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Artistgalla på Lørdag
Årets store tv-kveld nærmer 
seg!  Lørdag 14. desember kl. 
21.40 viser vi seerne de enorme 
behovene blant barn verden 
over og hvordan vi i Røde Kors 
jobber for å hjelpe dem og deres 
lokalsamfunn.  Det er bare å 
glede seg! 

Målet Røde Kors Artistgalla på 
TV2 er å verve minst 5 000 nye 
faddere slik at vi øker vår langsik-
tige pengestøtte og dermed kan 
hjelpe langt flere av barna som så 
sårt trenger oss.  

Artister som DDE, Lisa Nilson, 
Vinni,  Annie fra musikalen «An-
nie», Maria Haukaas Mittet, Kim 
Cesarion, Truls og Stian Blipp 
opptrer underveis. 

Vi håper dere alle vil være med å spre ordet om årets største tv-kveld 14. desember!

Hanne Sørvaag vil også fremføre sin nydelige egenkomponerte sang for Røde Kors som heter «Nev-
er Alone».

Du vil se reportasjer fra ulike land verden over: 

•	 Bli	med	Vinni	til	Colombia	å	se	hans	møte	med	Gian	Carlo	(9	år)	som	bor	i	en	av	Colombias		
 farligste byer.
•	 Se	Hanne	Sørvaag	rørende	møte	med	foreldreløse	Felix	(12	år)	.		
•	 Opplev	Liv	Grete	Skjelbreid	Poiree	reise	til	Madagaskar	hvor	hun	traff	Rova	(9	år)	
•	 Katarina	Flatlands	sterke	møte	med	flyktninger	fra	Syria

Programledere for kvelden er Oddvar Stenstrøm, Katarina Flatland og Odd-Bjørn Hjelmeseth. 

Underveis i sendingen kan seerne ringe inn å registrere seg som fadder. Et eget telefonpanel med 
kjente fjes skal ta telefonen. Blant annet stiller Bjarte Hjelmeland og Hans Olav Lahlum. Det 
begynner altså å se ut som en varm og innholdsrik TV-sending hvor Røde Korsere, politikere, san-
gere, idrettsfolk, kunstnere og mange hundre tusener nordmenn står sammen for barn i kriser. 

Les mer på Røde Kors sine nettsider ved å trykke her 

http://www.rodekors.no/artistgalla


Julesentralen åpnet mandag 2. desember kl. 10. Julesentralen er et samarbeid mellom VG og 
Røde Kors. På Julesentralen på vg.no kan både de som ønsker å delta i en julefeiring og de som 
inviterer til julefeiring registrere seg. 

Man finner også en oversikt over åpne fellesarrangementer. Allerede få timer at sentralen var åpnet, 
hadde det strømmet på med registreringer til sentralen. Pr. morgen 6. desember er det registrert 275 
som	tilbyr	julefeiring,	49	som	ønsker	julefeiring	og	60	felles	arrangementer.	Listene	over	dem	som	
har registrert seg går videre til distriktene, og distriktene er nå i gang med å snakke med dem som 
har lagt seg inn på sentralen.

Det har vært mange artikler i forbindelse med Julesentralen i VG både på nett og papir i løpet av 
uka, og Åsne har blant annet snakket på Radio Norge og vært med i TV2s Ettermiddagen. I helga 
kommer det flere saker i VG på papir og nett. Foreløpig har det vært historier knyttet til fjorårets 
Julesentral, men snart vil det også komme historier om de som har registrert seg i årets Julesentral. 

For dem som ikke har tilgang til internett er det opprettet et telefonnummer som man kan ringe 
mandag – fredag mellom kl. 12.00-14.00. Nummeret er 03001. 

Spørsmål? Ta kontakt med:

Koordinator	for	Julesentralen	Stine	W.	Torbergsen,	stine.torbergsen@redcross.no,	tlf.	22	05	40	94,	
mob. 45 47 50 53

Kommunikasjonsrådgiver	Line	Jørgensen,	line.jorgensen@redcross.no,	tlf.	22	05	40	56,	mob.	97	14	
60 06

Du kan besøke julesentralen her eller lese mer på Korsveien

Ildsjelprisen 2013
Hordaland Røde Kors har innstiftet ”Ildsjelprisen” for å hedre personer som gjennom året, eller 
gjennom livet, har gitt mye av seg selv til arbeid for Røde Kors og/eller for arbeid som ligger innen-
for Røde Kors sitt samlede formål.

Ildsjelprisen 2013 skal deles ut på Årsmøtet i Hordaland Røde Kors i mars 2014, 
dersom det er kommet forslag på kandidater som  distriktsstyret finner verdig. 
Distriktsstyret ber derfor om at alle lokale ledd / alle medlemmer i Røde Kors i 
Hordaland vurderer om det er noen i eget nettverk som er naturlig å tenke på for en slik pris.

Denne prisen har normalt vært tildelt kandidater som kan karakteriseres som 
”hverdagshelter”, ildsjeler som står på for å skape viktige humanitære øyeblikk for andre som trenger 
dette, på en uegennyttig måte. Slike finnes det svært mange av i Røde Kors i Hordaland.

Forslag til kandidater til ILDSJELPRISEN 2013, sendes skriftlig til distriktsstyret via epost til lars.
skorpen@redcross.no så snart som mulig, og senest innen den 20. januar 2014.

http://www.vg.no/spesial/2013/julesentralen/
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/Forms/Katalog/docsethomepage.aspx%3FID%3D177%26FolderCTID%3D0x0120D520006EB188B694D64044823B79AB3B5304040200F37304C1A15AF240AA2DF7A5C16AE910%26List%3Debf8abb2-0489-48a6-b449-4319cab15d3d%26RootFolder%3D%252Fhumanitaertarbeid%252Fomsorgsportalen%252FFagomrde%2520%2520for%2520alle%252FJULESENTRALEN


Da julereven kom til Sotra

Reven sier god jul: De som har vært ekstra snille i år får ikke kun besøk av nissen. 

49 personer møtte opp da besøkstjenesten i Fjell Røde Kors inviterte til juleavslutning i går.     
-Året ble avsluttet med god mat, underholdning og godt selskap, forteller lokalforeningsleder i 
Fjell Røde Kors Geir Zachariassen. 

Selv om det ikke ble besøk av nissen under juleavslutningen til Fjell Røde Kors stakk julereven 
innom.	-	Gjengen	i	Besøkstjenesten	stilte	sporty	opp	og	fremførte	«what	does	the	Fox	say»	av	Ylvis	
brødrene sier Geir entusiastisk.  

Alle deltagerne fikk servert julemidda, kaffi og kaker, og stemningen var særdeles god forteller Geir.

Samme dag ble det også bestemt at Sotra Røde Kors starter opp RØFF. - Vi har to engasjerte med-
lemmer fra Hjelpekorpset som også ønsker å være med å bygge opp RØFF i Fjell, forteller Geir. 

Samtidig ble det også bestemt at Fjell Røde Kors gir 30 000 kr til Filippinene, så onsdag var en stor 
dag for Fjell Røde Kors. 



Juleavslutning hos BARK Stord 

Av: Anne Kvalheim 

Bark gruppa på Stord hadde juleavslutning på tirsdag. Då var det julegrøt med mandelgave, barkquiz 
og utdeling av ei lita gåve til alle barna.

Barna kunne og komme med ønske til aktiviteter for vårsesongen, det blir ein variert plan då og !

Me ønsker alle ei riktig GOD JUL !

God jul

Dette blir årets siste Ukepost, dersom det ikke skjer noe ekstraordinært. 

Vi vil derfor benytte anledningen til å ønske alle en riktig god julefeiring. Vi ser frem til mange gode 
Røde Kors stunder i det nye året.  

Koselig Julelunsj hos Bergen Røde Kors    



Aktivitetskalender 

                                                         - Vi ønsker alle god jul og godt nyttår             

2013

14/12  Røde Kors Artistgalla på TV2

2014

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


