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   For mer informasjon se følgende linker:  

   Hordaland Røde Kors i Media

   Kontakt distriktskontoret 

   Kontakt distriktsstyret  

   Kontakt alle lokalforeninger 

   Kontakt Ukeposten: orjan.skaga@redcross.no

 

Uke 6

•	 Humanitært Forum: Barna som blir         
 borte
•	 Frifond gir støtte til årsmøtedelt  
 agelse. Husk å melde deg på før   
 13 februar. 
•	 Uke Sex
•	 Søknader besøkstjenesten
•	 Program Mulitimix
•	 Samfunnssikkerhetsprisen til FORF
•	 Vinn en snøscooter
•	 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/


BARNA SOM BLIR BORTE
Rundt 4000 asylsøkere i Norge er under 18 år. «Det er vanskelig å være barn i 
et voksent system» forteller unge asylsøkere i Redd Barna-utgivelsen «Mens vi 
venter». Det vil våre gjester denne kvelden vitne om!
Hundretalls Flyktningbarn som kommer alene til Skandinavia har forsvunnet fra mottaksapparatet. I den svenske boken ”De 

Förlorade barnen” får vi møte noen av dem. Gjennom grundig journalistikk avdekkes historien om unge Kardo, som livnærer seg ved 

prostitusjon, og om 14 år gamle Mona som forsvinner uten at politiet tar seg bry med å følge opp sporene. Forfatter Jens Mikkelsen 
kommer for å fortelle om møtene med disse barna og flere, og vil samtidig avkle myter og formidle fakta rundt en urovekkende 

virkelighet. 

Med oss har vi også Kirsti Wikstrøm (Fagleder Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige), Silje Aasgard Olsen (Regionsleder 

Vest - Redd Barna), Ali Watti (Røde Kors Ungdom)

Denne kvelden løfter vi frem historiene til barn som ikke ofte nok blir hørt, og håper du vil ta deg tid til å lytte! 

Arrangementet er en del av Bergen Røde Kors sin serie av humanitære forum.

18.02.2014  KL.:19.00            LITTERATURHUSET        FRI INNGANG



Støtte fra Frifond til årsmøtedeltagelse

Støtteordningen Frifond dekker deltakeravgiften (normal pris kr. 2400) for opp til fem Røde 
Kors Ungdom-medlemmer fra hver lokalforening på distriktets årsmøtehelg.  

Lokalforeningen vil bli fakturert på vanlig måte, men deltagerne vil få disse utgiftene refundert fra 
Frifond i juni. For å få støtte må deltakerne være frivillige i en Røde Kors Ungdom-aktivitet, eller 
i ferd med å starte opp Røde Kors Ungdom-aktivitet i sin lokalforening, i tillegg til å delta på alle 
faglige seminarer i løpet av helgen. For de som ønsker enkeltrom kommer et tillegg på kr. 400 som 
Frifond dessverre ikke dekker.

- Dette gir en unik mulighet til å samle alle i Røde Kors Ungdom i Hordaland, forteller leder i dis-
triktsrådet Eirik Lossius Iversen. I tillegg til selve årsmøte, blir det også anledning til å få god faglig 
påfyll. – Vi holder på å sette sammen et svært spennende program, avslører Eirik.    

Vi minner samtidig på at påmeldingsfristen er 13. februar. Det skal fylles ut ett påmeldingsskje-
ma 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 observatør.

Du kan melde deg på to ulike måter, enten på internett via denne linken eller ved å fylle ut påmeld-
ingsskjemaet og sende det per brev til oss på distriktskontoret (Skjemaet kan lastes ned her. Husk å 
merke konvolutten “Påmelding årsmøte”. Adresse finner du her). Vi anbefaler sterkt at alle melder 
seg på via internett. Det er svært enkelt og du får raskt tilbakemelding på at din påmelding er regis-
trert.

Husk at din lokalforeningsleder må ha godkjent at du melder deg på, før du sender inn.

Dersom dere ikke vet nøyaktig hvem som kommer, melder dere uansett inn antall fra din lokalforen-
ing innen 13. februar på epost til thorbjorn.fosse@redcross.no, og så melder dere inn fullstendig 
deltagelse (helst via linken over) innen 01. mars 2013.  

Årsmøtedokumentet blir sendt ut i uke 8, men du kan allerede nå lese mer om årsmøte på Hordaland 
Røde Kors sine nettsider. 

Bli med til idylliske 
Ullensvang i Hardanger 

fra 14 - 16 mars

https://response.questback.com/rodekors/2014/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/arsmote-2014/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/kontakt-oss/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/arsmote-2014/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/arsmote-2014/


   
   

Uke Sex

I uke seks overtok Hordaland Røde Kors Ungdom seksual undervisningen på Blokkhaugen 
skole. - Vi har holdt foredrag for over 100 elever, fordelt for 3 klasser forteller leder for Horda-
land Røde Kors Ungdom Eirik Lossius Iversen.  

Av: Jenny Haugland 

– Det er mye mer gøy enn når læreren står foran tavlen for å fortelle om det. Jeg tror det blir litt min-
dre pinlig, sier Emma Christina Røed (16), som er elev ved Blokkhaugen skole, til Bergensavisen. 

Et økt fokus på sex i massemedia betyr ikke at all informasjonen er like sann eller troverdig. Uop-
pnåelige kropps- og sexidealer, og mye usikkerhet rundt egen seksualitet er noen av konsekvensene. 

- Vi ønsker derfor å skape trygge og uformelle arenaer hvor unge kan snakke med og lære av andre 
unge, forteller Eirik. 

Hva er Uke Sex?
Uke Sex arrangeres av Sex og Politikk hvert år i uke 6. Målgruppen er barn i grunnskolen, fra 
7. til 10. trinn. Tema for i år er ”Kjønn – betyr det noe?” Påmelding er gratis og uforpliktende. 
Det er viktig for barn og unge å kunne reflektere over blant annet kjønn og identitet, for å 
utfordre normer og forventninger. Uansett hvilket utgangspunkt man har, er det rett og slett 
umulig å passe inn i alle forventninger om kjønn.

Hva gjør Røde Kors Ungdom?
Røde Kors Ungdom arrangerer skolebesøk hele året med fokus på seksuell helse. Kurset vi gir 
skiller seg fra den vanlige seksualundervisningen ved at den er mer praktisk. For mer infor-
masjon, ta gjerne kontakt med Ørjan Skaga på orjan.skaga@redcross.no. 

Trykk på bilde for å se hvordan det gikk når Hordaland Røde Kors Ungdom overtok seksual undervisningen på 
Blokkhaugen skole

http://www.ba.no/nyheter/article7150968.ece


Søknader besøkstjenesten

Husk søknadsfrist 15. februar til begge disse ordningene.  

1. Helsedirektoratets faste ordning, “Frivillig arbeid m.v.”.
Dette er en helt generell tilskuddsordning for styrking og utvikling av Besøkstjenesten. DK og LF 
(via DK) kan søke om støtte til akkurat hva dere ønsker og ser behov for. Frist 15. feb.

2. Prosjekt Aktiv Aldring.
Vi har 1,8 mil til fordeling, som vi har fått over Helsedirektoratets tilskuddsordning “Aktivitet eldre- 
og seniorsentra”. DK og LF (via DK) kan søke om støtte til alle tiltak og aktiviteter som har noe med 
eldre/senior/aktivitetssentre å gjøre. Dere kan søke om midler til drift eller utvikling av eksisterende 
tiltak, eller midler til oppstart av noe nytt. Frist 15. feb.

Det kan søkes på begge ordninger! Les mer og finn søknadsskjema på Korsveien 

Program Multimix

   
   

Program 

11.02.14 - Valentine kveld (Film) kl. 18:00 på Røde Kors Huset
18.02.14 - Humanitært Forum: Barn som blir borte oppmøte kl. 18:00 på Røde Kors Huset
25.02.14 - Overaskelse, vi finner ut i løpet av ukene hva vi skal gjøre kl. 18:00 på Røde Kors Huset
04.03.14 - Besøke Asylmottaket kl. 18:00 på Røde Kors Huset
11.03.14 - Internasjonal Humanitær Rett kveld kl. 18:00 på Røde Kors Huset
18.03.14 - Bowling kl. 18:00 på Røde Kors Huset
25.03.14 - Byvandring i Bergen kl. 18:00 på Røde Kors Huset

28 januar ble 
det laget hjem-
melaget pizza 
på Multimix.

Bli med hver 
tirsdag fra kl. 
18.00 du også

Ting Ting og Barbara 
lærte oss hvordan man 
lager hjemelaget nudler 
på Mulitimix 4 februar.

https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/inkludering/besokstjenesten/Sider/OBS-s%C3%B8knader-Bes%C3%B8kstjenesten-2014.aspx


DSB har tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2013 til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum 
(FORF). Prisen ble delt ut under konferansen Samfunnssikkerhet i Oslo denne uken. Styreleder i 
FORF, Odd Kulø tok i mot prisen.

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen opptrer 
på vegne av et bredt register av aktører som er engasjert i den norske redningstjenesten som bistår 
innenfor redning i sjø, på land og i luften.

FORF tildeles samfunnssikkerhetsprisen 2013 for sitt bidrag til økt forståelse for verdien av en frivil-
lig redningstjeneste. FORF synliggjør frivilligheten i Norge, som vi er avhengig av både innen red-
ning og beredskap.

Den frivillige redningstjenesten i Norge er en unik ressurs på mange måter. Den er frivillig, lokalt 
forankret og utgjør en landsomfattende robust redningsressurs i hele Norge. Det legges ned et 
enormt engasjement gjennom hele året – med et bredt fokus – både gjennom søks- og redningsop-
pdrag, forebyggende tiltak, ungdomsarbeid og beredskap fra sjøen til fjellet.

For at FORF skal kunne fortsette sitt gode arbeid kreves det bred kunnskap om, og forankring av, 
redningstjenesten i befolkningen. Det er derfor viktig at storsamfunnet anerkjenner og verdsetter 
deres innsats for å ivareta og forbedre samfunnssikkerheten i Norge.

Ved å gi samfunnssikkerhetsprisen til FORF, håper DSB det vil bidra til at organisasjonen vil få økt 
oppmerksomhet rundt sitt virke – og bidra til at FORFs gode arbeid vil fortsette også i fremtiden.

FORF fyller 20 år
I 2014 er det 20 år siden paraplyorganisasjonen FORF, ble oppstartet. Mye har skjedd siden den gang 
og vi kan se tilbake på mange år med godt arbeid for de frivillige i redningstjenesten.

FORF er klare på at den høyeste faglige kompetansen innen søk og redning sitter hovedsakelig i de 
frivillige organisasjonenes fagmiljøer.

FORF er klare på budskapet til myndighetene, om at det må finnes noen som har redningstjeneste 
som sitt primæransvar og som ivaretar redningsfaglige prosedyrer, planverk og samvirke.

FORF arbeider stadig med å forbedre rammevilkårene for de frivillige redningsaktørene. At my-
ndighetene tilrettelegger lovverk og økonomiske tilskudd slik at de frivillige kan drifte sitt faglige 
arbeid, er avgjørende for at frivillighetene skal bestå.

Arbeidslivet blir stadig tøffere. FORF vil i årene fremover fortsette å jobbe for løsninger som stimul-
erer deltakelsen for de frivillige, samtidig som vi holder fast ved frivillighetsprinsippet.

FORF er glade for at mange saker er kommet på plass de siste årene: forsikringsordningen for de 
frivillige, økte tilskudd og bedre lovverk for bruk av snøscooter.

At de frivillige nå får tilgang til det nye nødnettet er også en avgjørende suksessfaktor for videre friv-
illig arbeid.

Les mer på www.forf.no
 

Samfunnssikkerhetsprisen til FORF

www.forf.no


Vinn en snøscooter! 

Firmaet BRP donerer en snøscooter til Røde Kors Hjelpekorps. Dette skjer i anledning av produksjo-
nen av snøscooter nr. 300.000. Nå kan ditt lokale hjelpekorps bli den heldige vinneren!BRP er repre-
sentert i hele verden og driver med produksjon av snøskutere, vannskutere, ATV’er m.m. Da det ble 
klart at snøskuter nummer 300.000 ville bli produsert rett før jul, bestemte BRP seg for at Røde Kors 
skulle få en snøskuter i julegave. 

- Vi ønsket å gi et kjøretøy til et veldedig formål samt at det skulle bli operativt. Mange kunne ha fått, 
men valget falt på Røde Kors, det føltes naturlig, uttaler Isaksen. I Røde Kors Hjelpekorps er man 
takknemlig for gaven. - Vi er veldig glad for dette. Det viser at det settes pris på den jobben vi utfører. 
Dette vil gjøre at det lokale leddet, som får gaven, vil få økt kapasitet, sier leder for Landsråd Røde 
Kors Hjelpekorps Ole Gladsø.

Skuteren som skal doneres kan man se på BRPs nettsider (vinneren vil få den i hvit): 

Her kan du lese hvordan DITT lokale hjelpekorps kan vinne snøskuteren:
•		Det	lokale	hjelpekorps	sender	inn	en	begrunnet	søknad	+	en	god	historie	med	tekst	og	et	illus-
trasjonsbilde (trenger ikke nødvendigvis være fra den konkrete aksjonen som historien forteller om) 
som viser hjelpekorpset i aktivitet under en vinteraksjon. Her er ikke kreative skrivekunnskaper 
avgjørende, men innholdet i selve historien som fortelles. Den må illustrere hjelpekorpsets innsats og 
arbeid i løpet av vintertjeneste. 
•		Av	begrunnelsen	i	søknaden	vil	ett	eller	flere	av	følgende	kriterier	ligge	til	grunn	for	vurderingen	
av behovet: Geografi og virkeområde til korpset, korpsets økonomi, kompetanseheving som mål i 
korpset. 
•		Både	søknad	OG	historie	med	bilder	sendes	til	landsråd	Røde	Kors	Hjelpekorps	ved	hjelpekorps@
redcross.no (mrk. «Skuter 300.000»). Innsendingsfrist: 2. mars 2014
•		Søknader	som	ikke	har	vedlagt	en	historie,	vil	ikke	kunne	vinne	premien.
•		Representanter	fra	Landsrådet	sammen	med	BRP	utgjør	en	jury	som	velger	ut	20	søknader/histo-
rier. Av disse vil det bli trukket lodd om vinneren. Utvelgelsen vil skje ut fra en samlet vurdering av 
søknad og historie, hvor søknaden vektes høyest. 
•		Landsrådet	forbeholder	seg	retten	til	å	bruke	alle	innsendte	historier	i	forbindelse	med	vår	forebyg-
gende virksomhet, i mediesammenheng o.lign. frem mot påske og resten av vintersesongen, samt at 
BRP kan bruke vinnerhistorien i sin markedsføring. 

   
   

Ukeposten?
Hvis historien kan publisers i 
Ukeposten også, send gjerne en 
e-post til orjan.skaga@redcross.no.



                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

Aktivitetskalender
Trykk på bilde 

for mer 
informasjon 

   
   

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

23 - 27/6: Camp Hjørmås i Etne  

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: 
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

Humanitært Forum:  Barna som blir borte

Hundretalls flyktningbarn som kommer 
alene til Skandinavia har forsvunnet fra 
mottaksapparatet. Denne kvelden løfter vi 
frem historiene til barn som ikke ofte nok 
blir hørt. Vi håper du tar deg tid til å lytte.

Tid: 18. februar kl 19.00 
Sted: Litteraturhuset i Bergen

Gratis inngang

http://www.bergenrodekors.no/nyheter/11-tema-4
http://www.bergenrodekors.no/nyheter/11-tema-4
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.rodekors.no/distriktsider/hordaland/kurs-og-opplaring/finsekurs/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/et-annerledes-liv/

