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Opprydding av Etneevlen

Lyssøylen til Bømlo Røde Kors gjorde at opprydningen kunne fortsette utover kvelden (Foto: Thorbjørn Kirkeleit)

Etter at en semitrailer lastet med 29 tonn søppel kjørte ut i Etneelven torsdag 3. oktober ble Etne 
Røde Kors kalt ut for å bistå. 

Utforkjøringen skjedde ved en bro der Etneelva deler seg i Nordelva og Sørelva. Etneelva er ei av 
Norges nasjonale lakseelver, så det var viktig å sikre at søppelet raskt ble fjernet.

Under akuttfasen torsdag kveld, fikk Etne Røde Kors hjelp også fra Røde Korsere fra Bømlo, Kvinn-
herad og Stord og Fitjar. – I en slik fase var det verdifullt med hjelp fra nabokorpsene forteller leder i 
Etne Røde Kors Hjelpekorps Roar Fredriksen.  

Søppelet ble raskt spredt nedover elven. Det er 3 km fra ulykkesstedet til utløpet i havet, så det var et 
stort område å rydde. - For å stoppe spredningen gikk vi rett på felleskjøpet og kjøpte et stålgjerde 
på 25 meter, forteller Roar. Gjerdet ble festet på land i begge sider ca. 1 km fra ulykkesstedet og fikk 
stoppet mye av søppelet. 

- Bømlo Røde Kors stilte med den nye beredskapshengeren til Bømlo Kommune, lik den vi fikk låne 
til Camp Hjørnås i sommer. Takket være lyssøylen kunne oppryddingen fortsette utover kvelden på 
en sikker måte, også etter mørkets frembrudd. Teltet fikk vi ikke brukt denne gang, men om vær-
gudene hadde vist seg fra en litt annen side hadde også dette vært til god hjelp. Vi har et stort ønske 
om at Etne snart har sin egen beredskapshenger, til bruk i kriser, men også i mer hyggelige arrange-
ment, sier Roar.

Etne Røde Kors fikk på fredagen ansvaret av kommunen for å koordinere opprydningen og de frivil-
lige de neste dagene. – Samarbeidet mellom Røde Kors og kommunen har under hele aksjonen vært 
svært bra understreker Roar.  



Leteaksjon i Fyllingsdalen 

Over 30 Røde Korsere var tirsdag denne uken på leting etter en 81 år gammel mann fra Fyllings-
dalen i Bergen. 

Politiet, Sivilforsvaret, Norske redningshunder lette sammen med Røde Kors etter mannen som ble 
meldt savnet av familien mandag kveld. 

Beredskapshengeren ble raskt kjørt ut til området og teltet ble satt opp ved Rema 1000 Løvåsen, der 
det fungerte som en samleplass for mannskapet. – Beredskapshengeren var også i denne aksjonen et 
viktig hjelpemiddel, siden det er viktig at mannskapet har en plass å søke ly mens de venter på nye 
oppdrag, sier områdeleder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Eirik Hatletveit. 

Kl. 14.40 på tirsdag ble heldigvis mannen funnet i god behold, og det kom frem at han har opphold 
seg hos en kamerat mens han var savnet.

Selv om mye av søppelet er hentet ut av elven, 
ligger det fortsatt en del på bunnen. – Når laksen 
begynner å gyte om en uke kan dette bli et problem 
poengterer Roar. Et dykkerfirma er derfor leid inn 
for å rykke opp resten. 

- Takk til Etne Røde Kors de har også denne gan-
gen vist at de tar ansvar dersom en ulykke/hendelse 
oppstår. Denne aksjonen viser også viktigheten av 
godt samspill mellom de frivillige og kommunene 
og resten av redningssamvirke. Personell med 
lokalkunnskap, skikkelig rutiner for varsling og 
samhandling kombinert med utstyr gjør at vi gjen-
nom kunnskap og trening er i stand til og mestre 
mange typer utfordringer  sier leder for Hordaland 
Røde Kors Hjelpekorps Jahn Petter Berentsen.



Aktivt gårdsbesøk på Langegården 

Smilene og latteren satt løst da 24 barn og 5 frivillige dro av gårde med Bergen Røde Kors til 
Langegården tirsdag denne uken.

Av: Anne Charlotte Valaker Bruheim 

Frivillige fra Røde Kors arrangerer en rekke ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge. De siste 
årene har ett av dem vært Aktiv Høst, som er et aktivitetstilbud til barn som er hjemme i høstferien. 
I år er elever fra flere av de bynære bergensskolene invitert til å være med på gårdsbesøk i løpet av 
høstferien. På tirsdag var det Langegården på Fjøsanger som stod på programmet. Tidlig tirsdag 
morgen dro en gruppe forventningsfulle 4.-6.klassinger fra Ny-Krohnborg og Slettebakken av gårde 
med sekk, godt humør og matpakke.

En av dem er 7 år gamle Johanne Viktoria som nektet plent å gå på SFO da ryktene om at mor skulle 
på tur med Røde Kors til Langegården, nådde henne. Sammen med de andre barna fikk hun bruke 
dagen til å mate sauer og kaniner, plukke egg, kjøre med hest og kjerre, leke og spise pølser.
-Åhh, dette var så utrolig kjekt, mamma! Når skal vi på tur med Røde Kors igjen og når kan jeg få 
en sånn Tara-hund som de har på Langegården, spurte dagens ivrigste hundepasser på vei tilbake til 
bussen, etter endt gårdsbesøk. Ja, og når kan jeg få plukke varme egg igjen?

Tara er forresten en vennlig og leken Toller Retriever som må stå i bånd fordi den er litt for glad i 
pølsene på Rema-butikken på Fjøsanger.  Den andre hunden på gården, Border Collien Mia blir 
tv-stjerne i oktober. Da dukker hun opp i programmet ”Dyrevenn” på NRK Super, for å vise sine 
kunster som gjeterhund. 

-Å være barneleder i Røde er utrolig givende og kjekt, forteller Joachim Amundsen Bognøy, som er 
hovedansvarlig for Aktiv Høst sammen med Henriette Solheim og Ragnhild Hoft. 
Joachim har vært frivillig i Røde Kors siden juni i år. Han debuterte som gruppeleder på Ferie for 
alle i sommer. Denne uken er han hovedansvarlig for Aktiv Høst i Bergen. 

Lek og moro på lekeplassen på Fjøsanger ble det også tid til for Johanna Viktoria.



-Det er tidkrevende å organisere dette opplegget, men heldigvis har jeg med meg dyktige frivillige og 
snille barn som setter pris på opplegget. 

-Kan du anbefale det være frivillig i Røde Kors?

-Ja, det kan jeg absolutt. Å være barneleder i Røde Kors passer for alle som liker å ta ansvar og å 
jobbe med barn og unge. Man får så utrolig mye tilbake for den jobben man legger i dette, avslutter 
Joachim før han løper videre til neste oppgave. 

3 av de frivillige som bidro til en fin dag for store og små på Langegården kommer fra firmaet Vizrt, 
som er markedsledende på datasystemer for tv-grafikk. Bergenskontoret til Vizrt har inngått et sa-
marbeid med Bergen Røde Kors og planlegger at de ansatte til sammen skal bruke 150 dager årlig på 
sosialt arbeid i Bergen. 

Eira Monstad som er hovedansvarlig for bergenskontoret sin 
satsning på sosialt arbeid, kalt CSR Corporate Social Respon-
sibility, forteller at de ser frem til et godt samarbeid med Røde 
Kors. 

-Vizrt internasjonalt har bestemt at alle ansatte skal bruke 2 
arbeidsdager i året på veldedig arbeid. Derfor bretter vi nå opp 
ermene og bidrar mer enn gjerne til frivilligheten her i Bergen. 
Grunnen til at vi velger å gå inn i et samarbeid med Røde Kors 
er fordi dere vet hvor ressursene vi stiller med best kan komme 
til nytte. I og med at vi gjør dette i arbeidstiden vår så har vi 
mulighet til å stille på arrangementer som dere kjører på dagtid. 
Det passer godt i forbindelse med Aktiv Høst som er vårt første 
oppdrag for Røde Kors.

De bergenske værgudene var de eneste som ikke spilte på lag med Røde Kors på Langegården denne 
dagen. For Johanne Viktoria og resten av barna ble det derfor en dryppende våt dag med mye smil, 
latter, glede og gode møter med snille nye firbeinte venner. 

Eira Monstad fra Vizrt tar en velfortjent 
pust i bakken

Deltagerne følger spent med på om Langegårdens to griser, Erna og Kurt, titter frem fra huset sitt.



Mangfoldsuka arrangeres for første gang i år på initiativ fra Barne-, likestillings-, og inklu-
deringsdepartementet fra 14. - 20. oktober, som et ønske om å bidra til økt bevisstgjøring om 
mangfold og integrering uavhengig av etnisk bakgrunn, alder og kjønn.

Av: Elisabeth Heggernes

Røde Kors har fått i oppdrag å koordinere Mangfoldsuka. Målet er å motivere lag, organisasjoner, 
idretten, bedrifter og kommuner til å være mer åpne og nytenkende i sitt inkluderings- og rekrutter-
ingsarbeid.
 
Inkludering gir bedre livskvalitet for den enkelte, men også økt utnyttelse av ressursene og kom-
petansen som finnes i samfunnet. I dag bor det over 600.000 mennesker i Norge med minoritetsbak-
grunn.

Integrering er en toveis prosess
- Vi vet at mange med minoritetsbakgrunn ikke deltar så aktivt i samfunnslivet som de skulle ønske, 
grunnet barrierer som språk, økonomi og nettverk. Innvandrere har verdifull kompetanse, og kan 
tilføre nytenkning og gode diskusjoner inn i organisasjoner, det offentlige og næringslivet, sier gener-
alsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.
 
-Økt mangfold på sosiale arenaer og i arbeids- og organisasjonslivet, bidrar også til å bekjempe en-
somhet og sosial eksklusjon, sier Havnelid.

De beste integreringseksemplene har to ting til felles: Ambisiøst og målrettet arbeid fra bedriftene og 
organisasjonenes side, kombinert med engasjerte og motiverte innvandrere.

- Vi ser at initiativ og integreringsvilje gir resultater. Derfor baserer mye godt integreringsarbeid seg 
på mentorordninger og det å stimulere til egeninitiativ, sier Havnelid.

Røde Kors må bli bedre til å rekruttere ”mangfoldig”
- Den viktigste integreringen koster ikke penger. Den skjer i møtet mellom folk. Det viktigste bidra-
get til mangfoldet du og jeg kan bidra med i det daglige er å møte folk med åpenhet og respekt, ifølge 
Havnelid.

Personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i så å si alle organisasjonstyper. Generalse-
kretæren i Røde Kors ønsker å starte mangfoldsarbeidet i egen organisasjon. 

- Røde Kors må bli bedre på å rekruttere frivillige med en flerkulturell bakgrunn, ikke minst for å 
være en relevant humanitær aktør i fremtiden, sier Havnelid. 

Røde Kors markerer blant annet Mangfoldsuka: 
•	 I	forkant	av	Mangfoldsuka	2013,	14.-	20.	oktober	inviterer	Røde	Kors	til	seminar	om		 	
 mangfold fredag 11. oktober kl.8.30-11.30 på Popsenteret, Trondheimsveien 2, Oslo. Blant  
 annet Ali Watti fra Bergen Røde Kors holder innlegg. Leo Ajkic er konferansier.  
•	 Røde	Kors	ungdom	ønsker	å	markere	mangfoldsuka	med	å	ta	bilde	av	frivillige!	Ta	for									
 eksempel bilde av lokalrådet eller aktivitetsgruppen, hashtag #rødekorsungdom og   
  #mangfold2013, og legg ut på instagram, facebook og twitter! 

Mangfoldsuka 2013



Regnskap og revisjon i lokalforeningen 

Regnskap og revisjon er krevende oppgaver for mange lokale ledd. Vi går nå inn i en periode der 
årsmøter etterhvert skal forberedes. Vi minner derfor alle tillitsvalgte lokalt om følgende:

Regnskap
Distriktskontoret tilbyr GRATIS regnskapsføring av regnskapet for alle lokalforeninger i Hordaland 
Røde Kors. Vi fører nå regnskapet for mange av foreningene og opplever at de er godt fornøyd med 
dette, inkl å slippe arbeidet selv eller slippe å betale for det lokalt.
Gjør dette til tema på neste styremøte. Det er styret som vedtar hvem som fører regnskapet.
Ønsker du mer info om dette, ta kontakt med Lars Atle på lars.skorpen@redcross.no 
Alle som fører regnskapet sitt her på distriktskontoret får også gratis revisjon gjennomført av per-
soner som distriktet har godkjent for slike oppdrag, dersom årsomsetningen er mindre enn kr 5 
millioner.

Revisjon
Landsmøtet i 2011 gjorde følgende vedtak om revisjon av lokale ledd, etter forslag fra Hordaland 
Røde Kors:

Lokalforeninger som har under 5 millioner i totale driftskostnader:
Dersom lokalforeningen har driftskostnader på under 5 millioner kroner, kan distriktsstyret god-
kjenne at revisjonen foretas av to personer med relevant kompetanse som velges på lokalforeningen 
sitt årsmøte. 
Lokalforeninger som har over 5 millioner kroner i totale driftskostnader:
I følge de nye retningslinjene skal regnskapet revideres av statsautorisert/ registrert revisor som velg-
es på årsmøtet dersom lokalforeningen har totale driftskostnader på mer enn 5 millioner kroner. 

Dette betyr at alle lokale ledd med driftskostnader under kr 5 millioner kan kvitte seg med kostnad-
er til revisjon. Dere må ENTEN sende inn forslag på kandidater lokalt som distriktsstyret kan god-
kjenne som revisorer for dere ELLER dere kan velge å bruke personer som distriktsstyret allerede 
har godkjent (da sender dere regnskapet hit for revidering).

Har dere spørsmål om revisjon, kontakt Lars Atle på lars.skorpen@redcross.no 

DET ER TID OG PENGER Å SPARE PÅ Å TAKKE JA TIL HJELP MED REGNSKAP OG REVIS-
JON. DENNE TIDEN, OG DISSE PENGENE ER KANSKJE BEDRE BRUKT PÅ LOKALE HU-
MANITÆRE OPPGAVER?

•	 Bergen	Røde	Kors	Ungdom	vil	markere	mangfoldsuka	under	Mulitimix	tirsdag	15.	oktober		
 kl. 18.00i Røde Kors-huset i i Vetrlidsallmenning 9.
•	 Voss	Røde	Kors	markerer	Mangfoldsuka	med	
 - Filmkveld mandag 14.oktober kl 18: Visning av De Andre, som handler om ungdommer i     
 norske mottak. 
 - Åpent møte onsdag 16.oktober kl 18:  Representanter fra flyktningetjenesten, asylmottak,     
 og Røde Kors forteller litt om arbeidet de gjør, og informerer om hva som skjer med en   
 asylsøker når han/hun kommer til Norge.
•	 Følg	Mangfoldsuka	på	facebook:	https://www.facebook.com/mangfoldsuka	



Verdensdagen for psykisk helse markeres i over 150 land rundt om i verden den 10.oktober.  
Årets tema i Norge er ”Se hverandre – gjør en forskjell”, med barn og unge som hovedmål-
gruppe. Dagen blir markert med ulike arrangementer over hele landet. 

Av: Elisabeth Heggernes

Verdensdagen for psykisk helse ble markert første gang i 1992, for å sette fokus på psykisk helse 
globalt, og fremme utdanning, helsehjelp og bevisstgjøring rundt mental helse.    
 
Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer mental helse som ikke bare fravær av psykisk sykdom, 
men som en tilstand av velvære hvor hvert enkelt individ kan realisere sitt fulle potensial, mestre de 
normale utfordringene livet gir, arbeide og være i stand til å bidra i lokalsamfunnet. 

Temaet for den norske Verdensdagen for psykisk helse i 2013 er rettet mot å bevisstgjøre om at vi 
alle kan være den som gjør en forskjell i livet til menneskene rundt oss, skriver Verdensdagen for 
psykisk helse i Norge på sine nettsider. I forebygging av mobbing og ensomhet kan vi alle ta ansvar. 
Utfordringen til den enkelte er å se menneskene vi omgås til daglig, uansett om de er venner eller 
bekjente.

Røde Kors er en viktig aktør i det daglige arbeidet for å forebygge og hjelpe mot ensomhet, med til-
bud om blant annet besøkstjeneste, leksehjelp, nettverksarbeid for nylig løslatte fra fengsel, og flykt-
ningguider. Verdensdagen for psykisk helse er viktig for å skape oppmerksomhet om viktigheten av 
dette arbeidet. 

 Verdensdagen 2013 ønsker å bidra til: 

•	 Å	øke	folks	åpenhet	og	kunnskap	om	psykisk	helse
•	 Å	øke	bevisstheten	om	at	inkludering	og	gode	relasjoner	bidrar	til	god	psykisk	helse.	
•	 At	flere	blir	oppmerksomme	på	at	vi	alle	kan	gjøre	en	forskjell	i	andres	liv.	
•	 Synliggjøre	sosiale	arenaer	og	fellesskap	som	kan	bidra	til	inkludering	og	relasjonsbygging.	
 
I Hordaland blir Verdensdagen for psykisk helse markert flere steder den 10.oktober: 

•	 I	Ulvik	blir	det	åpent	arrangement	med	kulturelt	innslag	og	høytlesing	om	temaet,	i	tillegg	til		
 servering av suppe, kaffe og kaker.  Kl 12.00-14.00
•	 På	Torgallmenningen	i	Bergen	blir	stand	med	informasjon	om	Verdensdagen,	arrangert	av		
 Stiftelsen Amalie Skrams hus, Røde Kors Døråpner, Psykiatrialliansen og Bergen Turlag. Kl  
 14.00-15.30.
•	 På	Rådhuset	i	Fjell	blir	det	arrangement	med	foredrag,	kulturelle	innslag	og	servering	av	kaf	
 fe. Kl 17.30-20.00
•	 På	Kronstad	DPS	blir	det	foredrag	av	Anne	Lise	Vang	og	Bengt	Lindstrøm.	Amalie	Skrams		
 hus holder konsert. Kl 17-19.
•	 Landsforeningen	for	Lesbiske,	Homofile	og	Transpersoner	(LLH)	i	Bergen	og	Hordaland	har		
 åpent arrangement på Litteraturhuset i Bergen, med blant annet foredrag av Esben ”Esther”  
 Pirelli Benestad. Kl 18.00-21.00. 

 

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse



Frie inntekter er viktig for enhver lokalforening. Voss Røde Kors og Vaksdal Røde Kors arrang-
erer derfor årlig Røde Kors Uker for å skaffe ekstra inntekter.

– De frivillige gjør hvert år en kjempejobb med Røde Kors Veka, sier Marit Nedkvitne fra Voss Røde 
Kors.  Også i år har Veka vært en stor suksess. 

Til sammen 67 000 kr. har blitt samlet inn ved hjelp av loddsalg og stand med kakelotteri under 
smalehovesleppet. - Selv om kakelotteri kanskje ikke er den mest innovative innsamlingsmetoden, er 
den svært populær og effektiv. – Vi fikk inn 18 000 kr. kun ved kakelotteriet forteller Marit. 
I tillegg til de vanlige aktivitetene i Røde Kors Veka hadde Omsorg ansvar for kafeen, parkeringen og 
hoppeslottene under Nybilutstillingen på Voss. 

Marit forteller at det ikke kun er fokus på inntektsskapende arbeid under Røde Kors Veka. På sønd-
agen vart det også arrangert NGF kurs for frivillige i omsorgsaktivitetene, der det blant annet ble 
utdannet en ny NGF instruktør. - Vi er glade for å kunne gratulere mangeårig hjelpekorpsmedlem og 
leder i Omsorg Elin Bye med tittelen NGF Instruktør, sier Marit. 

Røde Kors Veka er blitt en viktig inntektskilde for Voss Røde Kors. - Dette gir oss gode frie inntekter, 
som vi er avhengig av for å koordinere vårt frivillige arbeid, poengterer Marit. 

Også Vaksdal Røde Kors fikk et kjemperesultat under deres Røde Kors Uke, der de blant annet fikk 
rekruttert en del nye grasrotmedlemer. I tillegg har Vaksdal Røde Kors Hjelpekorpset solgt 500 sek-
ker ved til 75 kr. - Dette gir nesten kr. 40 000 i kassen samtidig som vedhogst er sosialt, forteller Olav 
Bruvik fra Vaksdal Røde Kors. Veden blir hugget høyt til fjells om vinteren og transportert ned med 
snøskutere. - Dette er fin skutertrening og er noe som fanger ungdommen, poengterer Olav.  

Røde Kors Uker på Voss og Vaksdal

Voss Røde Kors hadde en svært vellyket stand under smalehovesleppet



Invitasjon til samling for Beredskapsvakt 

Røde Kors beredskapsvakt (RKBV) inviterer til samling for beredskapsvakt fra 29. November - 
1. desember 2013 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Parallelle samlinger: Samtidig med samlingen vil komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap 
arrangere Nasjonal Beredskapssamling (se invitasjon her). Samlingene har forskjellige målgrupper, 
men det vil bli felles åpning og noen fellesarrangementer. Dette for å styrke beredskapsmiljøet i 
organisasjonen ,være en arena for utvikling, og styrke Røde Kors som beredskapsorganisasjon på 
lokalt-, distrikts- og sentralt nivå.

Målgruppe: Lokalforeninger med beredskapsvakt/ lokalforeninger med vedtak om å starte bered-
skapsvakt. 

Fremmøte: Fredag kveld med middag kl. 20:00. Selve programmet starter lørdag kl. 09:00. 

Avslutning: Søndag 1. desember kl. 14:00.

Administrativt: Røde Kors sentralt dekker reise- og oppholdsutgifter for inntil 2 deltakere per 
lokalforening med beredskapsvakt/ lokalforeninger med vedtak om å starte beredskapsvakt.

Foreløpig program:
•	 Åpningsforedrag	ved	ny	Justis-	og	beredskapsminister?
•	 Kommunal	beredskap	–	foredrag	med	Beredskapsstaben,	Fylkesmannen	i	Oslo	og	Akershus
•	 Hva	kan	skje	ved	ekstremvær?
•	 Innføringskurs	i	beredskap	(3	timers	kurs	søndag)
•	 Workshops	med	fokus	på	oppstart,	inspirasjon	og	konkrete	aktiviteter	for	beredskapsvakter

Koordiner deltakelse og påmelding gjennom distriktskontoret via denne påmeldingslenken. 

Påmeldingsfrist er 28. oktober 

Kontaktperson for samlingen: Nasjonal koordinator beredskapsvakt, Christin Konstad, avdeling 

Nasjonal beredskap og hjelpekorps; christin.konstad@redcross.no 

Velkommen til samling!

https://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx%3Fid%3Ded6e4269-4671-44d3-8efe-ba8fd505927a


Siste frist for påmelding til sonesamling i uke 43

Det er et mål for Hordaland Røde Kors sitt omsorgsråd at lokale omsorgsledd og omsorgsfrivil-
lige skal ha bedre kjennskap til distriktsrådets rolle, og hvordan rådet kan bistå lokale aktiviteter. I 
tillegg ønsker medlemmene i distriktsrådet å bli bedre kjent med aktivitetene, de frivillige lokalt, 
og utfordringene man møter. Distriktsrådet inviterer i den forbindelse lokale omsorgstillitsvalgte til 
sonesamlinger i slutten av oktober. Disse sonesamlingene skal være en arena der man kan diskutere 
forventninger og utveksle erfaringer, samt motta nyttig informasjon. 

I tillegg til at vi legger opp til god tid til generell diskusjon, vil vi også ha fokus på følgende temaer:
•	 Samarbeid	på	tvers	av	lokalforeningene	
•	 Omsorgsberedskap
•	 Informasjon	om	ressursgruppene	–	hva	kan	lokale	omsorgsråd	bruke	disse	til?
•	 Håndboken	for	Røde	Kors	Omsorgsaktiviteter	
•	 Hva	ønsker	lokale	omsorgsråd	av	distriktsrådet?	Hva	forventer	distriktsrådet	av	lokale	om-
sorgsledd?

Under ser du tid og sted for de ulike samlingene. Det lokale omsorgsrådet gjør selv en vurdering på 
hvilket sted og tidspunkt som passer best for dem.

TID OG STED:

BERGEN, MANDAG 21. OKTOBER, KL. 18-21 
Distriktskontoret, Sandbrekkveien 95 på Midttun

ODDA, TIRSDAG 22. OKTOBER KL. 18-21
Røde Kors huset

VOSS, ONSDAG 23. OKTOBER KL. 18-21 
Røde Kors huset

STORD, TORSDAG 24. OKTOBER KL. 18-21
Turnhallen

Påmelding med navn, aktivitet og lokalforening til thorbjorn.fosse@redcross.no, 55 38 33 15 innen 
mandag 14. oktober.



Aktivitetskalender 2013

                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

16/10:  Distriktsrådsmøte Omsorg
18-20/10:  TRØKK
21-24/11: Sonesamling Omsorg
25/10 :   Øygarden Røde Kors 25 år
25-27/10: Workshop-weekend Røde Kors Ungdom
2/11:  Omsorgssamling beredskap Voss 
3/11:  Omsorgssamling beredskap Fjell 
15-17/11:  Ledersamling hjelpekorps
2/12:   Distriktsstyremøte m/ julemiddag

Omsorgsprisen 2013
Kjenner du en hverdagshelt, gledesspreder eller ildsjel som fortjener en påskjønnelse for 
enestående omsorgsarbeid?  

Innen 1. november kan du nominere både privatpersoner eller organisasjoner til Omsorgsprisen 
2013. Vinneren av førsteprisen vil motta en gavesjekk på 30 000 kroner og Omsorgsstatuetten i 
bronse, utarbeidet av Vidar Mæland. To andre prisvinnere vil motta en gavesjekk på 10 000 kroner 
hver. 

Siden 2001 har GC Rieber Fondene delt ut en årlig omsorgpris for å løfte frem medarbeidere, friv-
illige, institusjoner eller ulike prosjekt som de siste årene har vist fremragende omsorg i Hordaland. 
Omsorgsprisen deles ut på DNS den 26. januar 2014 klokken 19.00.

Dersom du ønsker å nominere en kandidat til Omsorgsprisen 2013, kan du kontakte Verdighetssent-
eret på mailadressen: jt@verdighetsenteret.no

For mer informasjon, se nett-sidene til Verdighetssenteret 

Aktiv medlemsliste Røde Kors Ungdom

Er du aktiv medlem av Hordaland Røde Kors Ungdom? 

Hordaland Røde Kors Ungdom er en del av beredskapsorganisasjonen Røde Kors, som er støttespiller 
for norske myndigheter også i fredstid. For at HRKU skal være en effektiv støttespiller er det viktig at 
vi har korrekt info til medlemmene våre. 

Vi håper derfor alle aktive medlemmer i Hordaland Røde Kors Ungdom har anledning til å fylle ut 
dette skjemaet 

%0Dhttp://www.verdighetsenteret.no/%3Fdocument_id%3D14%0D
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform%3Fusp%3Ddrive_web%26formkey%3DdHR3eTVFVWlXRm40aEhIZWZHVnBuS1E6MQ%23gid%3D0

