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Minneord 

Tor Eirik Stensvand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor Eirik Stensvand har gått bort. Tor Eirik med sin tydelige røst, sitt kloke hode og flittige 
hender er ikke lenger tilgjengelig for Røde Kors og humanitært frivillig arbeid. Røde Kors i 
Hordaland har mistet et æresmedlem. 

Tor Eirik Stensvand ble medlem i Røde Kors i 1947, har vært medlem siden og helt frem til 
sin død. I 65 år har han deltatt i å gjøre hverdagen tryggere for folk, gjennom sin innsats for 
Røde Kors Hjelpekorps i Hordaland og i Norge. I over 50 av disse årene har Tor Eirik vært 
med i styret for sitt lokale hjelpekorps og sin lokalforening. Alt i 1960 kom han med i 
distriktsrådet for Røde kors hjelpekorps i Hordaland og rykket fort oppover til både nestleder 
og distriktsrådsleder. Områdeleder har han også vært i mange år. I 1972 ble han valgt inn i 
Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps i Norge, der han satt i 3 perioder, på til sammen 9 år. 
Over 9 år har han også hatt her i distriktsstyret i Hordaland Røde Kors. Tor Eirik ble i 1967 
tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje og fikk i 1982 Norges Røde Kors 
Fortjenestemedalje. 

Tor Eirik fulgte godt med på mye av det som skjedde i Røde Kors i Kvam helt frem til det 
siste. Slik vi husker han, delte han villig av sin erfaring og kunnskap med alle.  

Berit – konen til Tor Eirik – har gjennom hele hans aktive Røde Kors liv, stått trofast ved hans 
side. Hun var en god støttespiller i arbeidet, foruten at hun stilte opp som vertinne for 
utallige styremøter i hjemmet deres i Fyksesundet. 



Mange av oss som har vert med lenge i Røde Kors, husker Tor Eirik som en kunnskapsrik og 
handlingsdyktig mann, som gav alt for at RKH skulle bli enda bedre på våre viktige oppgaver 
innen søk og redning. Han var en god rollemodell og veileder for vi som var unge i Røde Kors 
Hjelpekorps i hans storhetstid.  

Mange vil også huske ham som en engasjert foreningsmann, dyktig på lover og regler og 
aldri redd for å gi beskjed om noe var på, eller over, streken i forhold til hva han mente var 
god foreningsskikk. Og manglet det en lov eller regel for et viktig formål, ja så laget han en 
god regel, der og da J. 

Sågar på landsmøter, årsmøter eller møter i lokallagene møtte han alltid godt forberedt. Det 
nyttet ikke for meddebattanter eller det sittende styret å komme med et lettvint svar, 
dersom det ikke var fakta eller svar på det som ble spurt om. Tor Eirik sine innspill bar alltid 
preg av å være grundig overveid og vurdert før han bad om ordet. 

På årsmøtet til Hordaland Røde Kors mars 2012, ble Tor Eirik utnevnt til æresmedlem i 
Hordaland Røde Kors. På grunn av hans noe svekket helse var han ikke til stede da. Da vi kort 
tid etter, overleverte medaljen på et lite arrangement på hotellet i Øystese, opplevde jeg en 
stolt Tor Eirik som fortsatt var fullt ut orientert om nåsituasjonen i Røde Kors. Praten gikk 
lett, og de kjente kvikke replikkene, formelig trillet ut av Tor Eirik etter hvert som historiene 
skred frem. 

Det er med stor takknemlighet vi nå hedrer ditt minne. Takk Tor Eirik for den du var og det 
du gav. Hordaland Røde Kors lyser fred over Tor Eiriks minne. 

 
 
Innkalling til Hordaland Røde Kors sitt distriktsårsmøte 15./16.-17. mars. 
 
Vedlagt i denne ukes ukepost finner du innkalling til Hordaland Røde Kors sitt årsmøte. Du 
finner også vedlagt påmeldingsskjema. Fristen for påmelding og innbetaling er 15. februar 
til distriktskontoret. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. 
 
Det skal fylles ut ett påmeldingsskjema per deltaker. Det er viktig at vi vet hvor mange som 
kommer fra hver enkelt lokalforening, så dersom man ikke vet nøyaktig hvem som kommer, 
melder man inn antall fra din lokalforening innen 15. februar, og så melder man inn 
fullstendig deltakerliste med navn til distriktskontoret innen 01. mars 2013. 
Innbetaling til Hordaland Røde Kors på konto: 3624.09.00909 
 
Årsmøtepapirene blir sendt ut i uke 7. 
Sakspapirene blir sendt direkte til delegatene og observatørene. Det er derfor svært viktig at 
vi får riktig navn og adresse på alle som skal delta på møtet. Det vil som tidligere år bli sendt 
ut årsberetning/ handlingsprogram som saksdokument per epost eller brevpost. 
Saksdokumentene vil også være tilgjengelig på www.rodekors.no/hordaland Grunnet dyre 
portokostnader ber vi om at flest mulig ber om å få tilsendt årsmøtepapirer pr. e-post. 

 
 
 



Heder til Birger Boge i Vaksdal Røde Kors. 
 
 

 

Birger Boge fekk under Vaksdal Røde Kors Hjelpekorps sitt årlege julemøte i desember tildelt 

Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje.  

Medaljen vert utdelt for betydningsfullt og langvarig arbeid i Røde Kors Hjelpekorps, og det gjeld i 

høgste grad for Birger. Han vart innmeldt som medlem i hjelpekorpset 1958, og han har vore aktiv 

sidan. Han er fast inventar hos oss og stiller alltid opp, og er ein av dei som har vore med lengst i 

Hjelpekorpset på Vaksdal.  

Han har hatt ein heil del tillitsverv og oppgaver i Hjelpekorpset.  Ein kan trygt seia at hans innsats har 

satt spor den tida han har vore med.  

Birger er ein mann med både humor og humør, og me set stor pris på hans innsats for Røde Kors, 

både i aktiv teneste og sosialt.  

Fortenestemedaljen vert vedteke og tildelt frå Hordaland Røde Kors Hjelpekorps,  etter innstilling frå 

lokalt hjelpekorps.  

Me i Vaksdal Røde Kors Hjelpekorps ønskjer å gje Birger ein stor takk for innsatsen han har gjort så 

langt.  

 

for Styret i Vaksdal Røde Kors Hjelpekorps  

Kjell Erstad  

Korpsleder  

Post: 
 

  



Søk midler fra Helsedirektoratet til besøkstjenesten for 2013 
Distrikter og lokalforeninger som ønsker å være med i en felles søknad om midler for 2013 
må levere de nødvendige planer, budsjett, måltall og andre etterspurte opplysninger innen 
1. februar 2013.  
Søknadsmal ligger her: 
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/samarbeid/Fagomrde%20%20for%20alle/Ma
ler%20for%20søknader%20og%20rapporter%20offentlige%20midler/MAL%20Søknad%20Hdirmidler%20-
%20Besøkstjensten.docx  

 
 
Kommunale innvandrertiltak- utviklingsmidler til kommunene  
I 2013 har IMDi innført en ny tilskuddsordning 

(http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2013/Rundskriv_06-

13_Kommunale_utviklingsmidler_2013.pdf) med utviklingsmidler til kommunene for å bedre 
resultatene i integreringsarbeidet. Røde Kors er av IMDi blitt oppfordret til å ta kontakt med 
kommunene for å gå sammen om å søke midler til aktivitet. Det er rådmannen som vil stå 
som avsender på søknaden, men kommunene oppfordres til å samarbeide med frivillige 
organisasjoner. Der det er behov for tilskudd til for eksempel Flyktningguiden eller 
Norsktrening, kan dette utgjøre en mulighet for Røde Kors til å få støtte fra kommunene til 
drift av aktiviteten. Det er også mulig å søke om midler til forprosjekter. IMDI har et 2-3 
årsperspektiv på disse midlene og det vil derfor være mulig å søke flere år på rad. Her må 
distriktene eller lokalforeningene selv ta kontakt med rådmann eller leder for NAV og 
invitere til samarbeid. Her kan dere se en liste 

(http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2013/Kommuner_som_kan_soeke_post_62.pdf) over 
kommunene som kan søke på tilskuddet. 
Fristen på søknaden er 15. februar, men dette kan være en grovskisse til en endelig søknad 
som kan sendes innen 20. mars. Ta gjerne kontakt med Karianne Frønsdal 
(karfro@redcross.no/ 22 05 42 51 )i ressursseksjonen eller Annette Sørlie i seksjon for sosial 
inkludering og mangfold (annsor@redcross.no/ 22 05 42 45) for å høre mer om 
tilskuddsordningen.  

Riksteateret viderefører samarbeidet med Røde Kors og gir bort nye 
gratisbilletter våren 2013 

Riksteateret ønsker også for vårens turné å gi bort 20 billetter til hvert spillested til deltagere 
i Flyktningguiden på forestillingen «MOVE» med Oslo danseensemble. Det er en 
danseforestilling - én trippelbillett – altså tre forestillinger i én, med pauser i mellom. 
Forestillingen har Oslopremiere 8.mars og turnépremiere 11. mars i Larvik. Hentefrist for 
billetter er 1.mars.  
Du kan lese mer om forestillingen her: 

http://www.riksteatret.no/db/production.shtml?mac=production&id=5500321&det=1. Benytt 
sjansen til å ta med din aktivitet, ansatte og frivillige på en annen og ny møteplass – i teatret 
nær deg! 
Medlemmer av Røde Kors kan også benytte seg av den gunstige grupperabatten som 
tidligere år, – når de kommer i gruppe på fem eller flere. Se spilleplan vedlagt og mer 
informasjon på www.riksteatret.no 

Har du spørsmål, kontakt sidsel.persson@redcross.no 

 



Oppvekst i Norge – DVD til bruk i våre aktiviteter 

Det er laget en informasjonsfilm om det norske samfunnet og tjenestetilbud som er viktige å 
kjenne til for familier som bor i Norge.  
DVD’en kan være nyttig å bruke i norsktreningsgrupper eller på våre åpne møteplasser.  
Filmen er delt inn i 12 kapitler, og gir en presentasjon av Norge i dag og det norske samfunn, 
med fokus på de ulike tilbudene som finnes: 
 
1. Norge i dag 
2. Å leve i Norge 
3. Lover og regler om barn og ekteskap 
4. Sosial- og helsetjenester, barnevern, psykisk helse 
5. Barnehager 1 til 6 år 
6. Om grunnskoleopplæringen 
7. SFO – Skolefritidsordninger 
8. Grunnskolen 
9. Videregående opplæring 
10. Lek og fritidstilbud, deltakelse og innflytelse 
11. Høyere utdanning 
12. Arbeid 

DVD’en har tale på norsk bokmål, nynorsk, engelsk, polsk, somalisk, urdu, dari og arabisk.  
For gratis bestilling, ta kontakt med: annette.sorlie@redcross.no /22054245 

 
Invitasjon til å være med Til Topps 21. – 22. juni 2013 

Norges Røde Kors, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske 
Turistforening (DNT), inviterer alle som er interessert i integreringsarbeid i Norge til å delta 
på arrangementet Til Topps 21. – 22. juni 2012.  
Til Topps blir arrangert for sjette gang i 2013, og over 5000 mennesker fra mange ulike 
nasjoner har tidligere vært med oss og besteget Norges høyeste fjell! Vi ønsker å videreføre 
suksessen med å markere integreringsarbeidet i Norge gjennom felles tur- og 
kulturopplevelser – og vi vil gjerne ha dere med på laget!  
Vi oppfordrer dere til å skape en lokal møteplass ved å sette sammen turgrupper. Inviter 
gjerne personer fra innvandrerbefolkningen, frivillige organisasjoner, og ellers alle andre 
turglade mennesker i lokalsamfunnet! Lom kommune vil være sentrum for arrangementet. 
Vi ønsker at arrangementet Til Topps bidrar til:  
· At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, kultur- og relasjonsopplevelser 
· At vennskap og kjennskap som etableres lever videre etter at turen er gjennomført 
· Å gi positiv oppmerksomhet om integreringsarbeidet  
· Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske integreringsarbeidet i sine nærmiljøer  
· Å gi inspirasjon til å komme seg ut og bevege seg 
Reise, opphold og nødvendig turutstyr må deltakerne finansiere selv. Turene og tilhørende 
aktiviteter er gratis for deltakerne.  
For påmelding og praktiske informasjon, fra ca. 01.03.2013, se vår nettside: 
www.tiltopps.no. Ved spørsmål kontakt tiltopps@redcross.no.  

 
 



Nyhetsbrev fra Røde Kors Ungdom 

I årets første nyhetsbrev fra Røde Kors Ungdom kan du lese mer om innsatsen mot 
ensomhet blant unge, kampanjen som skal lanseres i perioden mars-april, og selvsagt mye 
mer. 
http://www.makenewsmail.com/nyhetsbrev/?a=37469&b=6A9144DE-AD2D-4FDB-B8F9-
B21A1A79E613 

 
Budskap om lengeværende asylbarn  
Flere lokalforeninger har fått henvendelse om å delta på en nasjonal markering til støtte for 
lengeværende asylbarn. For å bistå i vurderingen om eventuell deltakelse har vi laget en 
veiledning med Røde Kors’ budskap om asylpolitikk for lengeværende barn. Les her:  
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/migrasjon/Sider/Budskap-
om-lengeværende-asylbarn.aspx 

 

 

Distriktskontorets uke. 

 
Hva Når Hvem 
Blodprogram, Oslo Mandag 21. januar Per 
Nasjonal konferanse om 
bosetting av flyktninger 

Tirsdag 22. januar Knut 

   
 

 

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 ☺) 

 

Origo.no  15. januar Grete Faremo besøkte Bergen 

Vestnytt   12. januar Vil gi lokal ungdom en liten dytt 

Hordaland Folkeblad 11. januar Kritisk til privatisering på Kvamskogen 

Bømlo Nytt  10.januar Endringar i Røde Kors kafeen 

Hardanger Folkeblad 9. januar Nøytrale om stenging 

 

 



AKTIVITETSKALENDEREN 
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. 

2013 

23/1  Foredrag om Fridtjof Nansen på distriktskontoret v/ Gisle Kavli 

3/2  Vossestrand Røde Kors Omsorg 25 år 

11/2  Distriktsstyremøte 

15-17/3  Årsmøte Hordaland Røde Kors i Ullensvang 

26/5  Odda Røde Kors Omsorg 50 år 

18/6  Voss Røde Kors Omsorg 50 år 

29/7-4/8 Ferie for alle  

23-25/8  BARK leir 

25/10  Øygarden Røde Kors 25 år 

 

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 Arild Himle   41458490 arild.himle@hfk.no 

Styremedlem Hanne Løvenholdt  92691006 hanne_loevenholdt@hotmail.com 

Styremedlem Oddrunn Steinsland  97185410 oddrunn.r@hotmail.com  

1 varamedlem Kjell Hasselgren   90792827 kjell.hasselgren@online.no 

Leder HRKH Jahn Petter Berentsen  97761833 jahn.berentsen@redcross.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  Geir Langeland  98235710 styreleder@arna-rk.no 

Askøy   Åsta Årøen  99522847 asta.aroen@askoy.kommune.no 

Austevoll  Janette Kjellevold 95723205 jakjel@online.no  

Bergen   Trond Drager  95119189 trond@regard.no 

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

Dale   Ronny Hepsø  90577639  ronny_hepsoe@hotmail.com  

Eidfjord   Britt Mari Riber  97527156 britt-mari.riber@eidfjord.net   

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

Fana   Birthe Hansen  98221491  birthe.hansen@prestegard.no 

Finse   Asbjørn Skjøthaug 91103768 ask@bbnett.no 

Fitjar   Lars Rydland  90699673 l-rydla@online.no  

Fjell   Geir Zachariassen 41433316 geir@timesync.no 

Fusa   Stig Berge  97652607 stig-be@online.no 

Granvin   Hilde A Fjellsende 95149327 hilde_89_7@hotmail.com 

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   Bjørg Kleven Kaldestad   bjoeka@online.no 



Nordhordland  Odd H. Dommersnes 40618288 styret@nhrk.no 

Nordheimsund  Kjersti Neteland 95140588 kneteland@hotmail.com  

Odda   Morten Miljeteig 41448397 oddarodekors@gmail.com 

Os    Nina Solvår Sælen 92820798 nina_saelen@hotmail.com 

Osterøy  Håvard Helle  91124881  hhhelle@online.no 

Røldal   Aud N Lynghamar 99768252 audlyng@c2h.no 

Samnanger RKB  Thomas Aadland 56587747 berit.hauge.aadland@gmail.com 

Samnanger RKH Finn Nilsen  91617220 finnni@online.no 

Stord   Anne Kvalheim  95108884 annekva@gmail.com 

Sund   Inge Olai Sangolt 45510508 inge.olai.sangolt@bkkfiber.no 

Sveio   John Anders Semb 47653189 jasemb@online.no  

Tysnes   Haldor Jensen  92441411 korpsleder@tysnesrkh.no 

Tyssedal  Børge Hauge  90171143 borge.hauge@c2h.no     

Ulvik   Astrid Ettestad  91763443 astrid.ettestad@vekstra.no 

Vaksdal   Olav Buvik  91188916 olav.bruvik@hotmail.com 

Voss   Marit Kvåle Tverberg 47604323 mkvaatve@online.no 

Vossestrand RKB Ingrid Vangsnes  56520164 

Vossestrand RKH Gisle Kleppe  48091091  gisle@kleppe-service.no 

Øygarden  Tina Blom  93260659 orktirb@hotmail.no 

Øystese  Tonje Norea Gauden 97730611  tongau@epost.kvam.no 

Ålvik RKB  Venche Jensen    vliijense@online.no 

Ålvik RKH  Per Chr Kjepso  93432188 pckjepso@hotmail.com 

(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 rådgiver i Hordaland Røde Kors, Thorbjørn Fosse. 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). 

 


