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Minneord Inge Kristoffersen

Han kommuniserte godt med alle aldersgrupper i samfunnet med sin iver og livsglede. Han hadde den 
spesielle egenskapen at han alltid greip kvar einaste dag med optimisme.”Dette skal me få til.” Carpe diem 
som det heiter på latin.
   
I Røde Kors vil han alltid verta hugsa som ein ekte røde korsar, human, upartisk og frivillig. Hans gode 
tankar og visjonar vil alltid vera med oss vidare i arbeidet. Som dette enkle diktet :

     Du eigde latter og gode smil
     Ei omsorg så sterk utan tvil
      Ditt livsverk vil aldri falle
     Din styrke samla oss alle

    

Me i Kinsarvik Røde Kors vil gjerne seia nokre ord om Inge 
Kristoffersen sitt engasjement for det frivillige arbeidet. Då 
det var snakk om å få opp att aktiviteten i hjelpekorpset i 
Kinsarvik, var Inge ein viktig bidragytar. Han vart instruk-
tør og motivator i dette arbeidet med stort angasjement, 
Fyrstehjelp var han alltid opptatt av, og han fekk mellom 
anna kjøpt inn hjertestartar til Kinsarvik for fleire år sidan. 
Han hadde lenge drive med skulering av lærarar og as-
sistentar ved skulen i fyrstehjelp og livredning i vatn. 

Sikkerhet og det å kunna mobilisera hjelp raskt, opptok 
han meir og meir, etter alle åra som aktiv syklist og idretts-
mann. Det som kjenneteikna Inge var at han hadde ei 
enorm livsglede og eit pågangsmot av det sjeldne. Han 
hadde eit varmt og inkluderande vesen, og hadde auge for 
dei som trong det. “Treng du hjelp så berre sei ifrå”...... var 
ein vanleg kommentar frå Inge.

Takk for sist, gode Røde Korser
Fra den 1. oktober er jeg tilbake i min ordinære jobb som daglig led-
er i Hordaland Røde Kors etter en lang periode som Avdelingsdirek-
tør for Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps i sekretariatet til Norges 
Røde Kors i Oslo.

Tusen takk for alle hyggelige hilsener disse første dagene. Jeg gleder 
meg veldig til å gå i gang igjen med å bidra til at Røde Kors omkring 
i Hordaland skal nå sine viktige humanitære mål. Det går forhåpent-
ligvis ikke lang tid før vi treffes, på kurs, samlinger, møter eller andre 
viktige Røde Kors aktiviteter. Som før, vil mitt hovedfokus være å 
legge best mulig til rette for at driften av Røde Kors aktiviteter lokalt 
hos deg skal skje på en så god måte som mulig, effektivt og med god 
kvalitet. Derfor vil jeg bruke mye av tiden min sammen med dere, 
ute hos dere. Du må derfor ikke nøle med å ta kontakt når du ser at 
det er en anledning der et besøk kan passe.

Lars Atle Skorpen er tilbake 
som daglig leder fra 1. oktober. 



Nytt beredskapssamarbeid

Lars Magne Bysheim, Daglig Leder i Tysse, sammen med Leder for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Jahn Petter 
Berentsen. 

Tysse overrakte i går deres tilhenger nummer 200 000 i gave til Hordaland Røde Kors. – Vi øn-
sker å gi tilhengeren til Røde Kors fordi de er en organisasjonen som virkelig tar samfunnsans-
var sier Lars Magne Bysheim, Daglig Leder i Tysse.

Med overrekkelsen i går vil Røde Kors ha tre beredskapshengere i Hordaland, og gaven skal være 
en del av den generelle beredskapen til Røde Kors i Hordaland. Kommuner som velger å gå inn i 
et samarbeid om beredskapshenger vil få styrket sin beredskap betydelig. - Røde Kors har kom-
petansen og vi har erfaring med bygging av tilhengere, derfor er det naturlig at vi samarbeider, 
poengterer Lars Magne.

Helt siden 80-tallet har Røde Kors og Tysse samarbeidet.  - Vi har alltid hatt godt samarbeid med 
Røde Kors siden de ofte har behov for skreddersydde løsninger understreker salgssjef i Tysse Kåre 
Stokken. 

Tysse Mekaniske Verksted As har de siste 49 årene vært en hjørnestensbedrift på Tyssebotn på 
Osterøy. Bedriften er et moderne industrieventyr, og har de siste 6 årene vært markedsleder innen 
salg av tilhengere. - Vi ligger langt ute i distriktet, så vi ser hvor stort behovet er for å ha et godt 
beredskapstilbud også på mindre plasser, sier Lars Magne.

Etter at selve tilhengeren blir levert av Tysse, blir den fylt opp med resten av utstyret som gjør den 
til en komplett beredskapsenhet. Hengeren inneholder blant annet lyssøyler, som ved gode forhold 
kan lyse opp 10 000 kvadratmeter, et telt med kompressor og et varmetilførselssystem som går på 
diesel.  Det alle viktigste vil likevel være kompetansen om bruk av utstyret som frivillige i Røde 
Kors besitter. - Summen av dette gjør at kommunene vil være forberedt om en krise oppstår sier 
Leder for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Jahn Petter Berentsen.     
  
- Målet er å få til et samarbeid mellom Røde Kors og kommuner i hele landet om anskaffelse av 
slike hengere med beredskapsutstyr, sier Jahn Petter. Hengeren vil bli brukt ved aksjoner og opera-
tivt innsats, men også til opplæring og forebygging innen mange områder. Røde Kors vil med disse 
hengerne ha en unik mulighet til inkludere både ung og gammel i det viktige beredskapsarbeidet. 



Et av de elementene utenom selve beredskapen er å inkludere flere i det viktige beredskapsarbeidet, 
slik at de lokale Røde Kors foreningene blir enda mer synlig.  - Tenk på alle de arenaene dette utstyret 
kan brukes på, for eksempel en opplyst akebakke der vi kan lage aktivitetsdag for barn, eller at vi kan 
servere lunsj fra teltet til besøksvenner en vakker vårdag, sier Jahn Petter. 

- I Bømlo har hele kommunen dratt nytte av beredskapshengeren, forteller Brannsjef i Bømlo Kom-
mune Bjørn Sortland. Bømlo var i sommer første kommune som skaffet seg beredskapshenger, og 
siden har hengeren vært en god tilførsel til kommunens helhetlige beredskap. – Det er viktig å samar-
beide mellom etater, konkluderer brannsjefen. Da er beredskapshengeren et unikt virkemiddel. 

Mens dette skrives vet vi at Bømlo Røde Kors har hengeren i bruk i Etne. Mer informasjon kommer 
neste uke…  

Over: Bømlo Røde Kors sin henger 

Pål Espen Haukedal fra Bøm-
lo Røde Kors ble intervjuet av 
NRK. Se hele innslaget på NRK 
Vestlandsrevyen 2. oktober. 

Også Bergensavisen har skrevet 
om saken. Denne kan du lese 
her. 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen
http://www.ba.no/nyheter/article6896320.ece


Ny høst – nye muligheter! 

Høsten banker på døren, noe som betyr det igjen er klart for 
oppstart av nye Røde Kors aktiviteter. Men aktivitetene kan ikke 
fungere uten flere engasjerte frivillige. I august og september har 
derfor mange lokalforeninger hatt fokus på rekruttering. 

Bergen Røde Kors har til sammen fått over 70 nye frivillige etter å ha 
arrangert 3 rekruteringsmøter i august og september. En av de nye 
er 23-år gamle Ida Johanne Bohmann, som til daglig studerer jus på 
tredje året ved UIB. Ida Johanne forteller at hun alltid har vært aktiv og 
engasjert i ulike organisasjoner, og at hun ble kjent med Røde Kors da 
hun begynte som Buddy for en spansk jus-student for noen uker siden. 

- Engasjementet som Buddy har vært veldig positivt så langt. Jeg og han 
som jeg er Buddy for har møtt hverandre to ganger så langt, og jeg har 
også møtt kjæresten hans. Jeg bidrar til å introdusere ham for Norge, 
også håper jeg selvsagt å få praktisert noen spanske gloser. Nå ønsker jeg også å bidra til Røde Kors 
sine aktiviteter for barn og unge i Bergen. Introduksjonen av de ulike aktivitetene i regi av Barnas Røde 
Kors ga mersmak, og jeg kjente jeg at dette er noe som mitt hjerte brenner for, forteller den entusias-
tiske damen som nå er frivillig i FriBARK.

Jørn Anderssen som har vært frivillig i Røde Kors i 56 år avsluttet møtet. Med engasjement og tyngde 
fortalte den erfarne Røde Korseren de fremmøtte om blodgiving, aksjoner, grasrotandelen, pant, aks-
joner og aktiviteter som man kan ta del i som frivillig i Røde Kors. 

-Det er så fantastisk å se at så mange er interessert i Røde Kors. Jeg håper at dere også fortsetter som 
frivillige i 56 år, avsluttet han til den fullsatte salen på Røde Kors Huset under gårsdagens informasjon-
smøte for nye frivillige. 

Jørn Anderssen har et langt og aktivt Røde Kors-liv bak seg. Han har blant annet satt i valgkomiteen, 
han har vært formann for den årlige 8. mai-markeringen i Bergen, og bidrar stadig til ulike aktiviteter 
og arrangementer. Hjertesaken hans er Blodbussen og sammen med 3 andre pensjonister driver han 
blodgruppen i Bergen Røde Kors. Det siste året har vi vervet nesten 1000 nye blodgivere, forteller han, 
og nå ønsker vi oss både flere blodgivere og frivillige som kan bidra til rekrutteringsarbeidet.

Nye beredskapsvakter i Kinsavik
Kinsavik Røde Kors fikk over 30 nye beredskapsvakter da de stilte på stand for å verve 13 til 14. sep-
tember. – Vi har blitt veldig godt mottatt sier Britt Thorsen i Kinsavik Røde Kors. 
Selv om de ikke har hatt beredskapsvakter tidligere er det 
tydelig at den nye aktiviteten blir satt pris på. - Beredskaps-
vakten er en viktig aktivitet, som bygger opp under det 
lokale samholdet i kommunen poengterer Britt.

Også Os Røde Kors har satt fokus på rekruttering de siste 
månedene. – Vi har sendt ut brosjyrer til alle hustander i 
Os med informasjon om Røde Kors sier prosjektleder for 
vervekampanjen i Os Røde Kors Kristian Strønen. I samme 
tidspunkt ble alle lokale medier invitert til pressekon-
feranse sammen med ordføreren. - Dette gav veldig god 
mediedekning forteller Kristian.   

En fornøyd Britt Thorsen poster innmeldingss-
kjemaet for nye beredskapsvakter

En engasjert Jørn Anderssen for-
teller om Røde Kors



Når krisen først oppstår trenger vi mange kloke hoder og dyktige hender. Disse finnes det 
mange av i omsorgsaktivitetene i Hordaland. Distriktsråd Omsorg i Hordaland ønsker med 
denne samlingen å gi de lokale omsorgsrådene konkrete verktøy som de kan bruke i sitt lokale 
beredskapsarbeid. Vi legger opp til et spennende program med en god kombinasjon av infor-
masjon og deltakelse. Vi planlegger å kjøre identiske samlinger to steder for å gjøre det praktisk 
for så mange som mulig å delta. Det er ikke nødvendig å ha forkunnskap om beredskap for å 
delta.

MÅLGRUPPE
Tillitsvalgte omsorgsledere, aktivitetsledere, og andre omsorgsfrivillige med interesse for bered-
skap.

TID OG STED
VOSS, LØRDAG 2. NOVEMBER (Røde Kors huset)
FJELL, SØNDAG 3 NOVEMBER (Røde Kors huset)

PROGRAM
10.00-11.00 HVA KJENNETEGNER GOD OMSORGSBEREDSKAP 
11.00-12.30 GRUPPEARBEID DER DE LOKALE OMSORGSRÅDENE UTARBEIDER SIN  
                           EGEN BEREDSKAPSPLAN 
12.30-13.30 LUNSJ
13.30-15.00 PRAKTISK ØVELSE 
15.00-15.30 GJENNOMGANG AV ØVELSEN OG ARBEIDET I GRUPPENE
15.30-16.00 OPPSUMMERING AV SAMLINGEN OG OPPVARMING TIL ARTISTGALLA 
                           14. DESEMBER                                  

Påmelding til thorbjorn.fosse@redcross.no, tlf 55 38 33 15, med navn, lokalforening, kontakt-in-
formasjon og eventuell annen informasjon innen søndag 27. oktober. 
         

Gratis omsorgsamling med fokus på beredskap

                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              


