften er direkte dialog med publikum ved 

panteautomatene i butikkene i ditt område. Alle butikker med Panto automater venter på at lokalt 

Røde Kors tar kontakt. Alle butikkene vil si ja til stands og ”kampanjer” i sine lokaler. La Panto bli en 

satsing hos dere denne høsten. Det vil fort betale seg. 

 

Butikk Avdeling Adresse Postnr. Sted Kontakt 

Kiwi Vaskerelven 864 Vaskerelven 4 5014 Bergen Karianne Vestvik 

Kiwi Bjørnsonsgate 865 Bjørnsonsgaten 29 5052 Bergen Mohit Chopra 

Kiwi Kronstad 803 Jonas Liesvei 62 5053 Bergen Rune Magnussen 

Kiwi Tertnes 814 Tertnesveien 88 5113 Tertnes Rune Gullachsen 



Kiwi Toppe 887 Toppe Senter 5136 Mjølkeråen Flemming Devar Hoel 

Kiwi Oasen 886 Folke Bernadottesvei 52 5147 Fyllingsdalen Sindre Otterstad 

Kiwi Oasen 886 Folke Bernadottesvei 52 5147 Fyllingsdalen Sindre Otterstad 

Kiwi Hamrehjørnet 873 

Gabriel Tiscendorfsvei 

16 5162 Laksevåg Tom Rune Solheim 

Kiwi Bjørgeveien 855 Bjørndalsstølen 2 5171 Loddefjord Trine Davidsen Utne 

Kiwi Hetlevikåsen 867 Mathopsveien 58 5173 Loddefjord Ole Martin Aase 

Kiwi Godvik 882 Alvehaugen 4 5179 Godvik Kim Helge Hopland 

Kiwi Nesttun 868 Osveien 3 5227 Nesttun Runar Aursnes 

Kiwi Sørås 856 Folldalslia 1 5239 Rådal Marie Steine Madsen 

Kiwi Søreide 889 Ytrebygdsveien 41 5251 Søreidgrend Thomas Stendal 

Kiwi Kleppestø 857 Kleppestø torg  5300 Kleppestø Marianne Ø. Knudsen 

Kiwi Florvåg 870   5305 Florvåg Rune Martin Abrahamsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrket sivilsamfunn kort tid etter 22.juli    

Det norske sivilsamfunnet ser ut til å ha blitt styrket gjennom de grusomme hendelsene22.juli. 

Istedenfor å være preget av hat, splittelser og konflikter, fremstår sivilsamfunnet kort tid etter 

terrorangrepene som mer tillitsfullt, mobilisert og engasjert. Det gjenstår å se hvordan 

terrorangrepene vil sette varige fotavtrykk de kommende årene. 

  

  

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor har stilt mange av de samme personene før og 

etter 22.juli følgende spørsmål: 

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? 

Her er noen av svarene: 

•         Økt oppslutning om de frivillige organisasjonene.  I følge undersøkelsen synes det som om 

unge i større grad enn eldre har mobilisert gjennom de frivillige organisasjonene. 

•         Røde Kors har det i tiden 22.juli – 31.august 2011 fått 2729 nye medlemmer, hvorav 886 er 

nye faddermedlemmer og personer vervet gjennom gateverving. Det betyr 1843 ordinære, nye 

medlemmer. Til sammenlikning fikk vi i 2010  totalt 752 nye medlemmer , inkludert 

 faddermedlemmer og personer vervet gjennom gateverving. Dette er en økning på nesten 60 %. 

•         Økt tillit. Mellommenneskelig tillit – altså hvorvidt man mener folk flest er til å stole på – er 

sterkt økende. 52 % er blitt mer tillitsfulle etter angrepene, mens bare 23 % er mer mistroiske. Også 

mange unge er blitt mer tillitsfulle, men her finner vi også den største andelen som er blitt mer 

skeptiske. 

•         Økt politisk mobilisering. Undersøkelsen viser moderate effekter, men viljen til å stemme har 

økt . I gruppen unge mellom 18 og 24 år melder 18 % at de har økt sitt politiske engasjement. 

•         Facebook-mobilisering. En ny form for grasrotmobilisering via sosiale medier har befestet seg i 

det norske samfunnslivet, spesielt hos de yngre. Hele 44 prosent oppga at de først hørte om 

rosemarkeringen på Facebook.  

•         Frykt. Frykten for fremtidige bombeangrep synes heller ikke å ha økt nevneverdig. Bare 2,5 % 

er svært bekymret for dette, mens tilsvarende tall blant amerikanerne rett etter Oklahoma-

bombingen var 38 %. 



Les mer om  dette på www.sivilsamfunn.no  Eller gå inn på disse linkene: 

http://www.sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Styrket-sivilsamfunn-kort-tid-etter-terroren  

http://www.sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Engasjert-sivilsamfunn-etter-22.-juli  

  

Nyheter om migrasjon og flerkultur 
  
Likevel ingen etablering av retursentre for asylanter som har fått endelig avslag på sin asylsøknad 
Som informert om tidligere, ønsket Utlendingsdirektoratet (UDI) og opprette egne asylmottak ”Retursentre” for asylanter 
som hadde fått endelig avslag på sin asylsøknad.  
•         Retursentrene skulle fokusere på et opplegg og program som skulle gjøre asylantene bedre rustet til å kunne 
returnere til sine opprinnelsesland.  
•         Det ble utlyst en anbudskonkurransene om drift av retursentre i 6 regioner i Norge.  
•         Det kom inn 21 tilbydere, men det er besluttet og ikke inngå kontrakter med noen av tilbyderne.  
•         Justisdepartementet har besluttet at UDI ikke skal gå videre med utlysning av nye konkurranser. 
•         Mange av tilbudene vi fikk lå over UDIs økonomiske ramme. 
•         De aller fleste av tilbudene måtte avvises enten på grunn av pris eller manglende kommunale tillatelser 
  
Fortsatt satsing på retur 

•         Målgruppen for retursentre – personer med endelig avslag på asylsøknaden – vil 
dermed fortsette å bo i ordinære mottak fram til de forlater landet.  
•         Midlene som skulle vært brukt til retursentre, vil benyttes til returtiltak rettet mot den 
samme målgruppen der de befinner seg i ordinære mottak. 
•         Det har blitt gjort et stort utviklingsarbeid av ulike returtiltak i forbindelse med 
planleggingen av retursentre.  
•         Når det nå likevel ikke skal etableres retursentre, er det hensiktsmessig å videreføre 
og videreutvikle de planene og programmene som er etablert og under utvikling.  
•         Mye av innholdet som har vært tenkt inn i retursentre kan med fordel settes i verk i 
ordinære mottak 
•         UDI vil legge vekt på en kombinasjon av kvalifiseringskurs som er tilpasset 
arbeidsmuligheter i beboernes hjemland og individuell oppfølging og tilrettelegging for den 
enkeltes retur.  
•         Erfaring viser også at det er viktig å sette inn returtiltak på et tidlig tidspunkt i 
prosessen, allerede ved første avslag.  

 

 

 

 

 

 

 



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 ☺) 

Sunnhordland  21 sept  Stord Røde Kors – hva betyr mest? 

Bømlo.kommune.no 20 sept  Bømlo Røde Kors – åpen dag på brannstasjonen 

BT   19 sept  Arna og Åsane Røde Kors – redd for ulykkene 

Askøyværingen  16 sept  Askøy Røde Kors - kvinnekafe 

Sunnhordland  16 sept  Bømlo Røde Kors – til syden for 11 gang 

Hardanger Folkeblad 16 sept  Odda Røde Kors – vakt på Folgefonna 

Vestnytt  15 sept  Fjell Røde Kors - medlemsmøte 

Åsane Tidene  13 sept  Arna og Åsane Røde Kors - sanitetsvakt 

Haugesunds Avis 12 sept  Odda Røde Kors – overrasket av mørke 

Haugesunds Avis  11 sept  Odda Røde Kors – tyskere funnet i god behold 

Haugesunds Avis 10 sept  Odda Røde Kors – leteaksjon på Folgefonna 

Oskommune.no  05 sept  Os Røde Kors – besøkstjenesten hjelper gamle ut 

NyttiOs.com  05 sept  Os Røde Kors - grasrotinntekter 

Hardanger Folkeblad 05 sept  Odda Røde kors og Tyssedal Røde Kors - redningsaksjon 

BA   05 sept  Bergen Røde Kors Sykehjem – avvikling av 34 plasser? 

Grannar  03 sept  Etne Røde Kors - grasrotinntekter 

Haugesunds Avis 03 sept  Slik blir grasrotpengene fordelt 

BA   02 sept  Odda Røde kors og Tyssedal Røde Kors - leteaksjon 

 

 

 

 

 

 



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 sept  Møte med Øystese Røde Kors 

26 sept  Møte med Fjell Røde Kors 

6-10 okt. LANDSMØTE på Gardermoen 

20 okt  GLOBAL DIGNITY DAY 

21-23 okt TRØKK 2011 

31 okt  Møte med Granvin Røde Kors 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Nyhetsmelding 21.september 2011 

Flere land risikerer matkrise  

 
Samtidig som bildene av sultne barn på Afrikas Horn går verden rundt, varsler en ny rapport fra 
Røde Kors om kritisk matusikkerhet i flere land. – For å unngå nye sultkatastrofer må vi handle nå, 
sier generalsekretær i Røde Kors i Norge, Åsne Havnelid.  
 
Verdens matvarepriser er tilbake på det rekordhøye nivået fra kriseåret 2008. Dette får dramatiske 
konsekvenser for verdens fattige. Det kommer frem i World Disaster Report 2011, som i år fokuserer 
på sult og feilernæring.  
 

- Den dramatiske situasjonen på Afrikas Horn var lenge varslet. Mer skulle vært gjort for å 
unngå det som har utviklet seg til å bli den verste hungersnøden verden har sett på flere tiår. 
Nå ser vi at det bygger seg opp nye matkriser i flere sårbare land og områder, og vi må 
handle raskt for å forhindre nye humanitære katastrofer, sier Havnelid.  

 
Flere land i faresonen  

World Disaster Report trekker frem en rekke tall og eksempler som understreker alvoret i den 
globale matkrisen. Ni millioner barn dør årlig før fylte fem år. En tredjedel av disse barna dør direkte 
eller indirekte på grunn av av underernæring. Den kroniske sulten øker sannsynligheten for at 
situasjonen forverres ytterligere og utvikler seg til omfattende humanitære katastrofer. 
 
På Afrikas Horn er mellom 13 og 14 millioner mennesker rammet og Røde Kors advarer nå mot at vi 
kan få svært alvorlige situasjoner også i flere andre land.   
 

- Politisk uro, naturkatastrofer og sviktende avlinger gjør matusikkerheten kritisk mange 
steder. Land som Nord-Korea, Afghanistan og Pakistan kan bli hardt rammet når 
matvareprisene nå stiger, advarer Havnelid. I Pakistan risikerer nå rundt halvparten av 
befolkningen alvorlig matmangel. Dette utgjør nesten 90 millioner mennesker. Hvis vi klarer 
å gjøre noe nå kan vi unngå en større humanitær krise, sier Havnelid.  

 
Pakistan ble hardt rammet av fjorårets hundreårsflom. Igjen er de samme områdene rammet. Røde 
Kors i Norge jobber sammen med Pakistan Røde Halvmåne og det internasjonale Røde Kors for å 
sikre varig tilgang til mat.  
 

- Familier i de verst rammede områdene har fått jordbruksutstyr og tilgang til 
veterinærtjenester. Vi deler ut såkorn og kunstgjødsel for å sikre avlinger og ernæringsriktig 
mat til familiene. I tillegg har enker i Buner-distriktet fått kveg som vil generere sårt tiltrengte 
inntekter, fortsetter hun. 

 
Underkommunisert matkrise  
 
I Afghanistan er befolkningen hardt rammet av tørke, væpnet konflikt og politisk uro, samtidig som 
matutdeling stedvis har bidratt til at lokalbefolkningen ikke i samme grad anvender de tradisjonelle 
metodene for å håndtere tørke. Røde Kors  mener matkrisen i Afghanistan er underkommunisert og 
jobber nå med lokale Røde Kors foreninger og Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) for å 
støtte lokalbefolkningen.  
 



- Gjennom Afghansk Røde Halvmåne jobber vi tett på befolkningen i Afghanistan. Som nøytral 
aktør kan vi gjennomføre prosjekter i områder hvor få andre har tilgang. Blant annet støtter 
vi prosjekter for reparasjon og vedlikehold av vanningsanlegg, sier Havnelid.  

 

Verden produserer i dag nok mat til å mette ti milliarder mennesker, ifølge ”World Disaster Report 

2011”, men mislykkes i å få den ut til de som trenger den mest. Dette er et av hovedproblemene i 

Nord-Korea, der også begrenset tilgang til internasjonale markeder forverrer situasjonen når 

lokalbefolkningen rammes av sviktende avlinger.  

 

- Ekstremt store nedbørmengder og en gjennomsnittstemperatur som har vært fem grader 
kaldere en normalt, har svekket kvaliteten på avlingene i Nord-Korea, sier Havnelid. 

 

I store deler av Nord-Korea er Røde Kors en av få humanitære organisasjoner som har tilgang. I en 

undersøkelse fra mars i år blir matmangelen i Nord-Korea beskrevet som kritisk. Seks millioner 

mennesker lever daglig med usikker tilgang til mat i følge FN (WFP og FAO).  

 

- I Nord-Korea bidrar vi med flomforebyggende arbeid, treplanting som beskytter avlingene, 
økt tilgang til rent drikkevann og distribusjon av medisiner, fortsetter Havnelid.  

 

Politisk ansvar 

 

Gjennom langsiktige prosjekter arbeider Røde Kors for varig bedring av matsikkerheten i sårbare 

lokalsamfunn. Utfordringen er at de samme områdene rammes igjen og igjen før samfunnet har 

opparbeidet nok motstandskraft til å forebygge nye kriser. Situasjonen har heller blitt verre enn 

bedre mange steder, og årets utgave av World Disaster Report poengterer at statene må ta ansvar 

for å sikre grunnleggende endring.  

 
- Røde Kors har et humanitært ansvar for å hjelpe mennesker i nød, men nødhjelpsinnsatsen 

må ikke erstatte politisk ansvar. Det er viktig at også den norske regjeringen bruker sine 
kanaler gjennom FN og andre aktører for å øve innflytelse på de statene hvor den 
humanitære situasjonen knyttet til matmangel er verst. Politisk vilje er en forutsetning for at 
humanitære organisasjoner skal lykkes i sitt forebyggende arbeid, avslutter Havnelid.  

 

 

 

 

 



Nyhetsmelding 18. september 2011 

Flommen forverres i Pakistan 
 
Seks millioner mennesker har mistet alt i den andre storflommen som rammer Pakistan i løpet av et 
år og det er mer regn i vente. Desperate innbyggere ser hus, drikkevann og avlinger forsvinne i 
vannmassene.  

- Situasjonen er veldig alvorlig. Når vi reiser rundt i områdene her ser vi store 
vannmasser og de lokale systemene for drenering er fulle av søppel og sand, så 
lokalbefolkningen har ingen måte å bli kvitt de store vannmengdene på, forteller Olaf Røsset, 
Røde Kors delegat i Pakistan. 

 
Svært kraftig regn  

Røde Kors i Norge var svært involvert i nødhjelpsarbeidet etter flommen i Pakistan i 2010 og trapper 
nå opp tilstedeværelsen i takt med at behovet for hjelp blir større. Den sørlige delen av Sindh-
provinsen sør i Pakistan er nå rammet helt eller delvis og det er den samme provinsen som ble 
rammet i fjor. De hardest rammede områdene er noe ulikt fordelt innenfor provinsen, men svært 
mange mennesker rammes nå for andre gang 
på kort tid.  

- Enkelte steder har det regnet 
600 millimeter på to uker og nå ser vi 
at flomvannet blandes med 
drikkevannet. Det gjør faren at for 
vannbårne sykdommer er stor og vi 
ser allerede at folk blir syke. Spesielt 
barn plages av mage- og 
tarmsykdommer, sier han. 

 
Røde Kors i Norge samarbeider tett med det 
internasjonale Røde Kors Forbundet (IFRC) og Pakistan Røde Halvmåne. Tre mobile helseklinikker 
drives nå av lokale nødhjelpsarbeidere, som har fått opplæring og bistand fra Norge. 

- Vi er glade for at vår innsats i området har ført til at lokalbefolkningen er mye bedre 
forberedt enn de var under den forrige flommen for et år siden. De er flinkere til å organisere 
seg, flinkere til å distribuere bistand og vi merker at de er bedre rustet for krisehåndtering, 
forteller Olaf. 

 
Krevende hjelpearbeid 

Sindh-provinsen har fortsatt problemer etter skadene fra flommen i fjor og de lokale myndighetene 
er selv hardt rammet av flommen. 

- Mange av kontorene deres står under vann og de er selv blitt satt ut av stand i 
forhold til å bistå med tilstrekkelig hjelp. De siste dagene har nødhjelpsarbeid blitt hindret av 
opptøyer og demonstrasjoner blant de lokale, fordi de er frustrerte over at de ikke får nok 
hjelp, forteller Olaf. 

 
Ifølge tall fra Pakistanske myndigheter har 162 mennesker omkommet av flommen. 300.000 har 
måttet forlate hjemmene sine og bor nå i teltleire, samtidig som 1,2 millioner mennesker har fått 



husene sine helt eller delvis ødelagt. I tillegg har store landbruksområdet blitt ødelagt og veinettet og 
annen infrastruktur er hardt rammet.  

- Vi har nå fire vannrenseanlegg ute i de områdene som er hardest rammet. Disse har 
vært lagret siden forrige flom og tas nå i bruk igjen. De kan flyttes rundt på tilhengere, men 
på tross av at de er små har de en kapasitet på 2-3000 liter i timen, som er svært nyttig når vi 
ser hvor mange som blir syke av drikkevannet, sier Olaf. 

 
Frykter mer regn  

Røde Kors bidrar også med utdeling av mat, telt, presenninger og Pakistan Røde Halvmåne har totalt 
7000 nødhjelpsarbeidere i området. 

- Det er positivt å se at Pakistan Røde Halvmåne er såpass sterke og klarer å nå ut til 
mange, men vi frykter konsekvensene når det nå er meldt enda mer regn i området, forteller 
Olaf. 

 
Røsset leder nå arbeidet med å få i stand to nye mobile helseklinikker i Benazirabad og Mirpus Khas, 
som er to av de hardest rammede områdene, med støtte fra Røde Kors i Norge. Hver av disse vil 
kunne ta i mot 200 pasienter i døgnet og de vil holde åpent sju dager i uka. I det samme område 
deler Røde Kors ut mat til 2500 familier. 
 
– De verst utsatte områdene har ikke vært rammet av flom siden 1992 og de har store 
vanskeligheter med å håndtere vannmassene. Menneskene her trenger veldig mye hjelp, avslutter 
Røsset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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   Kjell Brattebø  98692573 kjell_b_60@hotmail.com  

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 Eirik Iversen  41285255 elliken.l.i@gmail.com 

Nestleder  Maren Helland  97175931 maren_helland@hotmail.com  

Medlem   Alex Hsi     hsi.alexander@gmail.com 

Medlem  Ali Watti   96880100 aliwatti@hotmail.com  

Varamedlem  Christian Gangdal Sæbø   epicsabo93@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 Lygre   frivillig  92497921 

Hege Rokne   frivillig 

 

 

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) 

 

 

 



 

 


