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Bli med på regionkurshelg

I pinsen, 5.-9. juni blir det fokus på opplæring når Hordaland Røde Kors Hjelpekorps arranger-
er ny regionkurshelg. Bli med på en sosial helg der du sammen med andre utfordrer deg selv og 
lærer noe nytt.

Av: Charlotte Østensen

I Pinsen arrangeres det storkurshelg på Bømlo Folkehøgskole. Med hele fem forskjellige kurs fra 
torsdag til søndag ettermiddag kan frivillige øke kunnskapen rundt beredskap. Invitasjonen er sendt 
ut til Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. 

- Vi stiller alt til disposisjon, og vi håper at så mange som mulig melder seg på. Det er viktig å fylle 
plassene, sier kursleder Signe Vinje.

Det arrangeres flere forskjellige kurs i løpet av helgen, og det stilles med alt av nødvendig utstyr. 
Dette er en god samleplass for å sikre kompetansen.

- Fordelen med å legge regionkurset til pinsen, er at det gir mulighet til å kjøre kurs som varer i 
mer enn en helg, og kurs ellers vil være ressurskrevende for korpsene. På den måten får man sikret 
kompetansen i hele regionen. I tillegg er det en viktig møteplass for hjelpekorpsere fra de forskjellige 
korpsene, legger Signe til.

Det tilbys kurs i: 
•	LSOR barmark. Her kan du få nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i 
stand til å lede mannskaper på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. 
• Krevende lende gir deg opplæring i det å benytte utstyr på en trygg og sikker måte i forbindelse 
med søks- og redningsoppdrag.
•	Sminke og markør er et kurs som viser hvordan man sminker opp markører til bruk i førstehjelp-
skurs og øvelser i Røde Kors.
•	Videregående førstehjelp gir deg mulighet til å utvide kunnskaper og ferdigheter innen 
førstehjelp.
•	VHF og båtførerprøven vil arrangeres i samarbeid med Bavian Nautic. Kursene avsluttes med 
eksamen i begge deler. 

- Jeg tror dette blir veldig bra; vi gleder oss, avslutter Signe.

Les mer og last ned invitasjon fra Hordaland Røde Kors sine nettsider 

Husk påmeldingsfrist 23 april. 

Over: Hele gjengen samlet under fjordårets regionkurshelg på Bømoen

http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/regionkurshelg-bomlo/


Distriktsmesterskap i vakre Etne

Fredag 9. mai starter distriktsmesterskapet i hjelpekorpsdisipliner i Etne kommune. Alle 
hjelpekorps fra Hordaland Røde Kors er invitert. 

Av: Charlotte Østensen 

Programmet varer fra 9. til 11. mai med kost og losji dekket i påmeldingen. På grunn av deres mange 
prosjekter har kommunen en aktiv lokalforening med i alt 4700 registrerte timer med frivillig arbeid 
i fjor.
 
Etter innlosjering og middag på fredag, skal lagene ut på nattorientering. På lørdag skal deltakerne 
i ringløype med poster.  ”Der skal de vise hvem som er best”, forteller Roar Fredriksen, Korpsleder i 
Etne Røde Kors Hjelpekorps. 

På kvelden er det duket for bankett og premieutdeling på ”Saloonen” i Etne. 

Det nye kulturhuset i Etne vil bli brukt som en samlingsplass, og det vil også bli servering der for 
disse dagene.



Røde Kors er årets kommunikatør. En stor takk til alle i organisasjonen som på en eller annen 
måte er med på å synliggjøre og kommunisere arbeidet vi gjør i Røde Kors lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 

Av: Astrid Arnslett, Mediesjef

 Vi er stolte av at vi i Røde Kors  i dag vant Hammer & Haneborg sin pris som den ideelle organisasjo-
nen som har utmerket seg best på kommunikasjonsområdet det siste året.

Vi kan derfor gratulere hverandre som vinner av kategorien “Best i bransjen: Ideelle organisasjoner”. 
Denne prisen har vi ikke fått av en jury bestående av en liten gruppe mennesker, men er blitt stemt 
fram av alle som har svart på undersøkelsen. Det er en bragd!
 
Motivasjonen lyder som følger:
 Vinneren fremstår som en solid og stabil merkevare som alltid er til å stole på. Kommunikasjonen er 
velbalansert, aktuell og tydelig, noe som vekker tillit og gir troverdighet. Vinneren er alltid til stede i 
kriser - uten å fremheve seg selv mer enn nødvendig. De er godt synlige lokalt, med en profesjonell or-
ganisasjon i ryggen. Norges Røde Kors vinner kategorien «Best i bransjen: Ideelle organisasjoner».
 
Alle i Røde Kors har sin del av æren for denne prisen, da vi alle på forskjellig vis jobber med kommu-
nikasjon hver eneste dag for å sørge for at vi som organisasjon skal være i stand til å avdekke, hindre 
og lindre nød. Utarbeidelsen og gjennomføringen av vår kommunikasjonsstrategi, godt arbeid med 
synlighet i våre distrikter og systematisk trening av lokale frivillige som talspersoner gir resultater. 
Det målrettede og strategiske arbeidet vi sammen har lagt ned det siste året har blitt lagt merke til! 
 
Kort om Kommunikatøren: 
Kommunikatøren er en undersøkelse som gjennomføres av Hammer & Hanborg én gang i året. Den 
tar pulsen på kommunikatørene og trender innenfor kommunikasjonsfaget. Her kan respondentene 
også stemme frem organisasjoner/virksomheter som har utmerket seg på kommunikasjonsområdet i 
året som har gått.  I år har 844 kommunikatører besvart undersøkelsen som ble gjennomført i febru-
ar 2014.  
 
Dette er Nordens største årlige undersøkelse blant kommunikasjonsfolk. Les mer her

Røde Kors kåret til årets kommunikør

http://hammerhanborg.no/academy/kommunikatoren/20141/vinnere/%0D


Kurs i IHR
Onsdag 9. april klokken 16.30 -20.00 arrangeres det IHR kurs på Batteriet, Kong Oscars Gate 26.
 
Kurset er for alle frivillige som er interessert i å lære om internasjonal humanitær rett, og hvordan 
du kan jobbe med dette gjennom Røde Kors. Det vil gi deg en innføring i internasjonal humanitær 
rett med fokus på historikk, prinsipper, mandat og beskyttelse, forskjeller og likheter mellom men-
neskerettigheter og IHL, rollen til Røde Kors - og Røde Halvmåne-bevegelsen

Les mer og meld deg på IHR kurset her

Merk! Kurset er på engelsk

Har dere tenkt å søke midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering for neste år? Nå er tiden inne 
for å få prosjektideen ned på papir!

Nå kan du starte søkeprosessen hos Extrastiftelsen for prosjekter som skal gjennomføres i 2015.
For å søke midler fra Extrastiftelsen til et prosjekt innen enten forebygging, rehabilitering eller forsk-
ning, må du sende følgende informasjon til kristin.macbeath@redcross.no;

·  Navn, adresse, telefonnummer og e-post til den som skal skrive søknaden – dermed den som skal 
ha tilgang til søknadsskjema
·  Tema for søknad
·   Angi virksomhetsområde: Forebygging, rehabilitering eller forskning. NB! Her er det viktig at dere 
har definert klart på forhånd hvilket virksomhetsområde prosjektet deres ligger inn under. 
 
Se artikkel på Korsveien for fullstendig utlysningstekst og tips til søknadsskriving.

Søknadsfrist er frist 15. mai 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Thorbjøn på thorbjorn.fosse@redcross.no eller 55383315

ExtraWeb er nå åpen 

http://bergenrodekors.no/kurs
https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/Okonomistotte/Sider/Utlysning-av-Extramidler-for-2015.aspx


FN: Støtten til lokal forebygging må øke 

FN- rapporten om klimaendringer viser økt behov for tilpasning og forebyggende arbeid.

Generalsekretær i Røde Kors i Norge, Åsne Havnelid, er dypt bekymret for den humanitære trussel-
en de økende klimaendringene medfører.

- De humanitære konsekvensene av klimaendringene er dramatiske og jeg er dypt bekymret for at 
det ikke blir gjort nok for å sikre trygghet for sårbare mennesker verden rundt, sier Havnelid.
 
Rapporten sammenfaller med de klimarelaterte katastrofene som Røde Kors- frivillige verden over 
har erfart og respondert på det siste tiåret. 

- Vi ser at vann blir et knapphetsgode flere steder i verden og at matproduksjon blir mer krevende 
i Afrika. Det er hetebølger og flom i Europa, og flom og tørke- relaterte problemer forårsaker feil-
ernæring i Asia, mens det i sentral- og sør- Amerika er redusert matproduksjon og matkvalitet, 
fortsetter hun. 

Må jobbe annerledes

Rapporten fra FN viser at klimaendringene rammer dem som fra før av er mest sårbare og lever i 
fattigdom og ressursknapphet, gjerne i land med store ulikheter mellom fattig og rik og med svake 
styringssystemer. 

Havnelid mener den norske bistanden må satse mer på lokal forebygging og beredskap.

- Røde Kors- frivillige jobber daglig verden over i sine lokalsamfunn med å styrke evnen til å hjelpe 
seg selv når uønskede hendelser inntreffer. Gjennom fokus på kriseberedskap og tiltak for å sikre mat 
og infrastruktur, øker vi sjansen for god krisehåndtering. Vi oppfordrer nå norske myndigheter til å 
bli et foregangsland, og øke støtten til det lokalt forebyggende arbeidet. God forebygging er også god 
og kostnadseffektiv bistand, sier Havnelid.
 
Nasjonal beredskap

Havnelid påpeker at Norge også opplever økte utfordringer knyttet til værhendelser.
 
- Norge opplever økning i uventet værforhold. Ekstremvær og andre klimarelaterte hendelser tvinger 
oss til å sette inn tiltak for å styrke den lokale beredskapen. Dette forbereder vi oss på og andre bør 
gjør det samme, sier hun.

- Det må brukes mer ressurser på forebygging både hjemme og ute, og norske kommuner bør 
kartlegge risiko, sårbarhet og etablere handlingsplaner i egne lokalsamfunn. Vi vet at flere slike hen-
delser kommer til å ramme norske lokalsamfunn, så det er ingen grunn til å vente. Vi må handle nå, 
avslutter Havnelid.

 



                                   - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

Aktivitetskalender

   
   

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
06.12 : Bergen Røde Kors Hjelpekorps  75 år
21.12 : Kinsavik Røde Kors Hjelpekorps 60 år

Trykk på bilde 
for mer 

informasjon 

Jubileum i 2014: 

25-27/4: Tilitsvalgtsamling Ungdom Haraldsheimen
9-11/5: DM Hjelpekorps Etne

11/5: 7-fjellsturen Bømlo Turlag og Bømlo Røde Kors 
23 - 27/6: Camp Hjørmås i Etne  

25 - 29/6: Landsleir Ungdom

Andre aktiviteter: 

3-5 oktober 

Regionkurshelg 
5-9. juni

http://www.bergenrodekors.no/nyheter/106-aldring
http://www.rodekors.no/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/regionkurshelg-bomlo/

