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Røde Kors - dagen 

Sist torsdag ble den internasjonale Røde Kors-dagen markert over hele verden. I år ønsket vi 
å bruke Røde Kors-dagen til 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. Røde Kors oppfordret alle til å være med å 
bidra til å gjøre Norge til et varmere og rausere samfunn.  Over 10 lokalforeninger i Hordaland 
har feiret dagen med stor suksess.   

Bergen Røde Kors feiret dagen sammen med samarbeidspartner DNB med foredraget Sort Boble, 
samt en stand der de informerte om Bergen Røde Kors sitt arbeid.

- Vi syntes 8. mai var en fin anledning til å synliggjøre samarbeide vårt, og bevisstgjøre de ansatte 
rundt det å ta samfunnsansvar, sier Stian Madsen, Regionsansvarlig Marked i DNB. Han innledet 
med å fortelle samarbeidet med Frivillighetsbanken og hvilke muligheter som ligger for de ansatte i 
det å være frivillig i Røde Kors. 

Foredraget Sort Boble har blitt holdt en rekke ganger det siste halvåret og er en sterk og personlig 
fortelling om en reise til en ny tilværelse, fortalt av Julian Ravn Iversen-Rockhard.

- Foredraget var et sterkt vitnesbyrd, og vi har allerede fått en rekke gode tilbakemeldinger på det fra 
de ansatte. Folk ble tydelig beveget, sier Stian Madsen. 

10. mai fortsatte Bergen feiringen med stand på Torgallmenningen. Mange bergensere tok turen til 
byen i det fine været, og på standen traff man både folk fra Døråpner og Besøkstjenesten. Her fikk de 
både kaffe, vafler og en god prat! 

Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps feiret sammen med resten av Stord Røde Kors med stand i Leir-
vik sentrum. 

- Det var blodgiverstand og vi har funnet frem det koselige lykkehjulet og tombolaen forteller leder i 
Stord / Fitjar Røde Kors Hjelpekorps Lena Førland. 

Her viste blant annet Kristoffer Danielsen frem hjelpekorpset sin ATV, og fortale om lover og regler 
man må følgje ved bruk av dette kjøretøyet. 

Det var også lagt inn en liten øvelse i programmet. 

- BARK-barna, Christoffer og Liam var markører i en “sykkelvelt” der Hilde Juvik og Sigurd Wiers-
en fra Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps gav god førstehjelp og trøst mens ambulansen var på vei, 
avslutter Lena.  



Ny båt skaper god og viktig aktivitet

Røde Kors Båten til Arna og Åsane Røde Kors har nok en gang vært i aksjon for å fremme god 
opptreden på og ved sjøen samt glede store og små ved å få komme seg ut på sjøen.

Av: Geir Langeland

4H sin åpen gård på søndag samlet mange glade barn og voksne som besøkte vår stand/aktivitet på 
kaien, og til slutt vi kom ut av tellingen men at vi i de 4 timene vi kjørte hadde flere hundre om bord 
er vi sikker på.

Å vente på tur til å komme om bord ga oss fin anledning til å snakke om riktig bruk av redningsvest, 
bade- og sjøvettreglene.

Jeg takker Eivind, Paal, Flemming og Ole for en utrolig innsats og tilbakemeldinger som “jeg bytter 
grasrotmottaker i morgen”, “pappa må vi betale for dette ? nei men vi blir nok medlem av Røde Kors 
i morgen”, “har dere aktivitet for barn ? ja vi har BARK” samt alle gratulasjoner og lykkeønsker om 
vår nye båt gir oss driv til å stå på videre.



Havariøvelse på Stord

7 mai deltok me i Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps i havariøvelsen til Stord Luftamn, der me 
hadde ansvar for å skaffe markører og sminking av dei. 

Av: Lena Førland

Totalt vart det 30 markører. Utanom medlemmer frå oss, deltok elevar frå Fitjar vgs, sjukepleiarar og 
elevar ved sjukepleiarskulen på Sord som markørar. 

Simen Sande var observatør frå Hjelpekorpset og Lena Førland markøransvarlig. Anita Halsteinsen 
planla skadane ho og Hilde Juvik Sminka med hjelp av Helena Økland. Dei gjorde ein fantastisk jobb 
og resultatet var eineståande . 

2 konteinera der den bakerste (halen)hadde flyseter fungerte som havarert fly og teaterrøyk forestillte 
brann inne i flyet. 

Markørene gjorde ein flott innsats der dei var med å skapa ein god øvelse for alle involverte. 



Verdens blodgiverdag 14. juni

Blodbank-Norge må erstatte minst 15.000 givere som faller fra hvert år. I tillegg er jeg fortalt at fag-
miljøet ønsker seg minst 25.000 ekstra givere i landet, for å dekke beredskapen. Selv med en slik ek-
strarekruttering vil Norge være blant Europas dårligste på dette området i forhold til befolkningen! 

For å trygge beredskapen deres og i landet er Verdens blodgiverdag en anledning til å markere seg. 
Da-gen er en takkedag overfor etablerte blodgivere, men engasjer dere og bruk dagen også til vanlig 
verving! Den internasjonale lanseringen av blodgiverdagen skjer i år på Sri Lanka og slagordet er 
«Sikkert blod redder mødre». Ler mer her 

Lokale Røde Kors foreninger oppfordres sammen med blodbankene å være med på markeringen. I 
lag med blodbankene kan det også bestilles roser fra Mester Grønn. 

For mer informasjon om dagen, se www.giblod.no, eller ta kontakt med: Daglig leder i Røde Kors 
Blodprogram Tor Ole Bergan, på telefon: (+47) 22 05 42 72 eller e-post tor.bergan@redcross.no. 

Takk for støtte til Hjertestarter
Vil med dette få takke Kværner Stord, Conoco 
philips Stord Lufthamn og Kiwi Norge, som har 
støttet oss med penger, slik at me kunne kjøpe inn 
denne nye Hjertestarteren til Stord Fitjar Rødekors 
Hjelpekorps.

Me er veldig glad for den støtten dåke har bidratt 
med, slik att me kunne realisere planene våre med å 
få kjøpt inn denne.
 
Mvh 
Anita Halstensen 
Adm Leder , Stord/Fitjar Røde kors Hjelpekorps 

http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2014/en/
www.giblod.no


Sør-Sudan er en humanitær krise

- Dersom vi ikke gjør noe nå, så vil situasjonen i Sør-Sudan bli mye verre. Vi får allerede inn 
underernærte pasienter og helsehjelpen strekker ikke til, forteller Åge Bøyum. 

Den erfarne Røde Kors-delegaten fra Lærdal kom nylig hjem fra et tre måneder langt oppdrag for 
den Internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) i Juba, Sør-Sudan. I nesten fem måneder har kamper 
mellom ulike grupperinger i samfunnet hindret medisinsk hjelp og utvikling i en av verdens yngste 
nasjoner. Bøyum forteller at situasjonen de siste månedene har gått fra vondt til verre. 

- Den største utfordringen fremover er fortsatt konflikt og matsikkerhet. På grunn av konflikten har 
ikke folk fått sådd avlingene sine og de får heller ikke gjort innhøsting. Dette byr på enorme ut-
fordringer og vi er svært bekymret nå som regntiden snart setter i gang for fullt, sier han. 

Skulle til Malakal.
Da Bøyum reiste til Sør-Sudan i februar, skulle han opprinnelig til Malakal, en by på om lag 130.000 
innbyggere nord i landet. 

- ICRC drev et sykehus i Malakal, hvor jeg skulle være med å bidra, men dette sykehuset opererer 
ikke lenger. På kort tid har kontrollen over Malakal skiftet side seks ganger og alle de 130.000 inn-
byggerne har flyktet. Området står igjen som en spøkelsesby, forteller han. 
Det er krevende å estimere hvor mange mennesker som er rammet av konflikten i Sør-Sudan. FN 
anslår at omlag én million mennesker har flyktet i eget land, mens rundt fem millioner trenger hjelp 
utenfra. Det er nær halvparten av befolkningen i landet som huser i overkant av elleve millioner 
innbyggere.

- Befolkningen i Sør-Sudan har allerede dårlig ernæringsgrunnlag og familier splittes opp av konf-
likt. Dette fører til matmangel, noe som igjen utfordres av dårlig infrastruktur. Da vi landet i et om-
råde fortalte kapteinen at det var som å lande et sjøfly, fordi den gruslagte rullebanen var så full av 
vann. Nå er det mange steder hvor Røde Kors-flyene ikke kan lande og vi har begynt med flydropp 
av mat til avsidesliggende områder. 

Store utfordringer 
Sør-Sudan mangler nesten alt. Over 70 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter, 
mødredødeligheten er blant verdens høyeste, 83 prosent av befolkningen bor på landsbygda og nest-
en 40 prosent av husholdningene må gå minst en halv time en vei for å hente vann, ifølge utvikling-
sindikatorer (Norad). 

- Jeg jobbet sammen med Sør-sudanere hver dag og det er en del håpløshet å spore. For mange i 
Sør-Sudan har livet vært preget og formet av konflikt, men samtidig hadde mange stor optimisme for 
fremtiden etter uavhengigheten i 2011. Den optimismen er nå borte. 
Han mener det internasjonale samfunnet nå må gå sammen for å legge press på og hjelpe Sør-Sudan 
til å finne en løsning. Det kan virke håpløst, men det finnes glimt av håp, som for eksempel samar-
beidet med de frivillige i Sør-Sudan Røde Kors. 

- Ved hjelp av vårt lokale nettverk kan vi hjelpe enda flere. Det er Røde Kors sin unike styrke og de 
frivillige er uunnværlige. Kirurger i ICRC jobber side om side med lokale frivillige, som bidrar med å 
bytte bandasjer og behandle sårskader. På denne måten lærer vi av hverandre og noe av kunnskapen 
vi delegater kommer inn med, vil bli igjen med de lokale frivillige, avslutter Bøyum.  



Introduksjonskurs 27. mai

Distriktskontoret inviterar til introduksjonskurs om Røde Kors 27 mai kl 18.00. 

Introduksjonskurset varer i 3 timar. Målet med kurset er at du skal få forståing for kva det vil sei 
å gjera ein frivillig innsats for Røde Kors. Dette kurset er obligatorisk for alle som er/ ynskjer å bli 
frivillige i Røde Kors. Kurset er gratis. 

Tema på kurset er:
•	 Våre	sju	prinsipp	og	HÅP	Historien	til	Røde	Kors	
•	 Genèvekonvensjonane	og	internasjonal	humanitær	rett
•	 Røde	Kors’	rolle	som	støtteaktør	og	menneskerettigheitene	
•	 Røde	Kors’	arbeid	nasjonalt	og	internasjonalt
•	 Kva	det	vil	sei	å	vera	ein	frivillig
•	 Våre	lokale	aktivitetar	og	kva	vil	det	sei	å	vera	ein	Røde	Kors-ar
•	 Røde	Kors	som	beredskapsorganisasjon		

Dersom du ynskjer å lesa meir om kurset kan du gå inn på denne linken på Korsveien.
  
Kurset held stad på Distriktskontoret på Midttun, med adressa Sandbrekkevegen 95. 

Påmelding innan 25.05 til ase.morkve@redcross.no. 

Ta gjerne kontakt om du har nokon spørsmål!

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/opplaring/kurs/intro/Sider/Introduksjon-til-R%C3%B8de-Kors-er-oppdatert-.aspx


                                                            - Vi ønsker alle god Røde Kors uke            

Aktivitetskalender

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: 

27/5: Introduksjon til Røde Kors, distriktskontoret kl. 18.00
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

17-19/10: TRØKK
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

Takk til alle som har 
bidratt til årets 
kampanje!

Husk å fortsatte å like 
#ivirkelighetenogså

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

