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   For mer informasjon se følgende linker:  

   Hordaland Røde Kors i Media

   Kontakt distriktskontoret 

   Kontakt distriktsstyret  

   Kontakt alle lokalforeninger 

   Aktivitetskalender

   Kontakt Ukeposten: orjan.skaga@redcross.no
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•	 Sonesamlinger våren 2014
•	 En helt vanlig jul 
•	 Kick Off 2014
•	 450 Ungdommer “På Flykt”
•	 To verdener, to katastrofer; en            
 bevegelse 
•	 Flyktningeguiden i Norge Rundt
•	 Totalt innsamlet til Filippinene
•	 Aktivitetskalender 

Denne uken kan du lese mer om: 

http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/nyheter-fra-hordaland-fylke/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/kontakt-oss/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/distriktsstyret/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/lokalforeninger/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/lokalforeninger/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland_rode_kors/om-hordaland-rode-kors/aktivitetskaleneder/


Sonesamlinger våren 2014 
Hordaland Røde Kors inviterer alle i lokalstyrer, lokalråd og alle frivillige til sonesamling for viktig 
opplæring, informasjonsutveksling og diskusjoner om viktige Røde Kors tema.

Tid/sted:
3. mars kl 1800-2100 på Bømlo, Røde Kors huset
10. mars kl 1800-2100 på distriktskontoret
3. april kl 1800-2100 på Voss, Røde Kors huset
3. april kl 1800-2100 i Odda, Røde Kors huset
(to møter samme dag)

Programmet denne kvelden er delt i to hovedtema:
•	Opplæring	i	det	nye	medlemsregister	/	medlemsforvaltningssystemet	i	Røde	Kors	kalt	DiBa	(dia-
logbasen), ca 2 timer
•	Aktuelle	tema	i	Røde	Kors	akkurat	nå,	herunder	f	eks	Landsmøtet	2014	&	nytt	
Hovedprogram for Norges Røde Kors, 150 års jubileet i 2015, satsings-
områder i Røde Kors i Hordaland de neste årene, ca 1 time

Dette blir virkelig en kveld du ikke bør gå glipp av. Når du kan bruke den nye dialogbasen (DiBa) får 
du en helt ny hverdag som tillitsvalgt i Røde Kors. Mye viktig skjer i Røde Kors nå, du kan påvirke og 
gi dine innspill.

Opplæring i DiBa på sonesamlingen:
DiBa er et verktøy på Korsveien som gjør at lokalforeningen enkelt kan holde orden på sine 
frivillige. Det betyr at vi kan sortere våre frivillige i forhold til hvilken aktivitet de er aktive i. DiBa 
kan hjelpe oss til å registrere og følge opp nye frivillige på en enkel og rask måte.  DiBa gir oss enkle 
rapporter på antall frivillige per aktivitet og totalt i lokalforeningen, og systemet er totalt sett nyttig 
for å holde god oversikt over alle frivillige og medlemmer i egen forening. Med DiBa kan lokalfore-
ningene selv lett melde inn og ut medlemmer og legge til informasjon om kompetanse, taushet-
serklæring, etc. 
•	Får	direkte	tilgang	til	medlemskap,	aktiviteter	og	timelister
•	Legge	inn	frivillige	og	medlemmer
•	Vedlikeholde	kontaktinformasjon

På sonesamlingen vil du få den opplæringen du trenger for å ta i bruk DiBa i din lokalforening.
Ta helst med deg en PC, slik at du kan få være med på øvelser i bruk av systemet. Passer det ikke å 
ta med egen PC lærer du også mye av å følge presentasjonene og sitte sammen med en annen under 
øvelsene.

Påmelding
For å forberede både innhold og servering ber vi om at du melder deg på sonesamlingen. 
Du bestemmer selv hvilke av samlingene du deltar på, helt greit at du velger den dato som passer deg 
best, selv om det ikke er ditt nærmeste geografiske sted.
Påmelding sender du på e-post til thorbjorn.fosse@redcross.no  senest 1 uke før hvert møte.

         Midtun den 28. januar 2014
     Med vennlig hilsen

Kristian	Strønen		 	 	 	 	 	 	 	 Lars	Atle	Skorpen
Distriktsleder         Daglig leder
           



Gjensidigestiftelsen har også i år bidratt til at vanskeligstilte barn kan få oppleve en helt vanlig 
jul. I år har blant annet barn i Bergen og Bømlo dratt nytte av tilbudet.    

Av: Jenny Haugland

- Dette arrangementet er blitt kjempepopulært, forteller Ingebjørg Westre fra Bømlo Røde Kors.                  
Røde Kors huset var fullt av barn fra mange forskjellige land. De var kjempeklare, spesielt for å ta 
imot julenissen, fortsetter hun. – For å lokke ham fram måtte alle barna synge ”På låven sitter nis-
sen.”

Kino og julegaver
I Bergen startet dagen med en koselig kinotur. En hel kinosal var leid inn, men selv dette var ikke 
nok, og om lag 60 stykker måtte sitte i en annen sal. Da filmen omsider ble ferdig, var det tid for fest 
med nissefar og mange av hans hjelpere. På menyen stod det grøt og rød saft, og maten ble inntatt på 
Hotell Admiral. Etterpå ble barna ropt opp en etter en, og alle fikk to gaver hver. 

Vanskeligstilte barn ønsker seg gjerne ikke dyre presanger, men heller en helt vanlig jul, slik andre 
mennesker har. - Endelig husket nissen meg, og det er første gangen jeg ser ham, fortalte en fornøyd 
liten gutt på fem år da arrangementet var ferdig.

En helt vanlig jul

Opptil flere julenisser dukket opp da Røde Kors    
inviterte til en helt vanlig jul på Hotell Admiral i 
Bergen Sentrum.  

Bildet: På Bømlo kom julenissen med mange flotte pakker 



Kick Off 2014

Ungdommer fra hele Hordaland «kick startet» det nye året forrige søndag. – Vi ønsket å samle 
alle lokalrådene i Hordaland forteller leder for Hordaland Røde Kors Eirik Lossius Iversen. -Man 
kan lære mye av å samarbeide fortsetter Iversen, som forteller at han håper alle lokalrådene vil 
fortsette prosessen som ble startet forrige søndag. 

Bergen Røde Kors startet ettermiddagen med å invitere til Ungdomskonferanse for alle medlemmer i 
Bergen.  Etterpå ble de med unge frivillige fra resten av Hordaland og «kick startet» det nye året.

Alle lokalrådene fortalte om sine planer for 2014, samt at de delte sine meninger om hvordan vi kan 
videreutvikle organisasjonen. – På denne måten er vi alle orientert om de mange fantastiske aktivite-
tene som finnes i Hordaland, påpeker Eirik.  

Øyvind	Stedal	fra	sekretariatet	og	Ingeborg	L	Solberg	fra	Landsrådet	til	Røde	Kors	Ungdom	gav	
også deltagerne en smakebit fra kampanjen til Røde Kors Ungdom i 2014. - Detaljene er fortsatt ikke 
helt spikret, men det kommer til å handle om vilkår for unge flyktninger i Norge fortalte Øyvind de 
engasjerte ungdommene.  

25 – 29. juni arrangeres årets landsleir for Røde Kors Ungdom og Hordaland Røde Kors har også i år 
planer om å stille med en stor delegasjon. Under «kick offen» ble det også lagt frem forslag om at alle 
lokalrådene reiser sammen, noe som ble svært godt mottatt.   

Det er mye spennende som skjer i Hordaland Røde Kors ungdom om dagen. – Jeg håper bare resten 
av 2014 blir like bra som starten avslutter Eirik. 

Deltagerne ble også delt inn i små 
grupper, der de fikk i oppgave å løse en 
Quiz laget av nestleder i distriktsrådet 
Iris Nielsen.  



   
   

450 ungdommer “På Flukt” 

Mer enn 42 millioner mennesker er på flukt fra krig og konflikter i verden i dag. De fleste er ja-
get fra sine hjem og har mistet sine nærmeste og alt de eier. Sult, tørst, fattigdom og desperasjon 
er utfordringer mange opplever på veien mot en tryggere fremtid. 

Dessverre møter de ofte rasisme, fordommer eller diskriminering i landene de kommer til. Rol-
lespillet “På flukt” viser hvordan det kan være å være en flyktning. De tre neste tre helgene vil 450 
borgelige konfirmanter delta på rollespillet ved Herdla Fort på Askøy.   

Røde Kors Ungdom arrangerer rollespillet På flukt for å skape økt forståelse og toleranse blant unge 
i Norge. Spillet varer i 24 timer og er en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være en 
flyktning.

Frivillige fra Røde Kors Ungdom spiller byråkrater, grensevakter og andre roller i spillet, mens 
vanlige ungdom er deltakere. Deltakerne blir organisert i familier som skal forsøke å flykte seg fra 
Somalia til Norge.

Vil du være frivillig?
Det er fortsatt behov for flere frivillige til spillene. Du trenger ikke å ha kurs for å delta. Hvis du 
ønsker å være med på en opplevelsesrik helg send en e-post til flukt@redcross.no, med følgen-
de	informasjon;	Navn,	fødselsdato,	adresse,	postnummer/poststed,	telefonnummer,	e-post,	er	
du	ny	frivillig/hjelper,	samt	rolleønsker.	

Du kan lese mer om “På Flukt” her

http://www.rodekors.no/ungdom/dette-gjor-vi/rollespillet-pa-flukt/


To verdener, to katastrofer; en bevegelse

Som delegat for den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC), reiste jeg for noen dager siden 
til Nairobi, hvor jeg snart skal reise videre for å arbeide med krigsskadde i Sør-Sudan. Kort tid 
senere fikk jeg vite at det var en stor-brann i Lærdal, hjembygda mi i Sogn og Fjordane.

Tidligere	denne	søndagen	(19/1)	hadde	det	kommet	inn	foruroligende	meldinger	fra	Sør-Sudan	om	
oppskalering av konflikten, økende antall ofte, og stadig vanskeligere arbeidsforhold for våre dele-
gater.	Fra	Lærdal	fikk	min	kone	denne	lørdagsnatten	ut	en	melding	om	at	de	var	trygge,	før	telenett	
og mobil brøt sammen og de evakuerte oppover i bygda. Siden satt jeg som klistret til nettet og fulgte 
med	på	hvordan	Lærdal,	og	spesielt	mine	venner	i	Lærdal	Røde	Kors,	mobiliserte	i	forhold	til	det	
som utviklet seg til den største brannkatastrofen som har rammet Norge på 45 år. Som aktiv også i 
Lærdal	Røde	Kors	Hjelpekorps	fikk	jeg	med	meg	hvordan	de	evakuerte	folk,	deltok	i	slukningen	og	
omsorg for de evakuerte. Bygdene rundt mobiliserte sine lokalforeninger og hjelpekorps kom raskt 
støttende til.

På denne måten utgjorde Røde Kors lokalt et viktig bidrag sammen med brannvesen, politi, helse, 
bønder med gyllevogner (møkkaspredere som ble fylt med vann), heimevern og sivilforsvar. Sam-
men bidro de til at katastrofen ikke fikk et enda større omfang.

Samtidig kom meldinger inn fra Sør-Sudan om stadig flere internt fordrevne og kamphandlinger, 
der våre kollegaer hadde vanskelige arbeidsforhold. Internasjonale media dekket begge krisene. Fra 
Malakal, dit jeg er på vei, kom det stadig meldinger om trefninger. Teamet derfra ble evakuert, men 
reiser snart inn igjen, noe som også skyldes det gode samarbeidet vi har med Sør-Sudan Røde Kors. 

To	verdener,	to	katastrofer;	en	bevegelse.	Lokal	forankring	i	hele	verden	er	Røde	Kors	sin	unike	sty-
rke.

 Åge W Bøyum 
 ICRC- delegat i Sør-Sudan 
	Frivillig	i	Lærdal	Røde	Kors

   
   

   

   

En lege fra ICRC hjelper et barn på 
Malakal Teaching Hospital i Sør Sudan. 
Foto:	Marco	Di	Lauro,	ICRC.	

Malin Tanita Stave Kolseth (t.v.) og Kåre 
Morten	Strand	under	aksjonen	i	Lærdal.	
Foto: Margunn Masdal, Røde Kors. 

Lokal	forankring	i	hele	verden	
er Røde Kors sin unike styrke, 
forteller Åge W Bøyum.



Flyktningeguiden i Norge Rundt 
Gikk du glipp av  Norge Rundt på fredag?

Husk at du fortsatt har kan se fredagens epi-
sode på nett-tv. Da kan du følge en kobling fra 
Bergen Røde Kors gjennom de ulike melloms-
tikkene i programmet. 

Blant annet handler de inn og lager et stort 
somalisk måltid på kjøkkenet hjemme hos 
flyktningguiden Jo Høyer. 

Se hele episoden her

På bildet: Jo og Nasir lager somalisk mat. 

Distrikt   Samlet inn 
Østfold   182 206
Akershus  328 348
Oslo   784 018
Hedmark  226 873
Oppland  265 376
Buskerud  323 530
Vestfold  279 165
Telemark  492 913
Vest Agder  395 934
Rogaland  825 976
Hordaland  619 013
Sog og Fjordane 500 322
Møre og Romsdal 289 651
Sør Trøndelag  431 555
Nord Trøndelag 129 816
Nordland  341 134
Troms   91 811
Finnmark  56 965
Totalt   6 564 606

Totalt innsamlet til Filippinene

Distriktene har tilsammen samlet inn 6 564 
606,- kroner til Filippinene. Det utgjør 16,4 % 
av totalt innsamlet beløp.

Til sammenligning ble det samlet inn 6 mil-
lioner under Haitiinnsamlingen . Noe som var 
8,8 % av totalt innsamlet beløp

I Hordaland har vi samlet inn hele 619 013 
kroner. Dette er et imponerende beløp, og vi 
takker alle for innsatsen. 

http://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/dvnr04000414/24-01-2014


                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

Aktivitetskalender
Trykk på bilde 

for mer 
informasjon 

   
   

Humanitært Forum: Barna som blir borte
18. februar kl 19.00 på Litteraturhuset i Bergen

Finsekursene 21. februar til 2. mars

 
     Ruben Klipper 
”Et annerledes liv”

          11. februar
Røde Kors-huset
                   i Etne

Andre Aktiviteter:
5	-	9/6	:	Storkurshelg	hjelpekorpset

Sonesamlinger: 
3/3	:	kl	1800-2100	på	Bømlo,	Røde	Kors	huset
10/3:	kl	1800-2100	på	distriktskontoret
3/4:	kl	1800-2100	på	Voss,	Røde	Kors	huset
3/4:	kl	1800-2100	i	Odda,	Røde	Kors	huset

Jubileum i 2014: 
02.02 : Bergen Røde Kors Ungdom 90 år
15.02 : Fana Røde Kors 90 år 
17.03 : Dale Røde Kors Ungdom 25 år
28.03 : Ulvik Røde Kors 40 år 
28.03 : Ulvik Røde Kors Hjelpekorps 40 år
25.04 : Os Røde Kors 30 år
04.05 : Bergen Røde Kors 120 år 
14.05 : Etne Røde Kors Hjelpekorps 40 år
30.05 : Øygarden Røde Kors Hjelpekorps 
 25 år 
06.06 : Fana Røde Kors Ungdom 30 år
25.09 : Ålvik Røde Kors Omsorg 20 år
02.11 : Fusa Røde Kors 25 år
18.11: Eidfjord Røde Kors 30 år
18.11: Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps 
            30 år
06.12 : Bergen Røde Kors Hjelpekorps 
             75 år
21.12 : Kinsavik Røde Kors Hjelpekorps 60 år

http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/arsmote-2014/
http://www.bergenrodekors.no/nyheter/80-brk-opplaering-lanserer-bro-der-kunnskap-motes
http://www.bergenrodekors.no/nyheter/11-tema-4
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/kurs-og-opplaring/finsekurs/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/et-annerledes-liv/

