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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 thorbjorn.fosse@redcross.no 

 

• Grunnkurs omsorg og temakurs besøkstjeneste i Etne – åpent for alle 
• Flott respons på stand – Fjell Røde Kors 
• Påminnelse: Frist for søknader til HOLSTS legat i 2013 er onsdag 30. januar 
• Problemer med pålogging og endring av passord på Korsveien 

• Bestilling av plakater og temakort til 8.mai- kampanjen  
• Røde Kors Hjelpekorps bruker veldokumenterte metoder i redningsarbeidet 
• Hjelpekorps holder kurs for Libanon Røde Kors 
• Spørsmål og svar og budskap om Røde Kors og bistand 

 
 

• Distriktskontorets uke 
• Nytt fra nettet 
• Aktivitetskalender 
• Kontaktliste 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GRUNNKURS OMSORG/TEMAKURS BESØKSTENESTA 

Ynskjer du å verte frivillig i omsorgstenesta i Røde Kors? 

På  Røde Kors huset i Etne. 

Laurdag 9. mars og 10. mars 

Kurset er gratis. 

Påmelding innan 1. mars til : berit håland,92230607 frivillig.etne@gmail.com  

   

 

 

Flott respons på stand – Fjell Røde Kors 

 
 
Helgas stands har gitt oss følgende resultater så langt: 
Mye info om Røde Kors og førstehjelp delt ut og 15 nye kandidater til kvalifisert 
førstehjelpskurs til hjelpekorpset, 3 nye støttemedlemmer og mange nye kandidater til 
besøkstjenesten. Og dette var bare første av 2 helger. Eg må ha lov til å sei at dette har vert 
ei vel gjennomført helg, og oppfordrer andre foreninger til å gjøre det samme. 
 
MVH Kent Eivind Vorland 
Nestleder Fjell Røde Kors 
 

 

 



Påminnelse: Frist for søknader til HOLSTS legat i 2013 er onsdag 30. januar 

Holsts legat gir tilskudd til tiltak innenfor barne- og ungdomsarbeid, spesielt innen 
utdanning, kriminalitetsforebygging, fysisk og psykisk utviklingshemmede, vanskeligstilte 
barn og ungdom og forskning. 
Søknadene sendes til Norges Røde Kors, Postboks 1 Grønland, 0133 OSLO, merket Holsts 
legat, INNEN 30. JANUAR 2013. Holsts legat ønsker at alle søknader fra Røde Kors skal 
sendes fra sentralleddet.  
Vennligst send søknadene i papirutgave, skrevet ensidig, heftet - ikke stiftet. Husk 
kontonummer, e-postadresse på kontaktperson, og postadresse til søkeren, dette må oppgis 
i søknaden. 
 

Det er ingen bestemt mal som benyttes som søknadsskjema for søknader til legatet. Det 
viktigste er å fortelle hvorfor nettopp ditt prosjekt fortjener å motta støtte. I 2012 valgte 
legatstyret nok en gang å ikke støtte forbedringer av utstyr og materiell, men konsentrerte 
seg om vanskeligstilte barn og ungdom. 

Få følgende frem i søknaden: 

• Bakgrunn, målgruppe og målsetting for prosjektet 
• Forklar hva støtten skal brukes til 
• Forklar hva støtten vil bidra med av resultater for prosjektet og/eller opplevelser for 

målgruppen.  
• Legg ved fullstendig budsjett og oppgi eventuelle andre finansieringskilder.  
• Legg gjerne ved relevant bakgrunnsmateriale.  
• Oppgi e-postadresse for kontaktperson for søknaden 
• Oppgi kontonummer for utbetaling av støtte 

 

Hvis søknaden blir tildelt midler, vil legatet be om en rapport med oppstilling over bruken av 
midlene samt om legattildelingen har virket i overensstemmelse med formålet med 
søknaden. Rapporten sendes direkte til legatstyret. Adressen står på tildelingsbrevet. Hvis 
søkeren ble tildelt midler i fjor må innsendelse av rapport vedrørende fjorårets tildeling være 
mottatt av legatstyret før ny tildeling kan skje. 

Problemer med pålogging og endring av passord på Korsveien 

Mange opplever problemer med å logge seg på Korsveien og å endre passord. Vi jobber med 
å løse problemet. Vi vil gjøre påloggingen enklere med at vi endrer autentiseringsmetoden 
ved påloggingen, altså at en får tildelt passord og endret passordet på en mye enklere måte 
enn i dag.  
Vi kan dessverre ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å løse problemet, men vi har en helt 
klar forhåpning om at dette vil foreligge i løpet av våren 2013.  
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet hvordan problemet kan la seg løse. 
Dersom du har noen spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med 
korsveien@redcross.no 

 

 

 

 



Bestilling av plakater og temakort til 8.mai- kampanjen  
Nå kan dere bestille plakater og temakort til 8. mai-kampanjen – les mer her: 
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/8maikampanjen/Sider/Plakater-
og-temakort-for-8.mai-kampanjen.aspx 

 

Røde Kors Hjelpekorps bruker veldokumenterte metoder i redningsarbeidet 

Storm.no har kjørt en sak på nett og TV om Røde Kors Hjelpekorps og bruk av søkevinkler i 
søk etter skredtatte. Her henvises det til en artikkel i «Hjelpekorps» 3/2012 skrevet av 
tidligere landsrådsleder Roald Sæterdal. Røde Kors Hjelpekorps har for lengst pensjonert 
søkevinklene og bruker veldokumenterte metoder i sitt arbeid med å redde liv. 
Artikkelen i vårt fagblad er skrevet i anledning av Hjelpekorpsets 80 års-jubileum. Den er en 
refleksjon og et tilbakeblikk slik en tidligere landsrådsleder, som sist var aktiv i 1993, erindrer 
det, og mye snø har falt siden, både metodemessig og teknologisk, sier landsrådsleder i Røde 
Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. 
Under overskriften "Røde Kors vrøvler om skred" ble saken publisert på nettstedet storm.no 
4. januar, og det ble også henvist til saken under værmeldingen på TV2 7. januar. 
Det er uheldig om nettsaken på Storm.no om gamle diskusjoner tar bort oppmerksomheten 
fra arbeidet som gjøres i dag når det gjelder skred. Jubileumsartikkelen er personlige 
refleksjoner om utstyr som var i bruk flere tiår tilbake. Dette er ikke den offisielle holdningen 
til dagens Røde Kors Hjelpekorps, sier Gladsø. 
I følgende lenke kan du lese hele motsvaret fra Røde Kors Hjelpekorps, samt finne lenker til 
jubileumsartikkelen og nettsaken på storm.no: 
http://www.rodekors.no/vart-arbeid/hjelpekorps/aktuelt-fra-hjelpekorpset1/aktuelt-fra-
hjelpekorpset/rode-kors-hjelpekorps-bruker-veldokumenterte-metoder-i-redningsarbeidet/ 

 

Hjelpekorps holder kurs for Libanon Røde Kors 

Endre Grønlund, Mats Hjelle og Stein Møller fra Ressursgruppe Krevende lende og 
Ressursgruppe skred har reist til Libanon for å holde kurs i vinterredning for libanesiske 
redningsmannskaper. Vinterkursene i søk og redning for Libanon Røde Kors starter opp nå i 
januar. Utdanningen er på nasjonalt nivå og kursene er tenkt først og fremst for å utdanne 
fremtidige instruktører innen fagfeltet. 
Det vil bli holdt tre helgekurs:  
• C-kurs med fokus på grunnleggende ferdigheter, overlevelse, navigering, bekledning, bruk 
av truger etc. Dette kurset er helgen 11.-13. januar i Faraya. 
• B-kurset har fokus på søk og redning på lagsnivå. Altså mye likt det vi har i Norge. Det 
kommer allikevel til å skille seg noe ut, da vi nok kommer til å ha et mer «urbant» fokus: 
Evakuering fra innesnødde boliger, biler, bringe forsyninger til eldre etc. vil bli tema. Dette 
kurset blir helgen 18-20 januar i Bcharre. 
• ToT- kurset (training of Trainers) blir en blanding av instruktør- og ledelsestrening. Dette 
kurset starter torsdag kveld og varer hele helgen. Fredagen blir mye teori, ledelse og KO-
arbeid, lørdagen blir pedagogikk på formiddagen og så blir resten av kurset en lang øvelse 
utendørs med mange små scenarioer. Dette kurset blir helgen 31/1- 3/2 i Bcharre. Under 
dette kurset vil også Lars-Atle Skorpen delta i den norske staben.  

 

 

 



Spørsmål og svar og budskap om Røde Kors og bistand 

I forbindelse med dokumentarserien «Den gode vilje» på NRK1 er det blåst liv i 
bistandsdebatten. Dette er et viktig tema, og Røde Kors ønsker debatten om bistand 
velkommen. Her er noen sentrale spørsmål og svar om Røde Kors og bistand: 
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/Kommunikasjon/Mediearbeid/Sider/Spørsmål-
og-svar-om-Røde-Kors-sitt-bistandsarbeid.aspx 

I episode tre av programmet, tirsdag 22. januar, får Røde Kors kritikk. Vi har utviklet budskap 
til dette: 
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/Kommunikasjon/Mediearbeid/Sider/Kritikk-av-
Røde-Kors-i-NRK-program.aspx 

 

 

Distriktskontorets uke. 

 
Hva Når Hvem 

Lokalforeningssamtale Bergen 29 januar Audun, Marian 
Møte friv. Org. I Vaksdal 29 januar Thorbjørn 
Holde leksehjelpskurs for Ernst 
& Young 

30 januar Thorbjørn 

   
 

 

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 ☺) 

 

Hordaland  22. januar Områdeøving for hjelpekorps i februar 

Hordaland  19. januar Snøscooterkøyting og Røde Kors Hjelpekorps 

Origo.no  15. januar Grete Faremo besøkte Bergen 

 

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 

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). 

 


