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http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902


Den verste flommen på 100 år har i disse dager rammet Balkan. Røde Kors starter nå innsamling 
for å hjelpe de flomrammede.  

Av: Jenny Haugland

Siden 14. mai har voldsomt regn gjort at store deler av landjorden er oversvømt med vann. Dette har 
ført til mange ras, og hus og hytter har kollapset. En gruppe frivillige fra Serbia og Bosnia-Herzego-
vina jobber nå på spreng med å evakuere folk.       
                            
- De deler ut tepper og mat til de rammede og bygger barrikader for å holde vannet unna kritiske 
områder, forteller generalsekretær i Røde Kors i Norge, Åsne Havnelid. - Pågangen fra nordmenn 
som ønsker å hjelpe er også stor og det er fantastisk, sier hun.

Obrenovac hardest rammet i Serbia
Omlag 300.000 mennesker i Serbia og 50.000 i Bosnia og Herzegovina er uten vann, elektrisitet og er 
i en situasjon med store sikkerhets- og sanitærutfordringer.

I Serbia er det byen Obrenovac som er hardest rammet. Elven Sava, som renner gjennom byen, 
stiger fortsatt i tillegg til to andre elver. Hundrevis av frivillige prøver å bygge en kant langs Sava for 
å hindre vannet i å flyte over. De enorme vannmassene oversvømmer både veier og toglinjer og gjør 
redningsarbeidet krevende. 

Røde Kors- frivillige mobiliserer på Balkan
Røde Kors- bevegelsen har bidratt til hjelpearbeidet siden redningsaksjonen startet før helgen. Frivil-
lige deltar aktivt i søk- og rednignsaksjoner, deler ut nødhjelpsartikler og bidrar med etableringen av 
evakueringssentre for rammede. 

I Bosnia og Herzegovina har Røde Kors mobilisert beredskapsteam i de rammede områdene hvor 
frivillige hjelper myndighetene med evakuering, og har foreløpig del ut tepper, madrasser, drik-
kevann, mat og hygieneartikler, gummistøvler, og desinfeksjonsmidler til foreløpig over 10.000 men-
nesker. Nødhjelpsinnsats er vanskelig på grunn av den ødelagte infrastrukturen og vanskelige for-
hold, men både jeeper og båter blir brukt, og frivillige vader gjennom vannet for å dele ut nødhjelp.
Krevende hjelpearbeid

Et stort antall jordskred har forverret situasjonen og den pågående redningsaksjonen, og det rappor-
teres om landminer som ble begravet under konflikten og enda ikke er fjernet, kan øke faren for de 
fastboende og det involverte redningspersonellet.

http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902


    
   Innsamlingsaksjon 

Mange lokalforeninger har allerede startet planleggingen av en innsamlingsaksjon. 
Vedlagt ukeposten finner du en del materiale. Resten kan du laste fra Korsveien her eller 
få tilsendt ved ta kontakt med Ørjan Skaga på orjan.skaga@redcross.no eller tlf: 55383322. 

   
   Ønsker du å bidra kan du gjøre følgende: 

SMS: Send HJELP til 2272 og gi 200 kroner
Sette inn penger på konto: 8200 06 10190 - innbetalingen må merkes med Balkan
Hjelp ofrene med å gi her 

    
   

Innsamling til Balkan mai 2014:  Pr 20. mai Pr 21. mai
SMS      89 000  115 600
Bank      43 173  52 345
Kort      40 000  45 000
El-bøsse     525 000 629 350
Næringsliv        100 000
     
Totalt      697 173 939 950

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/kampanje/Sider/default.aspx
http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902


Seksbarnsfar ble pantemillionær

For andre gang på under fire uker har en hordalending blitt pantemillionær. Denne gangen var 
det en 51-årig seksbarnsfar fra Olsvik som innkasserte milliongevinsten.

Det var tirsdag denne uken at Olsvik-mannen kjørte innom Rimi Olsvik for å kjøpe en halvliter brus 
og pante noen tomflasker som kona hadde glemt igjen i bilen.

- Det var pant for 33 kroner, og istedenfor å trykke på panteknappen trykket jeg på knappen for 
Pantelotteriet, forteller 51-åringen.
Da kvitteringen kom ut, var den ekstra lang og hadde ekstra mange tall.

- Først trodde jeg at det dreide seg om en smågevinst, men så etterhvert at det var milliongevinsten, 
forteller den glade millionæren.

Økonomisk spillerom
Selv er han en jordnær kar, så han gikk ikke i taket. Det gjorde imidlertid betjeningen på Rimi.

- Jeg viste gevinstloddet til kassadamen, som grep seg til hodet og ropte ut at jeg hadde vunnet én 
million. Så kom butikksjefen og det ble litt av et oppstyr med gratulasjoner og det hele, forteller han.

Pengene kommer særdeles godt med. Med kone og seks barn i alderen to til atten år, har det vært 
utfordrende å få økonomien til å gå rundt.

- Nå får vi et økonomisk spillerom i hverdagen som vi bare har kunnet drømme om. Dette betyr 
enormt mye for oss, sier pantemillionæren.

Butikksjef Rimi Olsvik Renate Bønes fikk på vegne av vinneren en stor sjekk fra Karina Linde fra Alvøen og Laksevåg Røde Kors.



Viktig støtte til Røde Kors
Dette er den andre Pantelotteri-millionen som blir utbetalt i 
Hordaland med få ukers mellomrom.

- Vi synes det er veldig moro at millionen nok en gang ble vun-
net i en Rimi-butikk, sier Christian Hoel, kjededirektør i Rimi.
Pengene fra Pantelotteriet er en av Røde Kors sine viktigste 
inntektskilder, og blir brukt til større hjelpeoperasjoner i utlan-
det og til lokale prosjekter i Norge.

- Vi gratulerer vinneren og takker alle som støtter arbeidet vårt 
gjennom Pantelotteriet, sier daglig leder i Hordaland Røde 
Kors, Lars Atle Skorpen.

Fremdeles er det 13 milliongevinster igjen i Pantelotteriet, som 
startet en ny lotterirunde i april. Pantelotteriet er tilgjengelig i 1 
631 butikker over hele landet, foreløpig hos REMA 1000, Kiwi, 
Meny-Ultra, ICA og Rimi. Røde Kors har mottatt 78,7 million-
er kroner i støtte fra Pantelotteriet siden oppstarten i 2008.

Stord bevilger 25 000 til Syria

På vårt møte 14 mai bevilget vi kr. 25 000 til det prekær rammet Syria, vi tenker mest på de barn som 
lider under de forhold som det er i landet, men vi glemmer ikke heller de andre som lider,  jeg sender 
stafettpinnen videre,  håper dette  kan bidra til at de andre avd. i Hordaland Røde Kors er med på å gi 
sin støtte.

Ønsker alle en fin sommer!

Hilsen fra Stord Røde Kors Barnehjelp
v/  Margith A. Mathisen

Foto: President i Røde Kors Sven Mollekleiv besøkte Syria i slutten av April



7-fjellsturen på Bømlo 

7 fjellsturen er ett arrangement startet av Bømlo Turlag. Turen på over 18 kilometer går over sju 
mindre og større fjelltopper på Bømlo, hvor siste topp, Siggjo er den største med sine 474 moh. 

Av: Thorbjørn Kirkeleit, Operativ leder Bømlo RKH 

Første gang Bømlo Turlag arrangerte turen var i 2012 og Bømlo RKH ble da spurt om å bistå med 
sanitetsvakter på fjelltoppene og generell beredskap. Noe som ser ut til å bli ett fast innslag for oss. 

Turen trekker folk fra hele distriktet og i år deltok det totalt 258 stk. Vi bidrog i år med fjorten san-
itetsvakter (to pr topp) og en i sekretariatet, med totalt 126 frivillige timer. To av vaktene våres ble 
lånt til oss fra Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps.

Bildet f.v.: Lars Halleraker, Anette Holth, Christian Kallevåg-Bjerke og Victor Vareberg. I bakgrunnen ser en Siggjo.



Introduksjonskurs 27 mai
Gå ikke glipp at introduksjonskurset 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. 

62 % er frivillige
62 prosent av den norske befolkning har utført frivillig arbeid det siste året. Dette kom fram i en 
web-panelundersøkelse utført av TNS-Gallup for Frivillighet Norge.  

TNS- undersøkelsen er ifølge dem meget oppsiktsvekkende. Den viser at den nedgående trenden i 
frivillig deltakelse man fant for fire år siden, har snudd.

Undersøkelsen befester Norge sin stilling som verdensmester i frivillighet. Sammen med Sverige har 
landene hatt den høyeste andelen frivillige i flere år.  

- Vi må ta vare på å videreutvikle dette. Oppskriften er enkel: det må være lett og morsomt og være 
frivillig, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke i en pressemelding.  

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


I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på 
innkjøp av varer og tjenester. Dette betyr at frivillige virksomheter får en ekstrakostnad på 25%, men 
gjennom momskompensasjonsordningen kan man få tilbakeført noe av denne kostnaden. 

Om for eksempel Røde Kors kjøper en kaffemaskin og gir ut kaffen gratis til de som fryser på gata, 
så må vi betale 25% mer for kaffemaskinen enn McDonalds ville gjort, som tjener penger på å selge 
kaffe fra den samme maskinen. Dette er naturlig nok ikke veldig rettferdig. For å minske dette gapet 
har regjeringen derfor opprettet momskompensasjonsordningen. 

Dagens momskompensasjonsordning er rammestyrt, og midlene som settes av dekker derfor ikke 
organisasjonenes momsutgifter fullt ut. Likevel er det betydelig inntekter å hente med svært lite 
arbeid.  

For 2014 er det bevilget 1,2 milliarder kroner til momskompensasjon. Hvor mye hver enkelt søker 
får blir beregnet ut fra fastsatte satser. For 2013 ble f.eks. momskompensasjonen til hver søker på ca 
5% av driftskostnadene, altså en kompensasjon på ca kr 60.000  for en av våre  lokalforeninger med 
driftskostnader på ca. 1,2 millioner kroner. 

Dette er gode penger å ta med i driften av frivillig arbeid!

Søknadsskjema har kun noen få poster, og har automatisk utregning av søknadsbeløp. Utfylling av 
skjema vil ikke ta mer enn et par minutter. 

Så enkelt er det:
1. Velg søknadsskjema ut fra hvor store driftskostnader lokalforeningen har; over 5 millioner eller 
under 5 millioner kroner. Skjema er sendt til alle lokalforeningsledere. Ta kontakt med Randi om du 
mangler dette.   
2. Fyll ut søknadsskjema med tall fra årsregnskapet for 2013
3. Send utfylt søknadsskjema, signert årsregnskap 2013 med styrets årsberetning og revisjonsbe-
retning til distriktskontoret innen 10. juni 2014
4. Pengene blir utbetalt innen utgangen av året

Ytterligere info om momskompensasjonsordningen finner du på Korsveien

Distriktskontoret søker automatisk om momskompensasjon for alle vi fører regnskap for. Ønsker du 
at din lokalforening skal slippe dette hvert år, fører vi regnskapet for dere gratis. Er dette aktuelt, ta 
kontakt. 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe, enten på telefon 55383302 eller e-mail randi.fjeld@redcross.no

Momskompensajon; Husk å søke

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/okonomistyring/Sider/N%25C3%25A5-er-det-tid-for-%25C3%25A5-s%25C3%25B8ke-momskompensasjon-igjen%21.aspx%20


                                                            - 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
2/6: Temakurs for besøksvenner på distriktskontoret

4/6: D-rådsmøte ungdom
5/6: D-rådsmøte omsorg
16/6: Distriktsstyremøte

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

30/6-5/7: Ferie for alle leir på Merket
6-11/7: Ferie for alle leir Haraldvigen

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

http://www.rodekors.no/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/regionkurshelg-bomlo/
http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902

