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INNHOLD 
Fint om du videresender Ukeposten til alle i ditt Røde Kors nettverk. Mottar du Ukeposten via andre, 
og ønsker å få den direkte fra oss, send epost til lars.skorpen@redcross.no  

 

Kurs i beredskapsledelse C – åpent for alle – meld deg på 

Ulltøy fra Røde Kors, beste kvalitet, testet av erfarne redningsfolk, gunstige priser 

Voss Røde Kors Ungdom er i gang 

Brev vedlagt medlemskontingenten 

De er våre lokale helter 

Smitteforebygging 

Grunnkurs for kursholdere en suksess 

TRØKK 11 

Søk om midler til friluftsaktiviteter 

Besøkstjenesten seiler i medvind 

Vil du være med å arrangere Landsleir 2012? 

Røde Kors Ungdom oppfordrer til boikott av Nordea 

Stilling ledig: Frivillighetskoordinator i Bergen Røde Kors 

Katastrofene kan støttes 

Nytt fra Nettet 

Aktivitetskalenderen 

Tyrkia 

Libya 

Bangkok 

Kontaktinfo 

 

 

 

 



Kurs i beredskapsledelse – C,  
åpent for alle medlemmer i Røde Kors – gratis! 
Uønskede hendelser, både nært og fjernt, har de siste årene lært oss viktigheten av at vi i Røde Kors 

er godt forberedt på at ulike beredskapssituasjoner fort kan inntreffe i vårt nærområde og at 

myndigheter og publikum vil forvente at Røde Kors stiller opp. Det er viktig å være forberedt, og det 

er viktig å vite hva man skal gjøre. 

Hordaland Røde Kors har gleden av å invitere alle frivillige i Røde Kors til kurs 

i beredskapsledelse – C, som er grunnkurset og grunnlaget for alt vårt 

beredskapsarbeid.  

Kurset passer for alle medlemmer i Røde Kors og det er ikke nødvendig med særlige forkunnskaper. 

Kurset er gratis og varer i 3 timer. 

Vi planlegger 4 kurs denne høsten, på 4 ulike steder i Hordaland. Meld dere på via lokalforeningen på 

det kurset som er nærmest deg. Påmelding sendes snarest og senest 10. november til 

marian.hansen@redcross.no  

Voss 
Mandag 14. november, kl 1800-2100, i Voss Røde Kors sitt hus. 

 

Distriktskontoret på Midtun 
Tirsdag 15. november, kl 1800-2100, i Sandbrekkeveien 95 

 

Odda 
Mandag 21. november, kl 1800-2100, i Odda Røde Kors sitt hus 

 

Stord 
Tirsdag 22. november, kl 1800-2100, i Stord Røde Kors sine lokaler i Turnhallen 

 

Ett viktig tema på kurset blir Røde Kors sin plass og innsats i terror- og krisesituasjoner.  

Jahn Petter Berentsen, som var Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps i Norge da terrorangrepet 

den 22.juli inntraff, vil fortelle om opplevelser og erfaringer ifm Utøya. Han blir med på alle 4 

kurskveldene.  

I tillegg møter du instruktører fra distriktet / distriktskontoret. 

Etter kurset vil du bedre forstå hvordan beredskapsarbeidet organiseres i Norge, hvilken plass Røde 

Kors og du som leder / medlem har i dette bildet, og hva som er viktig å vite i forhold til forberedelser 

og innsats dersom alarmen går. 

MELD DEG PÅ NÅ! 



ULLTØY AV BESTE KVALITET 

TIL SVÆRT GUNSTIG PRIS 

FOR MEDLEMMER I RØDE 

KORS 

Røde Kors har i samarbeid med Janus utviklet 

ullplagg til bruk i arbeid og fritid, på øvelser og 

aksjoner i Røde Kors sammenheng og ellers når 

du har behov for å holde deg varm. 

På siden under ser du en presentasjon av 

ullplaggene, med beskrivelse og pris. Du vil se at 

prisen for Røde Kors medlemmer er ca 50 % av 

hva andre må betale. 

Røde Kors har i mange år fortalt befolkningen i 

Norge om viktigheten av å kle seg godt og riktig 

når man ferdes ute. Nå går vi ett skritt til, ved å 

slike tilby kvalitetsplagg . 

RX kolleksjonen av ulltøy er utviklet av Røde Kors Førstehjelp i ett tett samarbeid med Janus, en av 

verdens ledende produsenter at ullplagg. Alle plaggene er testet av erfarne redningsmannskaper i 

Røde Kors gjennom en hel vinter. Plaggene er brukt i rufsete vær på Svalbard, i Hallingdal, på 

Hardangervidden, i Røldalsfjellene, i Vossefjellene og rundt langs kysten. Dette er plagg som 

redningsfolk tar på seg, når de skal ut å lete etter andre som har gått seg bort. Er de bra for dem, er 

de bra for deg! 

NÅ KAN DU FÅ KJØPE DE NYE ULLPLAGGENE, TIL SÆRLIG GUNSTIGE PRISER. HOLD DEG SELV VARM 

I VINTER OG GI GJERNE SLIKE PLAGG I GAVE TIL DEM DU ER GLAD I. LES MER OM PLAGGENE PÅ 

SIDEN UNDER. NÅR DU SKAL BESTILLE, FØLGER DU OPPSKRIFTEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN. DET 

ER BESTILT ET AVGRENSET FØRSTE OPPLAG AV DETTE ULLTØYET I RØDE KORS VERSJON. DET KAN 

DERFOR VÆRE NYTTIG Å BESTILLE TIDLIG. 

For bestilling:  

1. Registrer deg som kunde i nettbutikken: www.rodekorsforstehjelp.no 
2. For å få undertøyet til rabattert pris / kostpris, ring oss på 05003 eller send oss en e- post på 

post@rodekorsforstehjelp.no ,slik at vi kan legge inn rabattene. Da legges du inn som bruker 
med rabatter på de ulike produktene.  

3. Dere vil da, når dere logger inn på nytt, kunne kjøpe et av markedets beste ullundertøy til 
markedets beste pris. 

 

 



 

 



VOSS RØDE KORS 

UNGOM ER I 

GANG ☺☺☺☺ 

På Voss er nå Røde Kors Ungdom 

stiftet og midlertidig styre er på 

plass. Røde Kors i Hordaland 

ønsker den unge og aktive 

gjengen velkommen ti viktig 

arbeid og godt samarbeid i Røde 

Kors familien. 
(illustrasjonsfoto) 

 

Her er det midlertidige styret, frem til det avholdes formelt valgmøte: 

 Leiar:  

Alexander grande 45225301 alexander-grande@hotmail.com  adresse: Regimentsvegen 113  

5700 Voss 

Nestleiar:  

Marcus Tolley 94829453 marcus_8448@hotmail.com      adresse: Regimentsvegen 9 5700 Voss     

Styremedlem:  

Christian Malemo     christian-malemo@hotmail.fr     adresse: helgavangen 12    5700 Voss      

Styremedlem:  

Andre Bolstad          andre.bolstad@hotmail.com       adresse: Bordalsvegen 370  

5700 Voss     

 

(illustrasjonsfoto) 



 

 



- De er våre lokale helter 
Lensmannen i Hardanger politidistrikt er utrolig takknemlig for hjelpen fra frivillige i Røde Kors 
hjelpekorps under søk - og redningsaksjoner.  
Av: Eivind Dahle Sjåstad, Hardanger Folkeblad 

 

- Å kunne ringe til noen som hele tiden er i beredskap er fantastisk. De hjelper oss utrolig mye ved å finne frem til 
områdene og er veldig viktig for oss, sier lensmann i Hardanger, Øyvind Rosseland.  

Fantastisk følelse  

Han leder et politidistrikt som har et høyt antall redningsaksjoner de skal drifte i løpet av et år. Med 
Hardangervidda og Folgefonna på hver side og generelt mye utmark, bruker politiet mange arbeidstimer på å 
redde folk i nød. Så mye at de vanskelig kunne klart alt uten frivillige i Røde Kors. Eidfjord-, Tyssedal-, Kinsarvik-, 
Odda- og Røldal- Røde Kors blir derfor ofte kontaktet av politiet for å bistå i slike aksjoner. Rosseland sier det er 
en fantastisk følelse å kunne kontakte noen som står i beredskap 24 timer i døgnet året rundt. - Dette er 
fantastiske folk som har nøkkelposisjoner under redningsaksjonene. Vi har stort behov for slike idealistiske 
personer. De er våre lokale helter, mener Rosseland.  

Utrolig innsats  

Uten Røde Kors måtte politiet i Hardanger brukt mye mer av sine ressurser og lensmannen innrømmer at det 
lokale politiet alene ikke er dimensjonert og utdannet for alle typer redningsaksjoner. Værfaste turgåere ved 
Holamaskjer, turister i nød ved Trolltunga eller folk som trenger hjelp ved Vøringsfossen er bare noen av flere 
kritiske situasjoner som politiet må håndtere. - I mørket og dårlig vær ofte uten muligheter for å sette inn 
helikopter, så trenger vi noen som reiser inn, finner dem og tar de med ned igjen. Mens vi andre ligger og sover er 
Røde Kors der ute og gjør en utrolig innsats, sier Rosseland.  

Dugnadsånd  

Direktoratet for samfunnssikkerhet - og beredskap (DSB) sier at den offentlige redningstjenesten er helt avhengig 
av frivillige organisasjoner. -Det er uttalt fra det offisielle Norge at frivillighet er et viktig element i 
redningstjenesten, sier avdelingsleder for brann, redning og sivilforsvar i DSB, Arnstein Pedersen.  

I stortingsmelding nr. 22 (2007-2008) heter det: "Redningstjenesten er helt avhengig av de frivillige 
organisasjonene og at disse har et tilstrekkelig antall kompetente medlemmer." - Slik Norge er skrudd sammen 
kan jeg ikke se at vi kunne klart oss uten frivillige og Røde Kors er jo en av de største i så måte, sier Pedersen. 
Han peker på at dugnadsånden i Norge er unik og at dette kan være bakgrunnen for at redningstjenesten er bygd 
opp rundt frivillige organisasjoner. - Vi har en samarbeidsavtale med Røde Kors. Dette har vi fordi vi ser at det er 
formålstjenlig for Norge at vi i samspill kan gjøre sikkerheten bedre, sier Pedersen.  



   

Influensasmitte- Smitteforebygging  

 

Hvert år i perioden november til april rammes befolkningen på den 

nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier.  

Influensa gir feber og smerter i hele kroppen. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent 
av befolkningen syke i løpet av en vintersesong og viruset kan enkelte år gi 
verdensomspennende epidemier med mange dødsfall..  

 
 

 

 

 

   

 

Hånddesinfeksjon 70% 120 ml
 
 
 
 

 

 

  

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra Røde Kors Førstehjelp, klikk her 

 

 
 
 

Bildet kan ikke v ises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet,  
eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen  
på nytt. Hvis rød x fortsatt v ises, må du kanskje slette bildet og deretter sette  
det inn på nytt.



Grunnkurs for 

kursholdere i 

Ullensvang 

Pågangen til ”Grunnkurs for kursholdere” 

var på årets TRØKK, så stor at en 

besluttet å kjøre to kurs parallelt. Vigdis 

Torvanger og Julie Henriksen holdt ett 

kurs, mens Pål-Espen Haukedal og Tone 

Mossefin holdt det andre. 

Det var en motivert, engasjert og meget aktiv gjeng som hadde meldt seg på kurset i år, og 

hovedkursholderne merket klart at deltagerne hadde forberedt seg godt, og hadde store 

forventninger til kurset.  

 

Målgruppen for dette kurset, er frivillige 

som ønsker å undervise innenfor de ulike 

kursene i Røde Kors Skolen og dens 

utdanningsplan. Kurset består av to 

helgesamlinger, praktisk oppgave og 

selvstudium før og mellom samlingene, 

samt avsluttende praktisk eksamen. Denne 

består i å holde kurset ”introduksjon til 

Røde Kors” på 3 timer. I kurset legges det 

stor vekt på deltakeraktivitet, utprøving av 

ulike arbeidsformer, selvrefleksjon og diskusjon i grupper.  

Det var deltagere fra mange lokalforeninger representert på årets kurs, noe hovedkursholdene var 

veldig imponert over. Dette betyr at kompetansen innenfor opplæring blir spredt i hele distriktet, og 

mulighetene for å få kurset alle nye frivillige i distriktet, øker.  

I tillegg hadde vi en deltager fra Rogaland, noe som er veldig positivt for samarbeid og 

kommunikasjon på tvers av 

distriktsgrensene.  

Kursholderne var særlig imponert over 

deltagernes evne til å bli trygge på 

hverandre, skape gode forutsetninger for 

en lærerik og motiverende helg, og det 

positive engasjement som ble vist hele 

helgen. 

 



Trøkk 2011 in Ullensvang 

The last weekend between 21 and 23 October 
2011, we attended the TRØKK with various 
active members from different Red Cross 
groups in Bømlo, Askøy, Etne, Granvin, 
Sund, Tyssedal, Fana, Odda, Tysnes, Arna 
and Åsane, Stord and Fitjar, Os, Øystese, 

Voss, Bergen and Zimbabwe. The weekend 
workshop was held at Hotel Ullensvang. There were a total of 100 participants. There various 
courses going on which are Activity Leaders’, First Aid for Suicidal Situations, Courses for 
Trainers and Advanced Course Management Organization. The participants went into groups 
according to the workshop they had registered for. The different courses were conducted by 
various facilitators and were very educative and helpful. Various methods were used in 
getting the information across. We were participants also in the weekend program and we 

had a volunteer translator Alexander Nummedal Grande from Voss Red Cross Youth and 

they understood the course quite well and went through the weekend with ease. This also 

made it easier to participate in all the discussions that were going on. This also was a good 

chance to meet some of the volunteers in other areas of Hordaland and establish areas to 

work together in. 

After the arrival on Friday, participant for the weekend had the opening remarks and then they 
went into the different workshop rooms. The introductions to the various courses were done 
and then we called it a night as it was now late. The next morning the workshops started at 
9am and various courses were done throughout the day. Various methods were used making 
the courses more participatory for everyone. Besides being on the receiving end, we also had 
group work. The day progressed well and the morale was high within the groups. And the 
Treasure Hunt (Rebusløp) was very interesting also and was a good way to relax and release 
stress. The day’s formal activities ended with an extra presentation about Zimbabwe and 
Zimbabwe Red Cross Society.  
At the end of the day, some participants retreated to their rooms and other took some time to 
mix and mingle with other participants. On the last day of the workshop, we had the courses 
at 9am up to 1.45pm. The morale was still high and the facilitators still made each course 
session enjoyable and participative. Group work and presentations were part of the courses. 
This also made it the courses interactive, understandable and participative. This gave us an 
insight to what it will be like doing those 
activities and what to expect. Overally the 
weekend was a great success and a lot was 
shared between the presenter/ facilitator and 
participants and between participants 
themselves. We enjoyed the interactions with 
other volunteers in other places.   

 



Søk om midler til friluftsaktiviteter  
[26.10.2011 - KRISTINA RICKFELT]  

Driver ditt distrikt eller din lokalforening med friluftslivsaktiviteter 
rettet mot barn, unge eller barnefamilier? Søk om midler innen 
15. desember!  

Benytt muligheten til å søke midler fra Direktoratet for naturforvaltning! Aktuelle aktiviteter kan være Ferie for alle, BARK 

eller RØFF. Eller kanskje dere har andre aktiviteter som kan kvalifisere? 

Se utdrag av hjemmeside:  

 Målgruppa for ordninga spenner frå lokale lag og organisasjonar til landsdekkjande frivillige 

organisasjonar med friluftsliv som arbeidsområde. Midlane skal nyttast til arbeid med og 

konkrete tiltak til fremje av friluftslivet som utgangspunkt for gode helsevanar og 

miljøhaldningar. Kvalifiserte tiltak er til dømes: 

• tiltak retta mot barn, unge og barnefamiliar  
• tiltak som stimulerer nye grupper til deltaking i friluftslivsaktivitetar, til dømes personar med 

nedsett funksjonsevne og etniske minoritetar i Noreg  
• tiltak som bidrar til å utvikle samarbeidet mellom friluftsliv og kulturminnevern 

Lokale lag og organisasjonar skal sende søknad til kommunen innan 15. desember, medan kommunar og organisasjonar 

på fylkesnivå skal sende søknaden til fylkeskommunen innan 15. januar. 

 For mer informasjon, se  direktoratet for naturforvaltning  

  Eller Tilskot til friluftslivstiltak (Kap. 1427 post 74)  

 Lykke til! 

 

 Besøkstjenesten seiler i medvind! 
  
Denne uken har statstilskuddet fra Helsedirektoratet 2011 blitt fordelt til syv spennende 
besøkstjenesteprosjekter i hele fem distrikter. Oslo RK får midler til to spennende prosjekter 
rettet mot eldre innvandrere og besøkshund på sykehjem. Askøy RK i Hordaland får midler til 
prosjektet Freske fraspark i besøkstjenesten. Tromsø RK besøkstjeneste i Troms får midler til 
nysatsing mot nye brukergrupper, og det samme gjelder Aust-Agder, Bergen RK i Hordaland 
og Ålesund RK i Møre- og Romsdal. Samlet er det gitt tilsagn om hele kr. 872 500. Vi 
gratulerer og følger utviklingen med stor interesse! 

 



Vil du være med på å arrangere landsleir 

2012?  
[24.10.2011 - DEDE KOESAH]  

Nå har du sjansen! Vi er nå ute etter engasjerte og kule frivillige 
til leirkomiteen.  

 Vi ser først og fremst etter deg som syns dette høres utrolig spennende ut! Det er en fordel om du 

har kjennskap til Røde Kors Ungdoms, samt Røde Kors verdigrunnlang. Det forusettes at du er 

mellom 13 og 30 år.   

 Som medlem av komiteen får du muligheten til å treffe og samarbeide med dyktige og engasjerte 

mennesker og frivillige fra hele Norge, du får god mulighet til å være med på planleggingen av 

landsleiren. Du vil også få gratis deltakelse på landsleir og gode attester. 

 Leirkomiteen: Komiteen vil bestå 

av leirsjef, en sosialsjef, driftsjef, 

sikkerhetssjef, en 

kommunikasjonssjef, og en 

programsjef. Leirkomiteen skal 

utarbeide en konkret møteplan for 

hele perioden med forberedelser. I 

den sammenheng bør det også 

utarbeides en tydelig 

fremdriftsplan, med oversikt over 

hvilke oppgaver som skal løses.  

Komiteen har daglig møte og skal 

følge opp med reiselederne under 

landsleiren.   

 Røde Kors Ungdom er nå ute etter:  

1. En Programsjef: Er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av faglig innhold av programmet i 

samarbeid med sosial koordinatoren, fagrådgiverne (ansatte), og leirkoordinatoren. Programsjefen 

skal:   

• ha ansvaret for det faglige programmet under leiren og Sentral ungdomskonferanse   
• planlegge program for de deltakerne som ikke deltar på Sentral ungdomskonferanse  
• samarbeide tett med fagrådgiverne  
• fungere som et bindeledd mellom leirkomiteen, landsrådet og gjestene 
• hjelpe til å finne frivillige som er interessert i å bidra 
• ta kontakt med ungdomsdelegater  
• ha ansvar til å kartlegge materialer som skal brukes under leiren ha oversikt over 

programmet og passe på at alt flyter som det skal 
• ha ansvaret for oppfølging av delegater og frivillige som bidrar til programmet 
• ha ansvar for gjester 



2. En Sosialsjef: Har ansvar for sosiale aktiviteter for alle og program for de yngste. Sosialsjefen skal 

ha tett samarbeid med driftsjef, programsjef og teknisk sjef. Sosialsjefen skal:   

• planlegge sosiale aktiviteter og underholding på kvelden 
• planlegge program for de yngste deltakerne 
• planlegge program for de som ikke er med på Sentral ungdomskonferanse - i samarbeid med 

programsjef 
• Finne frivillige som er interessert i å bidra og ha ansvar for gjennomføring av sosiale 

aktiviteter  

3. En Driftsjef: Er ansvarlig for at den generelle driften av leiren og fungerer som den skal og at 

distriktene utfører sine arbeidsoppgaver. Driftsjefen skal ha tett samarbeid med teknisk sjef sosialsjef 

og programsjef. Driftsjefen skal:   

• sette opp vaktlister og fordele arbeidsoppgaver mellom distriktene  
• planlegge oppdeling av leirområdet - hvilket distrikt skal sove hvor? 
• ha oversikt over møterom, grupperom osv 
• sørge for at det er nok toaletter, toalettpapir, såpe og søppelsekker under smalingen  
• sørge for at det er nok søppelkonteinere under leiren 
• ha ansvar for at distriktene utfører sine arbeidsoppgaver  
• ha oversikt over vask av toalett, dusj og kjøkkentjeneste  
• ha ansvar for oppfølging av og informasjon til DK 

 4. En Sikkerhetssjef: Har ansvar for beredskap under landsleiren Det innebærer også overordnede 

ansvaret for vaktholdet underarrangementet. Sikkerhetssjefen skal ha tett samarbeid med leirsjefen, 

driftsjefen og leirkoordinatoren. Det anbefales at det som har ansvar for beredskap har erfaring med 

førstehjelp. Sikkerhetssjef skal:   

• ha kontakt og samarbeid med hjelpekorpset 
• ta kontakt med lege, tannlege, helsesøster osv. 
• lage beredskapsplan i samarbeid med leirkoordinatoren og ansatte 
• Rekruttere frivillige som kan fungere som vakter under samlingen 
• sette opp vaktlister og ha ansvar for beredskap under leiren 
• ha kunnskap om førstehjelp 
• ha ansvaret for opplæring og oppfølging av vaktene 

 5. En Kommunikasjonssjef: Er ansvarlig for å dokumentere det som skjer under, og gjerne også før, 

landsleiren Kommunikasjonssjefen skal ha tett samarbeid med alle medlemmer i leirkomiteen, 

landsrådet og sekretariatet. Kommunikasjonssjefen skal:   

• Ha ansvar for aktivitet og oppdateringer på nettside/blogg/facebook  
• ha ansvar for leiravisen 
• rekruttere frivillige som kan hjelpe til med leiravisen  
• Ta bilder og lage korte filmer både i forkant og under leiren 
• Delta obligatoriske på morgenmøter 

Har du lyst til å være med i denne landsleirkomiteen?  

Nøl ikke, men send en mail til Dede Koesah, organisasjon konsulenten eller Kent Skoglund, leirsjefen 

på youth@redcross.no  innen søndag 20. november 2011 



Røde Kors oppfordrer til boikott av Nordea  
Røde Kors Ungdom oppfordrer alle Nordea-kunder til å bytte bank fordi banken investerer i 

produksjon av atomvåpen. 

Av: Ole Martin Skaug  

Tirsdag avholdes det aksjoner flere steder i landet ved Nordea-filialer. Der vil Røde Kors oppfordre 

kunder til å bytte bank. 

- Fraskriver seg ansvar 

Bakgrunnen for aksjonene, ifølge Røde Kors, er at Nordea fortsatt med viten og vilje plasserer 

kundenes sparepenger i produksjon av atomvåpen. - Når Nordea ikke klarer å se forskjellen på 

investering i mobiltelefoner og atomvåpen er det åpenbart at de fraskriver seg sitt ansvar og mangler 

vurderingsevne, sier Knut Sverre, leder i Røde Kors Ungdom i en pressemelding. 

Derfor oppfordrer lederen bankens kunder til å bytte bank. 

- Det norske folk må gi Nordea klar melding om at atomvåpen ikke skal lønne seg. Det er ganske 

utrolig at Nordea trenger et internasjonalt forbud for å forstå at atomvåpen ikke er OK å investere i. 

Nå må kundene si i fra, og sørge for at pengene deres ikke blir brukt til produksjon av et helt 

uakseptabelt våpen, sier han. 

- Krevende spørsmål 

Nordea på sin side forstår engasjementet, og påpeker at de følger internasjonale retningslinjer: 

- Vi forstår at det er et engasjement rundt denne saken, men samtidig er det et veldig krevende 

spørsmål. Det er svært viktig for oss å være konsistente og objektive. Og den objektiviteten finner 

vi forankret i de internasjonale regelverkene i forhold til produksjon av atomvåpen, sier 

informasjonssjef i Nordea Norge til E24 mandag. 

- Vi forstår engasjementet, sier informasjonssjef i Nordea Norge, Thomas Sevang. - Det finnes ikke et 

slikt regelverk mot atomvåpen, som det gjør med klasebomber. Klasebomber fikk et regelverk i 

august i fjor, og de investeringen er derfor ekskludert fra vår portefølje, sier Sevang. 

- Endret retningslinjer 

I fjor ble kjent at tre norske banker investerte i klase- og atomvåpen produksjon. Røde Kors Ungdom 

samlet da inn flere tusen underskrifter i løpet av kort tid: 

- Dette er et tydelig signal om at norske forbrukere ikke 

synes denne type investeringer er greit, konkluderer 

Sverre. De to andre bankene som var omtalt endret i 

ettertid sine retningslinjer for investeringer, skriver Røde 

Kors. Sevang sier til E24 at Nordea vil forholde seg på 

samme måte til et regelverk for atomvåpen, som de gjør 

med klasevåpen. 

Bildet kan ikke v ises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne 
deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt v ises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt.



Frivillighetskoordinator Bergen  

Bergen Røde Kors søker en person til en 100% fast stilling for koordinering og tilrettelegging av 
aktiviteter innenfor omsorgsområde oppvekst. Bergen Røde Kors har kontor i Strandgaten 10 samt 
kontor, aktivitets- og møtelokaler på Vetrlidsallmenning 9. Lokalforeningen har 4000 medlemmer og 
1500 aktive frivillige. 

 
Stillingens arbeidsområde 

• Rekruttere, koordinere og følge opp frivillige 
• Kurs/opplæring/faglig påfyll i forhold til frivillige  
• Kontakt med kommune og samarbeidspartnere forøvrig 
• Budsjettansvar inkl. søke ekstern finansiering 
• Oppdatere omsorgsråd/styre 
• Bistå eksisterende og nye aktiviteter 

  

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner og egenskaper 

• Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid 
• Evne til å motivere andre og jobbe tett med mennesker 
• Interesse for humanitært arbeid i urbant miljø 
• Fordel med erfaring fra frivillig arbeid 
• Relevant utdanning  
• Gode IT-kunnskaper   

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

  

Røde Kors tilbyr 

• En spennende stilling i et utfordrende og positivt miljø 
• Varierte arbeidsoppgaver 
• Lønn iht. Norges Røde Kors tariffavtale  
• Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
• Stor frihet for selvstendig tankegang og nye initiativ  

Stillingen er selvstendig og vil medføre noe ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid. 

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, 
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 
 
 
For mer informasjon kontakt daglig leder i Bergen Røde Kors Gunhild Kjøsnes på tlf 55307963. 
 
Les mer om Bergen Røde Kors på www.rodekors.no/bergen 

 

 

 



Kjære alle sammen! 

Det er dessverre mange ulike katastrofer Røde Kors må håndtere i disse dager. Både på 
hovedkontoret og til distriktskontorene kommer det nå henvendelser fra mennesker som 
ønsker å støtte hjelpearbeidet i både Tyrkia og Thailand. Samtidig har vi allerede aksjoner for 
både tørken på Afrikas Horn og flommen i Pakistan. Den prioriterte aksjonen fra vår side er 
fortsatt Afrikas Horn, men vi har et ansvar for å være med å legge til rette når det er 
mennesker eller bedrifter som ønsker å støtte Røde Kors sine operasjoner også i de andre 
katastrofene. Det er opp til hvert enkelt distrikt eller lokalforening om dere vil legge til rette 
for lokale innsamlinger. 

Katastrofene kan støttes på følgende måte:  

Pakistan: 

Givertelefon: 820 44001 – 200 kroner 
Sms: kodeord Pakistan til 2090 – 200 kroner 
Kontonummer: 8200 06 08331 
I Pakistan driver både Røde Kors i Norge og IFRC hjelpearbeid i samarbeid med Pakistan 

Røde Halvmåne. Pengene går til dette.  

Afrikas Horn: 

Givertelefon:      820 44000 
Sms     .           kodeord hjelp til 2090 
Kontonummer: 8200 01 90000 

På Afrikas Horn driver både Røde Kors i Norge, IFRC, ICRC og blant annet Kenya Røde 

Kors og Somalisk Røde Halvmåne hjelpearbeid. Pengene går til dette.  

Thailand: 

Kontonummer  8200 06 10190 (Nødhjelpsfondet – midlene brukes der  behovet til enhver tid 
er størst) Vi driver ikke eget hjelpearbeid i Thailand, men Hjelpekorpset har vært med å trent 
opp mannskaper i Thailand Røde Kors i vannredning. Pengene som blir merket ”Thailand” 
går direkte til Thailand Røde Kors.  

Tyrkia: 

Kontonummer  8200 06 10190 (Nødhjelpsfondet – midlene brukes der  behovet til enhver tid 
er størst). Hvis givere presiserer at pengene må gå til Tyrkisk Røde Halvmåne må pengene 
merkes ”Tyrkia” når de settes inn på denne kontoen.  

Verken Røde Kors i Norge eller IFRC har noen operasjon i Tyrkia. Hvis vi ikke skulle bevilge 
penger fra Nødhjelpsfondet til arbeidet i Tyrkia vil vi da overføre pengene som er øremerket 
direkte til Tyrkisk  Røde Halvmåne.  



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 ☺) 

Midtsiden.no  27 okt  Os Røde Kors - legevakt 

Askøyværingen  25 okt  Askøy Røde Kors – klar for mangfold 

Hardanger Folkeblad 24 okt  Odda-området: De er våre lokale helter 

BT   23 okt  Fana Røde Kors – henter ned folk kledd i dongeribukser 

BA   21 okt  Hordaland Røde Kors Ungdom – myter om innvandring 

P5   19 okt  Bergen Røde Kors – vil starte gatemegling 

BA   19 okt  Bergen Røde Kors – megling for unge 

Askøyværingen  18 okt  Askøy Røde Kors – trenger flere frivillige medlemmer 

Eidfjord kommune.no 17 okt  Eidfjord Røde Kors – invitasjon 30 timers førstehjelpskurs 

Sunnhordland  17 okt  Stord Røde Kors – gav hytte gratis til speiderne 

VestNytt  15 okt  Fjell Røde Kors – medlemsmøte besøkstjenesten 

P5   14 okt  Bergen Røde Kors – ønsker ikke lengre å eie barnehage 

BT   14 okt  Bergen Røde Kors – barnehage legges trolig ned 

Hardanger Folkeblad 12 okt  Vil ha skilt i Skjeggedalen 

BT   12 okt  Turgåere reddet ned 

BT   11 okt  Tyssedal Røde Kors & Odda Røde Kors: funnet i god form 

NRK   11 okt  Leiteaksjon etter sakna par 

TV2   11 okt  Mann og kvinner savnet ved Odda 

BA   11 okt  2 savnet i Odda 

BT   11 okt  Tyssedal Røde Kors – mann og kvinne savnet 

 

 

 

 



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 

31 okt  Møte med Granvin Røde Kors 

7 nov.   Fana Røde Kors Hjelpekorps, 70 år 

14 nov  Kurs i beredskapsledelse C, på Voss 

14 nov  Møte med Øygarden Røde Kors 

15 nov  Kurs i beredskapsledelse C, på distriktskontoret 

18-20 nov Korpsledersamling, Hardangerfjord Hotel, Øystese 

21 nov  Kurs i beredskapsledelse C, i Odda 

22 nov  Kurs i beredskapsledelse C, på Stord 

22 nov  Fjell Røde Kors, 50 år 

05 des  Distriktsstyremøte  

 

2012 

25/2-4/3 Finsekurs A 

29/2-4/3 Finsekurs B 

16-18 mars Årsmøte i Hordaland Røde Kors 

 

 

 

 

 

 

 



Reddet fra nattekulden i Tyrkia 

Tyrkia Røde Halvmåne har delt ut telt, tepper og mat til titusenvis av jordskjelvofre i Tyrkia.  

-          Å sørge for husly for de som har fått ødelagt hjemmene sine etter  jordskjelvet er et livsviktig 

tiltak siden temperaturen kan krype ned mot frysepunktet i løpet av natten. Mange er også redde for 

å vende hjem i frykt for etterskjelv, sier utenlandssjef i Røde Kors i Norge, Leni Stenseth. 

Røde Halvmåne har så langt delt ut over 25.000 tepper og 13.000 telt til jordskjelvofrene i Tyrkia. I 

tillegg til ly for natten sørger Røde Halvmåne også for at den rammede befolkningen har tilgang på 

mat og drikke. Det er blitt delt ut over 1000 familiepakker med matvarer, 28.000 matpakker, 13.000 

brød og 28.000 flasker med drikkevann, sier Stenseth.   

Røde Halvmåne har også delt ut nesten 4.000 ovner, 2.000 gassbeholdere og sørget for forsyninger 

av over 100 tonn med mat- og kjøkkenutstyr.    21 mobile kjøkken driftet av Røde Halvmåne er sendt 

ut og sørger dermed for at flest mulig har tilgang til et varmt måltid. Enten ved å kunne lage det selv, 

eller ved å få det fra et av Røde Halvmånes mobile kjøkken, sier Stenseth.  

Massiv beredskap 

Røde Halvmåne har nå etablert kriseenheter i 

avsidesliggende deler av de rammede 

områdene. Til nå har de sendt ut 110 

katastrofespesialister og 37 kjøretøy inn i den 

jordskjelvrammede regionen.  

Jordskjelvberedskapen til Tyrkia Røde 

Halvmåne er en av Europas best utbygde og 

mange liv reddes nå takket være deres 

umiddelbare og målrettede respons.  

 -          Tyrkia rammes av jordskjelv med jevne mellomrom. Det er derfor avgjørende at Røde 

Halvmåne har en god beredskap. Når katastrofene rammer vet vi at umiddelbar nødhjelp redder liv. 

Og en sterk hjelpeorganisasjon som Tyrkia Røde Halvmåne bidrar også til at gjenoppbyggingen i 

etterkant skjer mest mulig effektivt, sier Stenseth.  

Beredskap også i Norge 

I tillegg til den akutte nødhjelpen vurderer Tyrkia Røde Halvmåne situasjonen løpende sammen med 

lokale myndigheter.  

Foreløpig er det ikke meldt om behov for bistand fra omverdenen, men Røde Kors i Norge og flere 

andre Røde Kors organisasjoner er allerede i beredskap og klare til å yte bistand ved behov. 

 -          Vi vet av erfaring at det ofte melder seg et behov for økonomisk bistand til gjenoppbygging 

etter denne typen jordskjelv. Røde Kors i Norge vil da vurdere tiltak ut fra de behovene Tyrkia Røde 

Halvmåne, sier Stenseth.  

 



Røde Kors: Advarer mot hevn og hat i Libya 

Det nasjonale overgangsrådet i Libya må gjøre sitt ytterste for at fanger, soldater og 
andre som har støttet Muammar Gaddafi blir behandlet humant, sier president i Røde 
Kors, Sven Mollekleiv. 

- Personer som ikke direkte har tatt del i fiendtlighetene, derunder også medlemmer av 
væpnede styrker som har lagt ned våpnene har krav på beskyttelse og til å bli behandlet med 
verdighet, ikke hat og hevn, sier Mollekleiv. 

Den norske Røde Kors-presidenten viser blant annet til behandlingen av Gaddafi i går. 

- Sårede og tilfangetatte i krig og væpnet konflikt skal behandles humant, uansett hvem de er, 
i henhold til Geneve-konvensjonen, sier Mollekleiv og ber også om tilgang til alle fanger for 
Røde Kors og den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Libya. 

- Siden midten av august har Røde Kors besøkt rundt 6000 fanger på over 30 forskjellige 
steder i Libya. Noen steder har vi bedt myndighetene om å ta bedre vare på dem under mer 
ordnede forhold, og ikke for eksempel skoler. Vi ber nå om tilgang til alle fanger, ikke minst i 
Sirte og Bani Walid der kampene har stått til nå, sier Mollekleiv. 

Livsviktig medisinsk hjelp 

Røde Kors har siden konflikten startet også distribuert nødhjelp og medisinsk utstyr i takt med 
tilgangen til internt fordrevne, syke og sårede. 

- De siste ukene har vi utnyttet hver mulighet til å få inn livsviktig medisinsk utstyr til 
sykehus i Sirte samt evakuert alvorlig sårede ut av byen. Nå vil vi umiddelbart øke 
kapasiteten ved sykehuset for å bistå behandlingen av nye pasienter, sier Mollekleiv. 

De siste ukene har også tanker med vann blitt satt inn på sykehuset i Sirte for å kompensere 
for vannmangel. Det hjelper, men er fremdeles ikke nok til å dekke alle behov et sykehus har. 
Det er umiddelbare behov for å få reparere det opprinnelige vannsystemet.  

ICRC har også sammen med Libya Røde Halvmåne levert mat til kjøkkenet på sykehuset og 
oksygenflasker slik at sykehuset kan fungere i forhold til mindre operasjoner og stabilisering 
av pasienter. I tillegg har de fått inn barnemat, utstyr og mat til sivile som fremdeles befinner 
seg på sykehuset.  

- Libya Røde Halvmåne har gjort og gjør en uvurderlig jobb med helsehjelp og støtte til 
libyerne på tvers av frontlinjene, og vil gi viktige bidrag til å gjenoppbygge landet og 
ivareta de fordrevne som nå forhåpentligvis kan vende tilbake til sine hjem, sier 
Mollekleiv. 

Libya Røde Halvmåne har tradisjonelt drevet et utstrakt helsetilbud ved klinikker og 
sykehus, samt ambulansetjeneste. 

De siste ukene har Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen også levert mat og utstyr til de 
mange som har flyktet fra Sirte og som befinner seg i leire i andre deler av landet. Denne 
jobben vil nå fortsette med full styrke.   



Frivillige bistår ved massegaver 

Massegraver er også avdekket i flere deler av Libya. For et par uker siden kom ICRC 
delegater over åtte døde kropper som ikke var gravlagt, men kun dekket til med sand.  

ICRC har fått henvendelse fra den nasjonale kommisjonen for savnede om å bistå i deres 
arbeid fremover, blant annet med oppsporing og ved massegravene. 

- Frivillige fra Libya Røde Halvmåne får nå også opplæring i et svært viktig arbeide, nemlig 
arbeidet med identifisering og varsling av pårørende, sier Mollekleiv.  

Udetonerte eksplosiver 

Samtidig pågår det nå også et svært viktig arbeid i oppryddingen etter krigshandlingene og 
bombingen. 

- Det er svært viktig at det internasjonale samfunn, og særlig NATO-land som har bidratt i 
bombingen av mål i Libya, nå ser sitt ansvar i å rydde opp våpenrester, slik Norge støtter opp 
om, sier Mollekleiv. 

 

Bidrar i gjenoppbyggingen 

Røde Kors i Norge har blant annet med betydelig støtte fra norske myndigheter, bidratt til 
hjelpearbeidet inne i Libya, og i nabolandene Tunisia og Egypt som har mottatt over en 
million flyktninger. 

- Røde Kors i Norge var med den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) inn i Benghazi 
med et kirurgisk team i februar og vi har senere sendt flere delegater for å støtte arbeidet i 
transittleiren på tunisisk side. Blant annet delegater med ekspertise på vann og sanitære 
forhold, helse og administrativ ledelse, sier Mollekleiv.  

En representant for Røde Kors i Norge besøkte Libya senest i september om samarbeidet med  
Røde Halvmåne i Libya og ICRC videre.  

- Røde Kors i Norge skal bistå Røde Halvmåne i Libya i arbeidet med å redde liv og hindre 
humanitære lidelser. Sammen med tysk Røde Kors og ICRC er vi i ferd med å utvikle et 
prosjekt for å styrke blant annet førstehjelpskapasiteten til Libya Røde Halvmåne, sier 
Mollekleiv. 

 

 

 

 



Frykter oversvømmelser i sentrale Bankok.  

Røde Kors frykter at flommen som herjer i Thailand i løpet av helgen skal ramme sentrale deler av 

Bankok.  

- Det regner fortsatt i Bankok og thailandske myndigheter frykter at flommen skal ramme 
sentrale deler av byen i løpet av helgen, sier Jon Martin Larsen, mediesjef i Røde Kors.  
 
- Dette er Thailands verste flom på mange tiår. I tillegg til at mange må forlate hjemmene sine 
frykter Røde Kors i Thailand nå også utbrudd av vannbårne sykdommer, fortsetter Larsen.  
 
Thailand Røde Kors har flere frivillige som har fått sin opplæring gjennom 
utviklingsprogrammer i Røde Kors i Norge. Vestfold Røde Kors har et tett samarbeid om 
opplæring av frivillig, og senest i sommer var en delegasjon fra Thailand Røde Kors på Røde 
Kors senteret på Eidene for å lære mer om vannredning.  
 

- Mange av de frivillige redningsarbeiderne som er med på redningsarbeid og 
evakuering i forbindelse med flommen er lært opp av Røde Kors i Norge. De er med 
og deler ut blant annet 1,3 milloner flasker med vann og nær 140.000 familiepakker 
med mat, tepper, kokeutstyr med mer. Takket være viktige bidrag fra våre 
næringslivspartnere Telenor og Jotun overfører vi nå 350.000 kroner i støtte til 
hjelpearbeidet til Thailand Røde Kors, sier Mattis Raustøl, programsjef i Røde Kors.  

 
 
Thailand Røde Kors har nå alt tilgjengelig mannskap ute for å bistå i redningsarbeidet. De har 
så langt hjulpet i overkant av en halv million mennesker i 36 provinser over hele Thailand. De 
driver flere sentre for evakuerte sammen med blant annet forsvaret i Thailand.  
 
- I tillegg har de tre mobile helseenheter med leger og sykepleiere som transporteres rundt i de 
hardest rammede områdene i båter,  fortsetter Raustøl.  
 

Ødelagte jordbruksområder 

Flommen har hittil rammet over 15 millioner kvadratkilometer med jordbruksareal og mer 
enn 9,9 millioner husdyr er rammet av flommen. Titusenvis av hjem og forretninger er enten 
skadet eller ødelagt som følge av flommen. 

- Mange av de rammede lokalmiljøene er helt avhengig av jordbruksvirksomhet, men må nå 
vente til regntiden er over før de kan plante om igjen sin tapte avling. I mellomtiden har 
mange behov for hjelp, sier Raustøl 

Røde Kors i Thailand forbereder seg nå på hvilke tiltak de skal iverksette i etterkant av 
flommen.  

- Røde Kors i Thailand var i gang med hjelpearbeidet allerede i slutten av juni. Den tidlige 
innsatsen har gjort at Røde Kors har nådd bredt ut og har en oversikt over behovene som vil 
følge etter at flommen er over. Den internasjonale Røde Kors står klare til å støtte flomofrene, 
og samarbeider tett med Røde Kors i Thailand for å nå raskt ut med hjelp i de mest utsatte 
områdene, avslutter Raustøl.  



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 Eirik L Iversen    41285255 elliken.l.i@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 

Voss   Alexander Grande  45225301  alexander-grande@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  

Ingebjørg Westre (Bømlo & Sveio)  90966514 ingebjorg.westre@redcross.no  

Kristin Lygre   frivillig  92497921 

 

 

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) 

 


