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http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/nyheter-fra-hordaland-fylke/
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Innkalling til Distriktsårsmøte 2014
Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors innkaller til distriktsårsmøte i Hordaland Røde Kors Lørdag 
15. mars 2014 kl 1330-1730, på Hotel Ullensvang, Lofthus,  og inviterer til årsmøtehelg samme sted i 
tiden 14-16 mars 2014.

Rammeprogram

Fredag 14. mars:
Styret, d-rådene og andre har møter etter behov før/etter middag. 
Det serveres middagsbuffet mellom kl.19 og 21.

Lørdag 15. mars:
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Hjelpekorps årsmøte  kl 0900-1230.
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Omsorg årsmøte  kl 0900-1230.
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Ungdom har årsmøte kl 0900 – 1230.
Distriktsstyrets lokalforeningssamling    kl 1000-1230.

Lunsj kl 1230-1325 

Distriktsårsmøtet planlegges gjennomført lørdag klokken 1330 – 1730. 
Lokalforeninger som har innsigelser mot dette bes henvende seg skriftlig til styret innen 1.februar. 
Distriktsstyret vil foreslå at tiden på søndag kl 0900 – 1330 benyttes til ulike 
fellesforedrag/aktiviteter iht eget program. 
Distriktsstyret inviterer til festmiddag klokken 19.30 lørdag kveld. Pent antrekk. 

Søndag 16. mars:
Fellesforedrag/aktiviteter kl 0900 – 1330. 
Lunsj kl 13.30.
Avreise

Registrering av delegater og observatører fra kl.18.00 på fredag og fra kl.08.00 på lørdag. 
 
Transport
Det vil bli satt opp felles busstransport fredag 14.mars med retur søndag 16. mars. 
Informasjon om bussrute, busstopp og pris blir sendt ut senere.

Deltagelse/representasjon på distriktsårsmøtet
Alle lokalforeninger i Hordaland Røde Kors kan, og bør, være representert med delegater på dis-
triktsårsmøtet. Antall delegater hver forening kan stille med er beskrevet i våre lover og fremkom-
mer av oversikten under. I tillegg kan lokalforeningene delta med observatører. 
(Antall observatører kan måtte begrenses dersom hotellets kapasitet overskrides.)

Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med et antall delegater som bygger på medlemstal-
let i foreningen og folketallet i lokalforeningens geografiske område. Antall delegater fra hver foren-
ing regnes ut slik;

Medlemstall
 Medlemstall       1- 500 gir  3 delegater
 Medlemstall     501-1000 gir  4 delegater
 Medlemstall   1001-1500 gir  5 delegater
Videre får man 1 ekstra delegat per 500 medlemmer lokalforeningen har over 1500 medlemmer. En 
lokalforening med 3500 medlemmer har således 9 dele-gater etter medlemstallet, osv.



Folketall
 Folketall  1-25000 gir  2 delegater
 Folketall     25001-50000 gir  3 delegater
 Folketall     50001-75000 gir  4 delegater
 Folketall   75001-100000 gir  5 delegater
 Folketall 100001-125000 gir  6 delegater
 Videre får mann 1 ekstra delegat per 25000 befolkning i lokalforeningens 
 geografiske område.

Samlet antall delegater for lokalforeningen finnes ved å legge sammen delegater basert på medlem-
stall pluss delegater basert på folketall.

Styret utpeker hvem som skal representere lokalforeningen som delegater ved årsmøtet. Styret skal i 
denne sammenhengen ta hensyn til at aktivitetene i lokalforening-en skal være representativt repre-
sentert blant delegatene.

For observatører / gjester gjelder ingen antallsbegrensning utover det distriktsstyret måtte bestemme 
av hensyn til plass i lokaler, etc. 

Innkomne forslag
Lokalforeninger i Hordaland Røde Kors kan til distriktsårsmøtet fremme egne saker til 
behandling under posten ”innkomne forslag”.

Fristen for innsending av forslag til saker behandlet på årsmøtet under denne posten er satt til 28. 
januar 2014, kl 1200.

Slike forslag skal sendes distriktsstyret v/distriktskontoret; 
enten via epost til lars.skorpen@redcross.no eller via post til

Hordaland Røde Kors
Sandbrekkeveien 95
5225 Midtun
(husk å sende brev i god tid slik at det er fremme innen fristen)

Påmelding
Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. 
Frist for påmelding og innbetaling er 13. februar 2014 til distriktskontoret. 

Du kan melde deg på to ulike måter, via internett på linken under eller via brevpost med 
vedlagte påmeldingsskjema. Vi anbefaler sterkt at alle melder seg på via internett på linken under – 
det er svært enkelt og du får raskt tilbakemelding på at din påmelding er registrert. 
HUSK at din lokalforeningsleder må ha godkjent at du melder deg på, FØR du sender inn.

1) Gå inn på denne linken: https://response.questback.com/rodekors/2014/  og fyll inn dine 
opplysninger. Du vil få en bekreftelse på e-post at du er påmeldt. Svært enkelt.  

2) Fyll ut vedlagte påmeldingsskjema og send per post til Hordaland Røde Kors, Sandbrekkev-
eien 95, 5225 Nesttun. Merk konvolutten «påmelding årsmøte»

Påmeldinger over telefon, på tekstmelding eller e-post uten vil ikke bli godtatt.

https://response.questback.com/rodekors/2014/%20


Det skal fylles ut ett påmeldingsskjema per deltager. Lokalforeningsleder er delegasjonsleder på 
årsmøtet og er den som koordinerer påmeldingen lokalt, ved å bekrefte deltagelse overfor de som 
kan melde seg på, og klargjør hvem som melder seg som delegat og hvem som melder seg som ob-
servatør.

På grunn av hotellkapasiteten er det viktig at vi tidlig vet hvor mange som kommer fra hver enkelt 
lokalforening. Dersom dere ikke vet nøyaktig hvem som kommer, melder dere uansett inn antall fra 
din lokalforening innen 13. februar på epost til thorbjorn.fosse@redcross.no, og så melder dere inn 
fullstendig deltagelse (helst via linken i pkt. 1 over) innen 01. mars 2014.  
Husk å være veldig nøyaktig når dere fyller ut påmeldingsskjema, slik at vi registrerer hvordan du vil 
delta.

Påmeldingen er gyldig når vi også har mottatt deltagerkontingenten.
Innbetaling til Hordaland Røde Kors på konto: 3624.09.00909 innen 13 februar.
HUSK å merke innbetaling med «årsmøte 2014», «lokalforeningens navn» og «navn på alle det 
betales for» om dette er kjent.

Priser
Følgende priser gjelder for årsmøtehelgen:

Overnatting og helpensjon Fre-Søn dobbeltrom      2400,- per pers  
Overnatting og helpensjon Fre-Søn enkeltrom        2800,- per pers
Overnatting og helpensjon Lør-Søn dobbeltrom      1500,- per pers
Overnatting og helpensjon Lør-Søn enkeltrom        1900,- per pers
Dagpakke lunsj lørdag                             650,- per pers
Dagpakke middag lørdag                            650,- per pers
Kun hovedårsmøtet, ingen måltid             gratis

Årsmøtepapirene blir sendt ut i uke 8-2014.
Sakspapirene blir sendt med epost og to eksemplar med brevpost direkte til alle lokalforeningsledere.  

Lokalforeningslederne skal videresende årsmøtepapirene til alle delegater og observatører fra sin 
forening fortløpende, etter hvert som det avklares hvem som deltar fra foreningen. Saksdokument-
ene vil også være tilgjengelig på www.rodekors.no/hordaland 
 
Dersom det er lokalt behov for mer enn to eksemplar på papir, og dere ikke ønsker å kopiere opp 
flere selv, kan flere papireksemplarer bestilles fra distriktskontoret på epost til  thorbjorn.fosse@
redcross.no. 

Æresbevisninger utdelt på årsmøtet
Forslag til tildeling av Hordaland Røde Kors Æresmedlemskap og Hordaland Røde Kors 
Hederstegn behandles og vedtas av årsmøtet. Forslag til disse, og andre æresbevisninger fra Norges 
Røde Kors og Hordaland Røde Kors, for utdeling på distriktsårsmøtet, må sendes inn snarest mulig, 
og senest den 28. januar 2014.

Velkommen til inspirerende og utviklende dager!

Med vennlig hilsen
Hordaland Røde Kors

Kristian Strønen /sign                           Lars Atle Skorpen 
Distriktsleder                    Daglig leder     



Filippinene 
Lena Førland fra Stord/Fitjar Røde Kors 
Hjelpekorps fikk en ekstra god start på det nye 
året da hun fikk besøk av denne sjarmerende 
jenten. Adele på 8 år har spart opp 50 kr. som 
hun ønsket å gi til Røde Kors sitt arbeid for 
barna på Filippinene. - Hendelsene på Filip-
pinene er noe familien har diskutert hjemme 
og det var under en samtale om dette at Adele 
bestemte seg for å gi pengene hun har spart til 
dette formålet, forteller Lena. 

Men det er ikke bare Adele som støtter Filip-
pinene på Stord. I desember ble det arrangert 
støttekonsert i Stord kulturhus, der initia-
tivtakerne Ståle Eskeland og Daniel Måge fikk 
med seg hele ni band og artister for å samle 
inn penger til Røde Kors sitt arbeid på Filip-
pinene. – Ståle og Daniel har gjort en fantas-
tisk jobb, sier Lena entusiastisk.   

Med Adele, Ståle og Daniel sitt bidrag har vi nå samlet inn over 600 000 i Hordaland, og beløpet sti-
ger fortsatt. På Askøy vil det onsdag 22. januar holdes en aksjon til inntekt for Røde Kors sitt arbeid 
med gjenoppbyggingen på Filippinene. Fra 17.30 til 19.00 holder voksenopplæringen åpent hus på 
Florvåg med loppemarked, samt salg vafler, vårruller og annen internasjonal mat.

Er det andre som planlegger flere innsamlinger? Send gjerne en e-post til lars.skorpen@redcross.no. 



Hilsen fra Sven og Åsne
Godt nytt år til dere alle!

Det er med stor stolthet og glede at vi kan informere om at vi sammen i løpet av de siste to måned-
ene i 2013 klarte å samle inn over 40 millioner kroner til de som ble rammet av katastrofen på Fil-
ippinene. Dette hadde vi ikke klart uten stor innsats fra alle ledd i organisasjonen. Røde Kors har en 
unik evne til å nå ut til de som ønsker å bidra og  sammen har vi vist en imponerende vilje til å stå på 
for de som ble rammet. Og fortsatt kommer det penger inn til det viktige hjelpearbeidet.

Vi har også fått 35 millioner fra Utenriksdepartementet til de to feltsykehusene, våre gjenoppbyg-
gingsprogrammer og støtte til appellene til Forbundet og ICRC. Både innsamlede midler og støtte 
fra UD gjør at vi har mulighet til å bidra på Filippinene i lang tid fremover.

Sammen har vi reddet liv. På våre to feltsykehus er det så langt behandlet over 3200 pasienter med 
alvorlige skader. Og flere hundre barn er blitt født!

Nå vil også disse pengene benyttes til den gjenoppbyggingen det er behov for i tiden fremover. Åsne 
er på Filippinene nå for å diskutere hvordan vi best kan støtte Filippinsk Røde Kors i dette arbeidet. 
Røde Kors trekker seg ikke ut etter at den aller mest akutte nøden er lindret. Vi kommer til å støtte 
våre kolleger og de frivillige i Filippinene Røde Kors i mange år fremover.

På innsamlingssiden vil vi nå igjen rette fokuset mot Syria, men fortsette å takke og følge opp alle de 
som har gitt til Filippinene.

Vennlig hilsen
Sven og Åsne

Sårbar for nye stormer
To måneder etter tyfonen Haiyan, er behovet for nødhjelp enormt i de rammede områdene. Nå 
frykter de den neste stormen. 

Av: Marianne Wellen 

Denne uken har generalsekretær Åsne Havnelid besøkt Filippinene, og Røde Kors sitt nødhjelpsar-
beid i området der tyfonen herjet for to måneder siden.  

- Mange har satt opp skur av vrakrester tyfonen etterlot seg, andre bor i telt eller er i evakueringssen-
tre. Behovet for sikre boliger er stort, men dette vil ta lang tid å få på plass, sier Åsne Havnelid.

Denne helgen ventes det kraftig regn og vind i det samme området som tyfonen Haiyan traff. 
- Dette kan være livsfarlig for mange. Vrakgods som ligger over alt kan lett føre til at folk dør, der-
som det blir tatt av vinden. Det er hundretusener av mennesker som er ekstremt sårbare nå, fordi de 
mangler alt og bor i farlig hus i farlige områder, sier Havnelid. 

På ett av Røde Kors sine feltsykehus møtte generalsekretæren en ett år gammel jente, Angel Rose, og 
hennes mor. Jenta ble innlagt etter et bitt fra et giftig tusenbein.Hun overlevde på grunn av feltsyke-
huset til Røde Kors. Der ble hun operert og har vært innlagt der siden før jul. 



- Det er utrolig fint å se at arbeidet er så konkret. På sykehusene redder vi liv hver dag, sier Havnelid.

Røde Kors har to feltsykehus på Filippinene, ett på øya Leyte og ett på øya Samar. Til sammen har 
sykehusene behandlet mer enn 4.000 pasienter, og har tatt i mot rundt 200 nyfødte. 

Etter en katastrofe med så store dimensjoner er tilgang på helsetjenester spesielt viktig. Røde Kors 
sine feltsykehus har erstattet eller vært en ekstra kapasitet der sykehusene ble ødelagt av tyfonen. 
Feltsykehuset i byen Ormoc på øya Leyte er nå i ferd med å pakkes ned, men alt utstyret blir igjen i 
området.

- For oss er det viktig at både utstyr og kompetanse blir igjen på Filippinene når teltene vi har jobbet 
i kan pakkes ned. I Ormoc har vi jobbet sammen med distriktssykehuset om å sette bygningene i 
stand igjen etter at sykehuset ble ødelagt. Nå har alle pasientene flyttet tilbake inn i bygningene og 
våre telt kan pakkes ned. Det er fantastisk at de har klart det i løpet av to måneder, samtidig som de 
har drevet sykehuset for fullt, sier Havnelid. 

 På reisen har generalsekretæren besøkt prosjekter og hatt møter med Filippinsk Røde Kors og inter-
nasjonale Røde Kors.

-Nå er det viktig for oss å tenke framover. Til nå har vi hatt spesielt fokus på helsetjenester og felt-
sykehus. Det kommer vi til å fortsette med så lenge det er et behov. Men vi ser også på hvordan vi 
best kan bidra videre, i samarbeid med vår søsterforening og resten av Røde Kors-bevegelsen, sier 
Havnelid.

 Presidenten i Filippinsk Røde Kors, Richard Goordon er også bekymret for de som bor i midlertidi-
ge skur.

- Vi har ca 25 tyfoner i året, så det er stor sannsynlighet for at det kan komme flere nå også. Ikke av 
det samme omfanget som Haiyan, men nå er folk veldig sårbare på grunn av skurene de bor i.  Der-
for haster det å få på plass trygg boliger, og flytte folk ut av de mest utsatte områdene, sier Goordon. 

Introduksjonsmøter Bergen Røde Kors 

Mandag 13. januar arrangerte 
Bergen Røde Kors det første 
av årets introduksjonsmøter 
for nye frivillige. På bildet 
forteller Lisa Weldehanna om 
noen av mulighetene som 
finnes i Røde Kors.

Etter høstens møter ble det 
registrert over 70 nye frivil-
lige, og tar man i betraktning 
oppmøte på mandag kan det 
se ut til at det blir minst like 
mange i år. Nesten møte blir 
mandag 27. januar på Røde 
Kors-huset i Vetrelidsallmen-
ningen 9. 



BRO - Der kompetanse møtes
15. og 16. februar arrangeres “BRO - der kompetanse møtes” 
for aller første gang. BRO- Bergen Røde Kors opplæring, 
ønsker med denne helgen å bygge bro mellom ulike aktivi-
teter og frivillige, slik at vårt prinsipp om enhet i større grad 
synliggjøres. 

BRO vil være en unik mulighet til for frivillige til å øke sin kom-
petanse. - Vi ønsker å ha fokus på nettverksbygging og det so-
siale denne helgen, i tillegg til å kunne tilby faglig påfyll, forteller 
leder for BRO Merete Benestad. 

- Vi ønsker å starte begge dagene med et inspirerende foredrag 
fortsetter Merete. «Sort Boble» ble fremført for et fullbooket Lit-
teraturhus i desember og på lørdag 15. februar får vi igjen høre 
den gripende historien om Julian Ravn Iversen-Rockhard sin 
reise til en ny tilværelse. Du kan lese mer om Julian her. 

Søndag 16. februar vil Toril Parelius dele sine erfaringer fra 
mangfoldige utenlandsopphol for Røde Kors. 

Hun er blant annet en av få sykepleiere som har mottatt den ærverdige Florence Nightingale-medal-
jen av ICRC for hennes enestående innsats for Røde Kors.  – Hun er en flott dame og vi er veldig 
fornøyd med at Toril vil komme for å dele sin inspirerende historie med oss, sier Merete. 

I løpet av helgen skal vi samle nye og «eldre» frivillige, med fokus på mangfold og integrering på 
tvers av aktiviteter. - For å øke samholdet på tvers av lokalforeninger ønsker vi også å invitere Røde 
Korsere fra resten av Hordaland, forteller Merete. 

BRO er gratis for medlemmer i Bergen Røde Kors, mens følgende priser gjelder for andre lokalfore-
ninger: 

Kr. 1600 for hele helgen
Kr. 800 for èn dag
Kr. 400 for halv dag (3 timers kurs) 

Påmelding er bindende og blir fakturert i etterkant av samlingen.

Les mer og meld deg på her 

Lørdag 15. februar kan deltagere på BRO også få med seg Julian sin gripende historie

Merete Benestad

http://www.bergenrodekors.no/nyheter/97-sort-boble-apner-bro-15-februar
http://www.rodekors.no/nyheter/nyhetsarkiv/2009/juni/Toril_Parelius_mottok_i_dag_Florence_Nightingale_medaljen_den_hoyeste_internasjonale_utmerkelsen_for_sykepleiere_/
http://www.rodekors.no/nyheter/nyhetsarkiv/2009/juni/Toril_Parelius_mottok_i_dag_Florence_Nightingale_medaljen_den_hoyeste_internasjonale_utmerkelsen_for_sykepleiere_/
http://www.bergenrodekors.no/nyheter/80-brk-opplaering-lanserer-bro-der-kunnskap-motes


8. mai kampanjen 2014

Gjennom 8.mai-kampanjen i 2014 ønsker vi igjen å synliggjøre omsorgsaktivitetene i Norge. «Den 
beste medisin for et menneske er et annet menneske», sa Jens Meinich, grunnleggeren av besøkstje-
nesten. 

Med 8.mai-kampanjen 2014 ønsker vi å heie på menneskemøtene, de gode, gamle vennemøtene, de 
litt skumle møtene med helt nye mennesker, de møtene som krever at man tar et initiativ, de stille 
møtene, de nyttige møtene og de krevende møtene.

Vi kaller kampanjen Lik #ivirkeligheten også 

Vi i Røde Kors skal vise at vi bryr oss og at vi bryr oss om folk i lokalsamfunnet.  

Vi ønsker oss en aksjonsdag 10. mai med lokal aktivitet rundt om i hele Norge der vi snakker om 
den innsatsen vi gjør hver dag for sårbare mennesker. 

Bli med på felles dugnad! Kampanjemateriell blir tilgjengelig innen 15. februar.
 
På Korsveien finner du en presentasjonen med foreløpige skisser

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/8maikampanjen/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/8.mai%25202014/RK_8.maiendelig%2520for%2520utsendelse%2520DAL.pptx


Ei heilt vanleg jul på Bømlo 

Den 29.12 var det 3 året på rad at Bømlo Røde Kors arrangerte «Ei heilt vanleg jul». Eit arrange-
ment som er blitt kjempe populært.

Av: Ingebjørg Westre

Kl 16 var Røde Kors huset fult av barn frå mange forskjellige land, dei var kjempe klar,  spesielt for å 
ta i mot julanissen, men dei måtte vera tålmodige for fyrst så skulle det serverast julegraut. Det vart 
synge julasonger og det var litt underholdning. 

Etter julegrauten måtte ein bevega litt på seg, og då passa da med «Jeg gikk meg over sjø og land», 
både ungar og vaksne var med, noken hadde aldri høyrt denne før, men alle syns det var morosamt. 

No hadde ungane venta lenge nok på julanissen, og for å lokka han fram måtte alle vera med å synja 
«På låven sitter nissen», og jammen meg der kom han. Ungane hadde ikkje tid til å vera med å syng-
ja meir, no var da kunn nissen dei ville snakke med. 

Alle ungane gjekk i tog opp i peisestua og gjore store auge då dei såg alle julepakkane. Ein etter ein 
ropte nissen namna deiras og alle fekk ein gåve. At dei var fornøyd det kunne ein høyra på lyden. 

Takk til alle frivillige, og ikkje minst Gjensidige stiftelsen, utan dei hadde ein ikkje kunne laga til 
dette arrangemntet. 



Ny innloggingside Korsveien
Ny innloggingsside til Korsveien implementeres helgen 17.-19. januar. 

 Vi starter opp arbeidet fredag 17. januar kl. 18. Det betyr at Korsveien er utilgjengelig fra dette tid-
spunktet. Dersom du skal arbeide den helgen med filer, må disse lastes ned til lokal pc før kl. 18.

Frem til ettermiddag lørdag 18. januar arbeider leverandør med implementering av den nye innlog-
gingssiden og Røde Kors slipper til for å teste. Vi regner med noe feilsøk og feilrettingstid og estimer-
er at løsningen er på plass om kvelden søndag 19. januar. Øvrige systemer er ikke berørt av nedetid-
en.

Datahjelp for frivillige åpner igjen som en permanent løsning mandag 20. januar med utvidet åp-
ningstid. Ta kontakt om du skulle trenge hjelp med noen av IKT systemene til Røde Kors!

Åpningstider dag:
Mandag-fredag kl. 12-15
Åpningstider kveld:
Mandag-fredag kl. 18-21

Kontaktinformasjon:
Epost:
Datahjelp@redcross.noTelefon:
#05503 (eller 22 05 40 00)
(tastevalg 2 i meny)

Datahjelp for frivillige

Helsedirektoratet viderefører tilskuddsordningen «Frivillig arbeid m.v.», som er øremerket Besøkst-
jenesten. 

Formålet er styrking og utvikling av Besøkstjenestene for at flest mulig sårbare mennesker kan få 
hjelp av Røde Kors Besøkstjeneste.

Norges Røde Kors sender en felles søknad, basert på distriktenes ønsker, planer og budsjetter for 
2014. Distrikter og lokalforeninger som ønsker å være med i en felles søknad om midler for 2014 må 
levere de nødvendige planer, budsjett, måltall og andre etterspurte opplysninger. 

Dersom din besøkstjeneste ønsker å delta i denne søknaden, ta kontakt med thorbjorn.fosse@red-
cross.no, tlf 55 38 33 15, på distriktskontoret. Da vil du få mer informasjon om søknadsprosedyren.

Søknad Hdir-midler til Besøkstjenesten 2014



Kurs om selvmordsforebygging 

Røde Kors får halv pris (1000  kr) på 10 plasser til kurset «førstehjelp ved selvmordsfare» som arrang-
eres av RVTS Vest fra 26-27 februar.   

For mer informasjon og påmelding se her 

Unge LEVE: Unge etterlatte ved selvmord

7. – 9. mars 2014 arrangerer Unge LEVE ny samling for unge etterlatte ved selvmord. Stedet er Borge 
Hotell litt utenfor Tønsberg. Hotellet ligger helt for seg selv nede ved sjøen, og er et godt egnet sted 
for Unge LEVE samling. Deltakernes reise og opphold dekkes av LEVE.

Her kan de få informasjon:
Invitasjonen er lagt ut på Unge LEVEs Facebook-sider. De kan også følge med på Unge LEVEs blogg: 
ungeleve.blogspot.no. Fullstendig program legges ut litt senere.

For spørsmål kan de enten kontakte Christoffer: christoffer.vestli@gmail.com, eller Gry: gry@leve.no. 

Vi vil også skrive om samlingen i LEVEnytt, som vi håper å få ut i uke 8.

Det er allerede påmeldt 17 personer. Vi forsøker å få plass til alle som ønsker å komme, men det er 
alltid en god ting å melde seg på tidlig.

Verdensdagen for psykisk helse søker ny fylkeskontakt i Hordaland. Som fylkeskontakt er du ressur-
sperson for lokale arrangører av Verdensdagen og jobber tett med Verdensdagen sentralt. 

Rollen som fylkeskontakt er et frivillig verv, og vi har i dag 14 fylkeskontakter med ulik bakgrunn 
fra forskjellige organisasjoner og lag. Denne «mix`en» av ulike bakgrunner er viktig for oss slik at 
Verdensdagen blir allemannseie, da psykisk helse angår alle.

Nysgjerrig eller har flere spørsmål om vervet? Ta kontakt med Verdensdagen sentralt på e-post:  
info@verdensdagen.no eller ring oss på tlf 454 77 114.

Ny fylkeskontakt: Verdensdagen for psykisk helse

«Min rolle er å være inspirator og å motivere, slik 
at flest mulig ser på arbeidet for større åpenhet og 
nyttig informasjon om psykisk helse generelt, som 
viktig. Vervet er begivenhetsrikt og jeg får møte 
mange spennende mennesker.» 

Fylkeskontakt Vest-Agder, Øystein Sangesland

http://www.rvtsvest.no/aktivitet/26-27-februar-forstehjelp-ved-sjolvmordsfare/


                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

15 - 16/2:  BRO - Bergen Røde Kors Opplæring  
18/2:  Humanitært forum i Litteraturhuset i Bergen: Barna som blir borte
21/2 - 2/3: Finsekursene                                                  
14 -16/3: Årsmøtet Hotell Ullensvang                       
5 - 9/6:   Storkurshelg hjelpekorps                            

Aktivitetskalender 


