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Kr. 19 501 496

Totalt innsamlede midler i Norge

Gir julepresangen til Filippinane

Dei nesten 300 medarbeidarane ved Boliden Odda ønskjer seg ingen julepresang frå bedrifta i 
år. Dei vil heller at gåva kjem tyfonoffer på Filippinane til gode.

- Kjempeoverraskande og heilt fantastisk, seier Morten Miljeteig, leiar i Odda Røde Kors, til Bergens 
Tidende. Lokalforeininga får 90.000 kroner frå industribedrifta på Eitrheimsneset, ein sum som 
uavkorta går vidare til Røde Kors på Filippinane og hjelpearbeidet til dei som er ramma av tyfonen 
som raserte store område i landet sist veke.

Les hele saken i Bergens Tidende 

Røde Kors-leiar i Odda, Morten Miljeteig (nr 3 frå h.) omgitt av fagforeiningsleiarane ved Boliden Odda som gir årets 
julegåve vidare til hjelpearbeid på Filippinane. Frå v. Torgeir Nondal (Ledelse og Teknikk), Einar Mikkelsen (avd.61 
Kjemisk), Steinar Eriksen (Negotia), Miia Pesonen (Tekna) og Amund Velure (NITO) FOTO: Bjørn Vivelid 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Gir-julepresangen-til-Filippinane-3010148.html


Bømlo Røde Kors samla inn kr 158 684

Då kan eg stolt melda at Bømlo Røde Kors i går har samla inn kr 158 684 på bøsseaksjonen for 
dei kriseramma på Filippinene.

Av: Ann-Kristin Stensen, aksjonskomiteen Bømlo Røde Kors

Etter at styret forgje torsdag beslutta at me skulle ha dør til dør aksjon for Filippinene, var det berre 
å setja i gang å ringa folk rundt omkring i kommunen. Me kontakta speidergrupper, kvinne og fami-
lielag, privatpersoner og medlemmane våre stilte mannsterke. 

Aksjonen fekk presseomtale i lokalavisa og me fekk sponsa ei flott annonse. Facebook har og vore eit 
nyttig media for å skaffa bøssebærera. Dette resulterte i ca 70 personer som var med å gjekk i kom-
munen vår. I tillegg var me ein god stab som organiserte, leverte ut og tok imot bøssene + tellekorps 
(den kjekkaste jobben )

I tillegg har me hatt bøsser på 4 butikkar. Det er og sparka i gang ein bedriftsstafett, men denne veit 
me ikkje resultatet av endå siden disse set inn pengane direkte på annonsert konto.

Me vil takka alle medlemmane våre som har gjort dette mulig og alle andre lag/organisasjoner og 
privat personer som har hjelpt oss til å oppnå eit så flott resultat. 



Dugnad for Filippinene 
Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Streetlight står sammen i denne dugnaden 
fordi det er organisasjoner som nå er en viktig del av nødhjelpen og gjenoppbyggingen av Filip-
pinene.

Streetlight sitt barnehjem ble som resten av Filippinene rammet av tyfonen og de har et ønske om å 
bygge opp igjen barnehjemmet, men alene kan ikke Streetlight hjelpe hele Filippinene med nødhjelp 
eller med å bygge opp igjen samfunnet. Derfor har Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Kirkens Nødh-
jelp gått sammen om en Dugnad for Filippinene. 

Det er fantastisk å se hvordan hjelpen nå kommer fram til de som trenger det mest. Redd Barna har 
hovedfokus på barns overlevelse, beskyttelse og utvikling. Hele 5,4 millioner barn er rammet. Tusen-
vis av skoler er borte. Det er alltid barn som er mest utsatt når katastrofen rammer. 

Kirkens Nødhjelp renser vann og sikrer at flere titalls tusen mennesker får livreddende rent  vann. 
UNICEF har base på Filippinene, og var til stede før tyfonen rammet 8. november. UNICEF har 
koordineringsansvar for fire områder i nødhjelpsarbeidet på Filippinene og har bidratt til at over 
200.000 mennesker igjen har fått tilgang til rent vann, bidratt med mobile toaletter i Tacloban og 
utdelt mat, medisiner  og hygienepakker til mange rammede.

Røde Kors har sendt ned to feltsykehus som skal bidra i månedene framover. I tillegg deler Røde 
Kors ut mat og utstyr som presenninger. Filippinene Røde Kors ble selv rammet av tyfonen. De drev 
med forebygging i forkant, har drevet søk og redning/evakueringsentre og livredning umiddelbart 
etter tyfonen. Konsekvensene var for store til at de selv kunne håndtere den og det internasjonale 
Røde Kors har derfor mobilisert over hele verden for å hjelpe. 

TV-sending
På Nationaltheatret går teppet opp for en støttekonsert med noen av våre fremste artister.  NRK-pro-
filen Nadia Hasnaoui leder oss gjennom TV-konserten, med både de tunge historiene om de ufat-
telige ødeleggelsene, men også om håp og gjenoppbygging.

Støttekonserten sendes på NRK1 k 20.15 til 21.25

Det er helt utrolig å se alle de engasjerte menneskene som stiller opp gratis slik at vi kan få til et 
fakkeltog og en sending på søndag som viser at vi står sammen om å hjelpe Filippinene. Det er over 
13 millioner mennesker som er rammet av denne tyfonen, de trenger ikke bare hjelp i dag, men i 
lang tid framover. 

Skavlan på fredag
Talsperson for Dugnad for Filippinene og leder i organisasjonen Streetlight, Erlend Johannesen er 
også gjest hos Skavlan fredag kveld.  

Fakkeltog og samling utenfor Nationaltheatret
Med utgangspunkt i den lille barnehjems-organisasjonen Streetlight og det filippinske miljøet i 
Norge arrangeres et fakkeltog gjennom Oslos gater. Dette blir starten på en livsviktig støtteaksjon til 
hjelp for ofrene etter historiens verste storm.

Ønsker du å delta i fakkeltoget, vennligst følg med på facebook i kveld. Etter Dagsrevyen på NRK i 
kveld vil facebooksiden og nettside om Dugnad for Filippinene være aktive.
 



Babyen Raymart første pasient på feltsykehus

Pasientene stod i kø da Røde Kors sitt 
feltsykehus i Ormoc startet behandlin-
gen av sine første pasienter i dag. Røde 
Kors sine helsedelegater rapporterer 
om enorme behov. 
 
- Det er svært gledelig å endelig være 
i gang med medisinsk behandling for 
mennesker som i tillegg til skader og 
sykdom, også i mange tilfeller både har 
mistet hjemmene sine og arbeidsinntek-
tene sine, sier Ståle Rudiløkken, nestled-
er på feltsykehuset.
 
Ormoc distriktsykehus, som tidligere 
dekket hele distriktet, er totalødelagt et-
ter tyfonen og har ca 20 prosent kapasitet 
i forhold til normaltilstanden. Både den 
kirurgiske avdelingen og fødeavdelingen 
er ute av drift. I de delene av sykehuset 
som ikke er rasert ligger det pasienter 
overalt. 
 
-Ved distriktsykehuset mangler de strøm, dette betyr at de om natten jobber under svært mangel-
fulle lysforhold. Kvinner som har født får ingen plass å hvile etterpå. De må sitte på harde metall-
benker rett etter fødselen. I tillegg så har de til nå ikke hatt noe kirurgisk kapasitet i tilfelle komp-
likasjoner, forteller Rudiløkken.

Prioriterer gravide og fødende
Tre måneder gamle Raymart Recard ble feltsykehusets første pasient. Spedbarnet og familien hadde 
da tilbragt tre dager i lobbyen på det overfylte distriktsykehuset. Sammen med moren, faren og 
storesøsteren mottok han behandling mot diare og dehydrering. En tilstand som raskt blir livstru-
ende for spedbarn. 
 
- Jeg vet at vi har mye tungt arbeid foran oss. Hjemmet vårt er ødelagt av tyfonen. Men at barna 
mine har det bra, gir meg en bekymring mindre, sier moren Mary Anne. 
 
- Vår hovedoppgave i tiden fremover blir å behandle alle de som nå står uten et behandlingstilbud. 
Vi vil prioritere behovet for regionens gravide og fødende kvinner samt behovet for kirurgiske in-
ngrep til kapasiteten på distriktsykehuset er bygget opp igjen. Vi har allerede behandlet flere sped-
barn. Før tyfonen rammet, hadde distriktsykehuset 10-15 normale fødsler og rundt 5 keisersnitt 
hver dag, sier Rudiløkken.
 
Umiddelbart etter åpningen av det norske feltsykehuset ble det overført 48 pasienter fra Ormoc 
distriktsykehus, 22 av disse er barn. Tre pasienter med tuberkulose er plassert i isolat. Den første 
pasienten ble allerede behandlet i går rett før feltsykehuset åpnet. 
 

Mamma Mary Anne Recard og storesøster Risa (4 år) følger lettet 
med når tre måneder gamle Raymart mottar behandling av Røde 
Kors. (Foto: Gwendolen Eamer/Røde Kors).



30 sengeplasser
Feltsykehuset består av syv store telt og har 30 sengeplasser, egen fødeavdelingen og kirurgiavdelin-
gen. Totalt 28 delegater fra Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen befinner seg nå i Ormoc. 
 
- 10 av Røde Kors-delegatene er fra Norge. De gjør en livsviktig innsats for pasientene i området, 
med støtte fra givere i Norge. Vi vet lite om hvor stor pågangen vil være. Behovet er allerede enormt 
og vi regner med at antallet pasienter vil øke nå som tilgangen på helsehjelp er forbedret, sier gener-
alsekretær i Røde Kors i Norge  Åsne Havnelid.

I tillegg til å drive feltsykehuset skal delegatene etablere mobile helseklinikker, sette i gang vaksin-
ering, jobbe med psykososial støtte og drive voldsforebygging. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med 
Røde Kors på Filippinene. 
 
Røde Kors sitt feltsykehus på Ormoc har kapasitet til å behandle 100.000 pasienter og er et samar-
beid mellom Røde Kors i Canada, Norge og Hong Kong.  Operasjonssalen, fødselsavdelingen og 
pasientbehandlingen er nå operativ. 

Dette gjør Norges Røde Kors på Filippinene

•	Umiddelbart	etter	åpningen	av	det	norske	feltsykehuset	ble	det	overført	48	pasienter	fra	Ormoc	
distriktsykehus, 22 av disse er barn. Tre pasienter med tuberkulose er plassert i isolat. Den første 
pasienten ble allerede behandlet i går rett før feltsykehuset åpnet. 

•	Feltsykehuset	består	av	syv	store	telt	og	har	30	sengeplasser,	egen	fødeavdelingen	og	kirurgiavdelin-
gen. Totalt 28 delegater fra Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen befinner seg nå i Ormoc. 

•	Røde	Kors	sine	helsedelegater	rapporterer	om	enorme	behov.

•	I	tillegg	til	å	drive	feltsykehuset	skal	delegatene	etablere	mobile	helseklinikker,	sette	i	gang	vaksin-
ering, jobbe med psykososial støtte og drive voldsforebygging. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med 
Røde Kors på Filippinene. 



Rekordmange deltagere på ledersamling  

Hele 117 personer deltok i år på hjelpekorpset sin ledersamling fra 15 til 17. november. – Jeg er 
imponert over oppmøte, sier leder for Distriktsråd Hjelpekorps Jahn Petter Berentsen.  

Samlinger som dette er viktig for å dele erfaringer mellom de forskjellige korpsene i hele Hordaland 
fylke. Samarbeid og samvirke er nøkkelord i redningsaksjoner, og da er det særdeles viktig at alle 
korpsene samles ved jevne mellomrom. - Og ikke minst det at vi har viktige samarbeidspartnere og 
oppdragsgivere tilstede understreker Berentsen.

På ledersamlingen ble det blant annet gjennomgått en redningsaksjon av den litt spesielle typen. Et 
tysk par ble i sommer reddet ned fra Hardangervidda av Eidfjord Røde Kors ved hjelp av hest.  
Gjennomgangen fikk en ekstra dimensjon ved at Stabssjef ved Hordaland Politidistrikt Gustav Lan-
dro sammen med Redningsleder Ben Wikøren ved Sola Hovedredningssentral delte deres versjon av 
hendelsen. - Det er viktig med et godt samarbeid på tvers av etater og organisasjoner, påpeker Ber-
entsen. - Derfor er vi takknemlig for at både Stabssjefen, Redningslederen og ikke minst den stedlige 
lensmann Terje Kvalvik, som er lensmann i kanskje et av de mest utfordrende områder hva gjelder 
natur og behov for krevende redningsaksjoner, hadde anledning til å delta her sammen med oss.   

Under årets ledersamling hadde vi også fire forskjellige fagsamlinger. - Ideen til dette var noe jeg 
plukket opp når jeg deltok på en samling i regi av Buskerud Røde Kors Hjelpekorps for en tid til-
bake, forteller Berentsen. 

Verdenspremiere!
Mannskapet på Røde Kors Båten i Hordaland viste for første gang denne helgen en helt ny film de 
har produsert. Planen er at filmen skal brukes i promotering og rekrutering til gruppen som driver 
med båt og forebyggende arbeid her i Hordaland.  Og forhåpentligvis å skaffe oss mange gode spon-
sorer som gjør at vi kan sikre driften i mange år fremover.  Prosjektansvarlig for filmen Pål Herland 
var også blant deltagerne på vannredningssamlingen. 



– Jeg tror denne samlingen var spesielt nyttig for de som bygger opp nye vannredningsgrupper, men 
det var også nyttig for oss som har vært med en stund, sier Herland. Han forteller videre at besøket 
av Ben Wikøren fra Sola Hovedredningssentral var spesielt lærerikt.  Gustav Landro og Wikøren 
forsikret oss om at vi må få til et enda bedre grunnlag for samarbeid med politibåten og de øvrige 
sjøgående ressurser. – Siden jeg er med i båtgruppen til Hordaland Røde Kors var dette veldig nyttig 
påpeker båtentusiasten. 

Det arbeides nå med å etablere et nytt nødnett i Norge, noe som også var fokus på sambandssam-
lingen. - Vi fikk blant annet besøk av Arve Hermansen fra prosjektgruppen for nødnett, forteller 
fagleder for samband Roar Elde.  

- Skredgruppen har på årets samling fokusert på å gjøre gode forberedelser, gi oppdatert kunnskap 
og dele læringsmomenter fra tidligere aksjoner, forteller fagansvarlig for skred Svein Ove Seim. 

For første gang ble det også arrangert egen fagsamling for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp 
(RØFF). - Vi har hatt fokus på erfaringsutveksling forteller Distriktsrådet for Hjelpekorps sin fagled-
er for RØFF Elin Bratthole.  Berentsen legger til at det er utrolig viktig og ikke minst kjekt og se så 
mange ledere som er klare til å jobbe med RØFF avdelingene. - Dette er til uvurderlig støtte for hele 
Røde Kors organisasjonen, og kanskje spesielt for Hjelpekorpset med tanke på fremtidig rekrutter-
ing.

Til slutt er det også viktig for meg å få løftet frem de som virkelig har fått denne samlingen til å bli 
den suksessen den har vært, forteller Berentsen.  - Administrativ leder Agnethe Gilbakken og Oper-
ativ leder Eilev Nysveen, sammen med Håkon fra Distriktskontoret, har gjort en fantastisk jobb fra 
planlegging til gjennomføring, og dette er en samling som i år har trukket nesten like mange deltag-
ere som våre TRØKK samlinger. Det er jeg spesielt imponert over avslutter Berentsen.  

Neste uke kan du lese mer om erfaringene fra RØFF samlingen, men allerede nå kan du se 
flere bilder fra ledersamlingen på Hordaland Røde Kors sin facebook side ved å trykke her. 

https://www.facebook.com/hordalandrodekors
https://www.facebook.com/hordalandrodekors


 
 

Tilbud til Hordaland Røde Kors 

Det nærmer seg vinter og Røde Kors Førstehjelp har følgende eksklusive tilbud til lokalforeninger i 
Hordaland. Tilbudene gjelder ut november.    
 

 

Ortovox 
Zoom Skredsøker 
KUN 1617,‐ kroner inkl. mva. 
 
Ortovox Zoom kommer med Smart Antenne system 
som automatisk bruker den antennen som er best 
tilgjengelig. Kommer med kun to knapper noe som 
gjør den enkel å håndtere. Stort Led display. 3 
antenner, digital og opptil 40 m. søkelengde. 200g. 

 

 

Ortovox 
Søkestang i stål med ståltråd 3,2 meter 
KUN 676,‐ kroner inkl. mva. 
 
Material: Stål, Stål kabel  
Sammenslått Lengde: 40 cm  
Utslått lengde: 320 cm  
Diameter: 12 mm  
Vekt: 673 g 

 
 

 

 
HeartSine 
Hjertestarter PAD 300 
KUN 9 999,‐ kroner inkl. mva. 
 
Norges beste tilbud på hjertestarter! Røde Kors 
Førstehjelp tilbyr nå hjertestarteren som er 
markedsleder i Norge, HeartSine Samaritan 
PAD300P, til en utrolig kampanjepris. 
  

 

Bestilling gjøres via; www.rodekorsforstehjelp.no 



Aktivitetskalender 

                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

2013

1/12:  Verdens aidsdag 
2/12:   Distriktsstyremøte m/ julemiddag
14/12  Røde Kors Artistgalla på TV2

2014

21/2 - 2/3: Finsekursene                                                   
14 -16/3: Årsmøtet Hotell Ullensvang                       
5 - 9/6:   Storkurshelg hjelpekorps                            

Holsts legat - frist 14. januar

Holsts legat gir tilskudd til tiltak innenfor barne- og ungdomsarbeid, spesielt innen utdanning, 
kriminalitetsforebygging, fysisk og psykisk utviklingshemmede, vanskeligstilte barn og ungdom, 
samt forskning.

Søknadene sendes til Norges Røde Kors, Postboks 1 Grønland, 0133 OSLO, merket Holsts legat, 
INNEN 14. JANUAR 2014. Holsts legat ønsker at alle søknader fra Røde Kors skal sendes fra 
sentralleddet. 

Vennligst send søknadene i papirutgave, skrevet ensidig, heftet - ikke stiftet. Innsendelse av rapport 
for fjorårets utdeling er nødvendig før ny tildeling kan skje. Husk kontonummer, e-postadresse på 
kontaktperson, og postadresse til søkeren -  dette må oppgis i søknaden.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Thorbjørn på e-post: thorbjorn.fosse@redcross.no eller telefon 
55 38 33 15. 


