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•	 Bli kjent-dag for nye lærlinger                   
•	 Å velge livet
•	 Kursoversikt Bergen Røde Kors 
•	 Nye ressursgrupper Omsorg 
•	 Fitjardagene
•	 Nye rutiner ID kort Omsorg
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Denne uken kan du lese mer om: 

http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/nyheter-fra-hordaland-fylke/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/kontakt-oss/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/distriktsstyret/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/lokalforeninger/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/lokalforeninger/


Bilde: Torill Kleppe, Else Torsvik, Anne Fuhr, Sol Riger-Kusk og Gisle Hoem serverer frokost 

Over 130 elever har i år deltatt på Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sin sommerskole. 17 av 
ungdommene som deltok på årets sommerskole var også med på prosjektet Sommer med Ny Giv.

Sommeren etter ungdomsskolen er ferdig er en kritisk tid, siden det er en periode da mange velger 
å avslutte sin utdannelse. For å gi støtte til overgangen fra ungdomskolen til videregående får utsatte 
elver også tilbud om å være med på prosjektet Sommer med Ny Giv. 

-Elever som dropper ut etter ungdomsskolen koster samfunnet mye penger i ettertid. Derfor er det 
viktig at vi klarer å plukke opp de som har behov for ekstra hjelp sier Hege, som er prosjektleder for 
Sommer med Ny Giv.

I år har elever fra Bergen, Fjell og Askøy kommune deltatt. To ganger i uken har elevene vært med 
på sommerskolen, mens de får praktisk arbeidserfaring to andre dager. - Alle elevene jeg har vært 
i kontakt med har opplevd tilbudet som nyttig og positivt sier Hege. - Dette er flotte og engasjerte 
elever, som gjør at jobben min er ekstra spennende.

Elever som har deltatt på Sommerskolen og Sommer med Ny Giv har fått frokost og lunsj av Røde 
Kors. Det sosiale er også viktig, derfor har det blitt arrangert sosiale aktiviteter for elevene en kveld i 
uken. Den første uken inviterte Bergen Røde Kors til pizza hos Peppes, mens Askøy Røde Kors invit-
erte til grilling og spillkveld i Kollevågen den andre uken.    

Ny Giv har så langt vært statlig finansiert. - Fra og med neste år er det kommunene sitt ansvar å 
skaffe midler og jeg frykter at det dette blir siste Sommer med Ny Giv forklarer Hege. 

Vi håper hun tar feil, siden det er tydelig at dette prosjektet har en positiv innvirkning på elevene.   

Sommer med Ny Giv



Å velge livet

I anledning Verdensdagen for selvmordforebygging inviterer Leve Hordaland, Mental Helse Bergen 
og Kirkens SOS i Bjørgvin til foredrag og samtaler om å velge livet 9. september kl. 19.00 i Marken 
27. Det er gratis adgang.

Foredragsholder vil være Odd Eidner, som har skrevet bøker som handler om sorg, omgang med 
sorg og hvor viktig håpet er for å gå videre i livet. Han har selv opplevd store tap og kjenner dermed
sorg og livskrise fra egen erfaring. Han er prest og har siden 2006 arbeidet som prostiprest
i Bodø domprosti. Han er også rådgiver for politiet ved kriser og katastrofer. Han har engasjert seg i 
arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og er fylkesleder  i LEVE Nordland.

For mer informasjon og påmelding se følgende link 

Kursoversikt Bergen Røde Kors 

Høstens kursoversikt for Bergen Røde Kors er nå klar. Kursene er også tilgjengelige for medlemer i 
andre lokalforeninger, men det koster 100 kr per kurstime for hver deltager. Dette inkluderer også 
servering og kursmateriell. Dersom det er kursholderere fra andre lokalforeninger som ønsker å øve 
seg på å holde kurs er de veldkommen til å gjøre det også. Bergen Røde Kors trenger flere kurshol-
dere, primært NGF instruktører, og kursholdere til temakurs flerkultur, oppvekst, besøkstjeneste og 
leksehjelp.

Ta kontakt med med koordinator for opplæring i Bergen Røde Kors Tone Mossefin (tone.mossefin@
redcross.no) for mer informasjon. Påmelding  kan sendes til Lisa Weldehanna (lisa.weldehanna@
redcross.no).

Mer informasjon og en fullstendig oversikt over alle kurs i Bergen Røde Kors finner du her  

Bli kjent-dag for nye lærlinger i Sunnhordaland

Stord Røde Kors og Bømlo Røde Kors arrangerte denne uken Bli kjent-dag for alle nye lærlinger i Sun-
nhordland på Lundarstølen med ringløype med førstehjelpsposter og informasjon om Røde Kors.

www.verdensdagen2013.eventzilla.net
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/kurs-og-opplaring/kursoversikt-bergen-rode-kors-/


Påmindelse: Nye ressursgrupper Omsorg

For å videreutvikle og styrke omsorgsaktivitetenei Hordaland Røde Kors har distriktsrådet et mål 
om å opprette ressursgrupper for de ulike aktivitetsområdene .  Det er allerede opprettet en gruppe 
som skal støtte eksisterende og nystartede BARK-grupper, i tillegg til å bistå ved oppstart av nye. 
Distriktsrådet ønker nå å starte arbeidet med å rekruttere personer til nye ressursgrupper for Besøk-
stjenesten og Flerkultur.

Ressursgruppe Besøkstjeneste
Vi søker personer som har god erfaring som frivillig i besøkstjenesten, og som sammen med dis-
triktsrådet ønsker å tenke kreativt rundt aktivitetens fremtid. Du motiveres av å dele av dine erfa-
ringer i møte med besøkstjenester som har møtt på utfordringer, eller som er i en oppstartsfase.

Ressursgruppe Flerkultur
Distriktsrådet ønsker å komme i kontakt med frivillige som har erfaring med flerkulturelle aktivi-
teter og som ønsker å dele sine erfaringer med distriktrådets medlemmer og andre lokalforeninger 
som driver eller ønsker å starte opp en frivillig aktivitet. Dette er et fokusområde for distriktsrådet 
og i den forbindelse ønsker man å samle kompetanse på dette feltet i Hordaland, for å videreutvikle 
de aktivitetene vi har og tenke kreativt omkring oppstart av nye aktiviteter.

Har du lyst til å gjøre en jobb for distriktsrådet i en av disse gruppene?
Dette er verv som er både nyttig og hyggelig. Du får anledning til å lære mye selv, men også lære fra 
deg all den erfaringen du har innenfor ditt aktivitetsområde. Resursgruppene vil fungere som faglige 
rådgivere til distriktsrådet.

Vil du være med?
Send noen ord om deg selv og hvilket utvalg du kan tenke deg å være med i til thorbjorn.fosse@
redcross.no så snart du har tid.
Har du spørsmål om dette, send det til samme e-post adressen, så skal du få svar.

Fitjardagene

Helgen 9. og 10. august ble Fitjardagene arrangert.  
Det var flott arrangement med mange besøkende og 
flott  vær. Fitjar har i flere år hatt Beredskapsvakt og 
to ildsjeler har nå tatt initiativ til å få i gang en Røde 
Kors forening i kommunen.  De ønsker å få til et 
hjelpekorps som kan være i beredskap både for sjø 
og fjellredning.  Beliggenheten til Fitjar gjør at det er 
behov for begge deler.  Spesielt om sommeren er det 
stor aktivitet i en fantastisk skjærgård.  For å få dette 
til ønsker de et tett samarbeid både med Stord og 
Bømlo Røde Kors.

På bildet er de to ildsjelene Tone Wilhemsen og Joar 
Hope i fullt arbeid under Fitjardagene.   

Les mer i Fitjarposten

http://fitjarposten.no/interaktivt/item/9294-vil-starta-rode-kors-i-fitjar


Det er kommet nye rutiner for registrering av ID kort for frivillige i omsorgsaktiviteter. 

Registrering:
Skriv inn følgende adresse i nettleseren: http://www.pasonline.no/rk
Adressen er den samme for alle aktivitetene.

Før du starter registrering må du ha 
1) et digitalt bilde av deg selv liggende på den datamaskinen du registrerer fra eller på en minnepinne. Bildet 
må være av typen jpg, og ikke større enn 2 mb.
2) medlemsnummeret i Røde Kors hvis aktiviteten krever medlemskap 

Dersom du har spørsmål, ønsker å få tilsendt bruksanvisning, eller møter på problemer, ta kontakt med   
thorbjorn.fosse@redcross.no, telefon 55 38 33 15.

Nye rutiner ID-kort Omsorg

Kursholdersamling avlyst

Kursholdersamlingen 6. til 8. september er avlyst grunnet for få påmeldte. Opplæringsutvalget vil forsøke å 
arrangere en samling en gang i løpet av vinteren.

Vi vil samtidig minne på at fristen for å melde seg på kurs på TRØKK er 15. september. 

http://www.pasonline.no/rk%0D

	Vellyket samarbeid om morgensdagens vinnere
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