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•	 Første pantemillionær i Hordaland
•	 Kjell A. Søraas utnevnt til    
 æresmedlem i Bergen Røde Kors 
•	 120 års jubileumsmagasin 
•	 ByBARK innsamling til Syria
•	 Regionkurshelg på Bømlo
•	 Søknadsfristen til Extrastiftelsen   
 nærmer seg
•	 Lego til oppvekstaktiviteter 
•	 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/


Første pantemillionær i Hordaland

Butikksjef Trine Bjørkhaug Dyke hos Kiwi Moberg tok imot en sjekk på vegne av vinneren fra daglig leder i Hordaland Røde Kors Lars Atle Skorpen

– Jeg kan fremdeles ikke tro det er sant. Nå går jeg frem og tilbake på gulvet hjemme. Jeg klarer 
ikke å sitte stille, sier den nybakte millionæren, som ønsker å være anonym. 

Mandag dro kvinnen i nærbutikken for å kjøpe litt mat. Hun tok med seg noen tomflasker, og tryk-
ket på Røde Kors-knappen slik hun pleier. Innsatsen i tomgods var på 15 kroner. Hun trodde først 
hun hadde vunnet 30 kroner fordi det tallet sto på den lange lappen som kom ut, så hun fikk hjelp 
av betjeningen til å tolke gevinsten. Overraskelsen var derfor stor da det gikk opp for henne at hun 
hadde vunnet én million kroner.

– Det er overveldende å vinne så mye penger. Jeg er enke og har enkepensjon, så pengene er absolutt 
velkomne, sier kvinnen. 
 
Jubel på Kiwi
Det var på Kiwi Moberg i Os vinnerloddet i Pantelotteriet ble trukket. Butikksjef Trine Bjørkhaug 
Dyke er veldig fornøyd med at det skjedde i hennes butikk. 

– Det er fantastisk at noen har vunnet én million kroner i Pantelotteriet her. Det er spesielt gøy at 
det er en fast kunde som er her hver dag, og som virkelig fortjener det. Jeg er veldig glad på kundens 
vegne, sier Bjørkhaug Dyke.

Vinneren har ikke rukket å tenke så mye på hva pengene skal gå til, men tror kanskje hun skal bytte 
ut den 20 år gamle bilen. Med fire sønner, seks barnebarn og et oldebarn, er det ikke helt utenkelig at 
det drysser litt på de andre i familien også. 



Første pantemillionær i Hordaland
- Endelig fikk vi en pantemillionær i Hordaland også, forteller daglig leder i Hordaland Røde Kors 
Lars Atle Skorpen. 

Det er fortsatt mange flere millioner som venter i panteautomatene. 

- Nå er det derfor bare å ta våropprydningen i boder, skap og garasjer, for så å ta flaskene med til 
nærmeste panteautomat. Da gjør du tre ting på en gang. Du hjelper miljøet med å øke panteandelen, 
du kan vinne penger til deg selv, samt at en stor andel av det du panter går til Røde Kors sitt hu-
manitære arbeid i nærområdet der panteautomaten står. Vinner ikke du, går en enda større andel til 
lokalt Røde Kors, fortsetter Skorpen. 

Viktig støtte til Røde Kors
2. april i år startet en ny lotterirunde med 15 nye milliongevinster i potten. I tillegg er det 5 000 lodd 
med gevinster på 1 000 kroner, og 150 000 lodd som gir premier på 100 kroner. Pengene fra Pan-
telotteriet er en av Røde Kors sine viktigste inntektskilder, og blir brukt både til større hjelpeoperas-
joner i utlandet og til lokale prosjekter i Norge.

Pantelotteriet er i dag tilgjengelig i 1 631 butikker over hele landet, foreløpig hos REMA 1000, Kiwi, 
Meny-Ultra, ICA og Rimi. Røde Kors har mottatt nær 76 millioner kroner i støtte fra Pantelotteriet 
siden oppstarten i 2008. 

Lars Atle Skorpen, regionssjef i Kiwi Jan Olav Mjøs og butikksjef Trine Bjørkhaug Dyke hos Kiwi Moberg.



Kjell A. Søraas utnevnt til æresmedlem i Bergen RK
Under årsmøte 23. april ble Kjell A. Søraas utnevnt til 
æresmedlem. Kjell er blant de eldste medlemmene i Ber-
gen Røde Kors, og han hadde sin start i Hjelpekorpset.  Her 
begynte han som medlem i 1946. Sin første vakt hadde han 
under en fotballkamp på Stadion, men aktiviteten hans økte 
betydelig da hjelpekorpset skulle bygge hytte på Kvamskogen.  
Det ble mange lange helger og arbeidsdager før hytten Føykely 
endelig kunne tas i bruk. Kjell hadde en finger med i mange 
ting, men hans største interesse var byggtegninger og kon-
struksjoner.  

Da Seniorlaget ble etablert var han et selvfølgelig medlem.  
Han medvirket til oppstarten av Kvilaturene for eldre.  Røde 
Kors foreningene i Bergen, Fana og Alvøen /Laksevåg fikk for-

delt dager til Kvila.  De eldre ble kjørt fra sin institusjon til Kvila.  Her ble det servert middag og kaffe 
samt mye god underholdning.  Dette er en aktivitet som fortsatt er i full drift.  Med slike arrange-
menter krevde også en større organisasjon.  Bygningen måtte utvides og endres. Kjøkken og toalet-
ter oppgraderes.  Her kom konstruktøren Kjell inn i bildet. Oppgaven med Kvila ble hans livsform.  
Mange ganger var han nesten daglig oppe for å se til at alt var i orden.

Kvila presenterte seg etter hvert også slik at man kunne forestå utleie til ulike arrangementer.  Kjell 
ordnet med skikkelig oversikt - brukskalender. Kontrollerte at alt var på stell før bruk.  Kjøkken og 
utstyr måtte tilfredsstillende krav til renhold bl.a. Dessuten deltok han også i underholdningen for de 
eldre sammen med andre medlemmer av seniorlaget.  

Styret for Kvila hadde nok av aktiviteter å henge fingrene i og det manglet ikke på dugnadsoppgaver.
Kjell sparte seg ikke i arbeidet med Kvila.  Dette var vel hans største oppgave.  En oppgave med be-
tydelig innhold, men som man ikke i det daglige ikke var klar over betydningen av. 

Men alt har en ende.  Ved slutten av 2013 trakk seg fra vervet som formann i styret for Kvila.  Det 
forhindret ham ikke i å lufte tanker og ideer med styrets øvrige medlemmer. Tiden etter hans fratre-
den har vist at mange ikke har forsonet seg med hans tilbaketreden. Kjell var Kvila.

Som en av de elste medlemmene i Bergen Røde Kors har Kjell vært en viktig del av deres stolte his-
torie. Mer om den imponerende innsatsen Bergen Røde Kors har gjort de siste 120 årene kan du lese 
om ved å laste ned dette jubileumsmagasinet:   

http://issuu.com/bergenrodekors/docs/rode_kors_mag_final_nocrop
http://issuu.com/bergenrodekors/docs/rode_kors_mag_final_nocrop


Regionkurshelg på Bømlo 5-9 juni

Påmeldingsfristen er utsett til 5 mai!

Hordaland Røde Kors Hjelpekorps inviterer til tre kurs som er åpne for alle i Hordaland Røde Kors: 

VHF
Båtførarprøven 
Instruktørkurs

Desse tre kursa krev ingen forkunnskaper.

For å lese meir om desse tre kursa, gå inn på denne linken. Her kan medlemma i Hordaland Røde 
Kors Hjelpekorps også lese meir om dei fire kursa dei kan ta denne helga; vidaregåande fyrstehjelp, 
grunnkurs i sminke og markørteneste, lagleiing søk og redning og redning i krevande lende.

Velkomen til ei sosial, utfordrande og lærerik helg på Bømlo!

Bildet: Denne flotte gjengen deltok på fjorårets regionskurs  

Det er ikke kun de erfarne Bergenserene som impo-
nerer. ByBARK i Bergen Røde Kors hadde mandag 
denne uken innsamling til støtte for Syria, der de 
fikk inn hele 4500 kr. 

På bildet ser vi f.v: Alina, Syn, Såga og Rind Frea 
utenfor Røde Kors huset i Bergen. 

Etter 3 år med krig blir situasjonen for sivilbefolk-
ningen i Syria stadig forverret og mange millioner 
er nå avhengig av organisasjoner som Røde Kors for 
mathjelp. 

Du kan lese mer om situasjonen i Syria her

ByBARK innsamling til Syria

http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/regionkurshelg-bomlo/
http://www.rodekors.no/nyheter/sistenytt/dramatisk-forverring-i-syria/


Vi minner om at søknadsfristen til Extrastiftelsen er 15. mai

Du kan nå 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.

Er fint om dere gir beskjed til Thorbjøn på thorbjorn.fosse@redcross.no eller 55383315, om dere 
ønsker å søke om penger. 

Søknadsfristen til Extrastiftelsen nærmer seg

Nå er det tid for ny runde med LEGO. LEGO Norge og Røde Kors tegnet i 2012 en treårig samar-
beidsavtale. Som en del av samarbeidet, ønsker LEGO Norge å gi LEGO til en verdi av 200 000 kr. 
til Ferie for alle og andre omsorgsaktiviteter for barn i sårbar livssituasjon – for eksempel BARK, ak-
tiviteter på krisesenter, aktiviteter for enslige forsørgere og aktiviteter på mottak. LEGO ‘en kan ikke 
deles ut til enkeltbarn, men skal tilhøre aktiviteten/stedet der aktiviteten utføres.  I fjor fikk 55 Røde 
Kors-aktiviteter tildelt LEGO, og nå kommer ny mulighet. Ønsker du LEGO til din oppvekstaktivi-
tet, registrer deg i dette dokumentet på Korsveien innen 2. juni:

Av informasjon trenger vi: 
·         Distrikt
·         Lokalforening
·         Navn på aktivitet
·         Aktivitetens hyppighet (hvor ofte treffes barna)
·         Ca. antall barn som benytter seg av tilbudet
·         Ønsket antall LEGO/DUPLO
 
Fyll inn informasjonen i riktig rad OVER ditt distriktsnavn. 

Dersom det er fullt, legger du bare inn en ekstra linje. 

Oppvekstaktiviteter som ikke fikk tildelt LEGO i forrige runde, vil bli prioritert – men alle oppfor-
dres til å søke!

LEGO vil bli sendt til distriktskontoret, som sender videre til rett lokalforening/aktivitet.

Har du spørsmål, kontakt kristina.rickfelt@redcross.no

Lego til oppvekstaktiviteter

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/Okonomistotte/Sider/Utlysning-av-Extramidler-for-2015.aspx%20
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Oppvekst/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/2014%2520LEGO%2520til%2520oppvekstaktiviteter/LEGO%25202014.xlsx


                                                            - Vi ønsker alle god Røde Kors uke            

Aktivitetskalender

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

Jubileum i 2014: 

12/5: Distriktsstyremøte
25-27/4: Tilitsvalgtsamling Ungdom Haraldsheimen

16/6: Distriktsstyremøte
11/5: 7-fjellsturen Bømlo Turlag og Bømlo Røde Kors 

23 - 27/6: Camp Hjørmås i Etne  
25 - 29/6: Landsleir Ungdom

22/9: Distriktsstyremøte
10/11: Distriktsstyremøte
08/12: Distriktsstyremøte

9/2 2015: Distriktsstyremøte
14/3 2015: Distriktsårsmøte 2015

Andre aktiviteter: 

3-5 oktober 

Regionkurshelg
Hjelpekorpset 

5-9. juni

Bli med på årets
8. mai kampanje!

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

