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Gratulerer med vel gjennomført innsats!

-Tusen takk til alle som har bidratt til årets TV-aksjon, sier distriktsleder Ann-Rigmor
Lauritsen.
Til sammen har vi i Nordland samlet inn 11,4 millioner kroner til Røde Kors' innsats for ofre
i krig og konflikt. Det tilsvarer 47 kr pr. innbygger, noe som er godt over
landsgjennomsnittet på 42,4 kr.
På landsbasis ble det totale beløpet 220 milloner kroner.
-Utrolig mange frivillige har bidratt til det gode resultatet: Bøssebærere, alle som har
organisert det praktiske rundt innsamlingen i kommunene, tellekorps, konsertarrangører,
kakebakere, bedrifter, organisasjoner og Røde Kors-frivillige. Tusen takk til hver og en.
Sammen vil vi bidra til at to millioner mennesker får livsviktig hjelp, sier Ann-Rigmor
Lauritsen.
Her kan du lese mer om hva pengene skal gå til.
Også Presidenten i Norges Røde Kors uttrykker sin takk og glede over godt resultat i en
pressemelding:
-Dette er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har bidratt! Alle bidrag kommer til å gjøre en
forskjell og sammen får vi hjelpen helt frem. Alt engasjementet vi har sett i det siste er
overveldende. Jeg er rørt, takknemlig og ydmyk på vegne av hele Røde Kors, sier Sven
Mollekleiv.

Glimt fra TV-aksjonsdagen 23. oktober

SANDNESSJØEN: Røde Korsfamilien Dålåmo Hanssen var ute
med bøsser på søndag.
Foto: Sandnessjøen Røde
Kors/facebook
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SVOLVÆR: Mange bøssebærere bidro med innsats for sitt eget hjemland, blant annet Ahmad i Svolvær.
Faksimile fra Lofotposten, 24.10.2016

BODØ: Leder Øystein Nystad (inne i bilen) og nestleder Jon-Arne Nymo
(hvit vest) solgte kaffe, kaker og saft på toppen av Keiservarden til inntekt
for TV-aksjonen på søndag formiddag.
Foto: Bodø Røde Kors/facebook.

BODØ: Shirley Bottolfsen sto
med bøsse på flyplassen, som
hun har gjort hver TV-aksjon
de siste 20 årene.
-Det er fint og viktig å kunne
bidra, fortalte hun da vi møtte
henne.
Foto: Nordland Røde Kors
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Vennskapsfrokoster 22. oktober
Lørdag 22. oktober var det duket for vennskapsfrokost. Røde Kors' lokalforeninger inviterte
til frokost sammen med 22 asylmottak i Nordland – tilsammen var det 17 ulike
arrangementer fordelt utover hele fylket. Invtasjonen gikk ut til lokalbefolkningen; bl.a. Røde
Kors-frivillige, beboere på asylmottak, naboer, venner, kommunalt ansatte – her var alle
hjertelig velkommen. Tine Melk var samarbeidspartner og sørget for at alle frokostene fikk
rikelig med mat på bordet. Nøkkelen bak god integrering og god dialog mellom flyktninger
og lokalsamfunn er å møtes for å bli bedre kjent, og hva er vel bedre enn å møtes over et
måltid mat? Under vises et knippe bilder fra noen av frokostene, alle hentet fra
lokalforeningenes facebook-sider.

VESTVÅGØY: Det var godt oppmøte på vennefrokosten på Bøstad, og fornøyde gjester koste seg med god
mat. Foto: Vestvågøy Røde Kors/facebook.

RANA: Ørjan Johansen (t.v.) og
Frode Steen hjalp til med
forberedelsene til vennefrokosten i
Rana. Både det ordinære mottaket
og mottaket for enslige mindreårige
asylsøkere inviterte til mat og sosialt
samvær sammen med Røde Kors.
Foto: Rana Røde Kors/facebook.
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HADSEL: Det var rikelig utvalg på frokostbordet i Hadsel, med tradisjonell norsk frokostmat og mat som
beboerne på asylmottaket hadde forberedt.
Foto: Hadsel Røde Kors/facebook

FAUSKE: I Fauske kommune ble det arrangert flere vennefrokoster; på mottakene for enslige mindreårige på
Brygga (bildet) og i Røvika, samt på Sulitjelma mottak.
Foto: Fauske Røde Kors/facebook

VEFSN: Flere av
beboerne på mottaket
hadde laget mat fra
sine hjemland som de
serverte på
vennefrokosten i
Mosjøen.
Foto: Vefsn Røde
Kors
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Utlysning av midler til friluftsutstyr og sekker
Dette er en todelt søknadsmulighet:
Friluftsmidler:
Norges Røde Kors lyser ut "10 000 kr-potter" som skal brukes til å handle inn riktig og
nødvendig friluftslivsutstyr, enten personlig utstyr eller fellesutstyr til gruppen. Pengene skal
brukes på utstyr som er direkte knyttet til friluftslivsaktiviteter. Det vil si at pengene ikke kan
brukes til rekrutteringskampanjer, profileringsutstyr eller dekke administrative utgifter. Her
kan du se forslag og tips til friluftslivsutstyr og personlig bekledning.
Sekk:
Som en del av gaven fra Joh. Johansson har Norges Røde Kors produsert to forskjellige
sekker, grønn 25 l og blå 35 l. Sekkene er tiltenkt BARK- og RØFF-grupper med faste
deltakere, og det er både deltakere og faste veiledere som kan få personlige sekker. Helt
gratis!
Grupper som driver mest med enkle småturer i nærområdet bør foretrekke 25 l. Grupper
som har med litt mer utstyr på tur bør velge 35 l. Samtidig er det viktig at dere velger sekk
som passer deltakernes rygg (se mål her). Begge sekkene har både BARK- og RØFF-logo
på.
Det er ikke mulig å bestille sekker til å ha på lager til fremtidige deltakere. Det kommer
isteden flere søknadsmuligheter for å supplere sekker ved behov.

Mangler deltagerne på Ferie for alle, BARK eller RØFF utstyr til å være ute i all slags vær? Nå er det utlyst
flere «10 000 kroners-potter» som aktivitetsgruppene kan søke om. Midlene skal brukes til å handle inn riktig
og nødvendig friluftslivsutstyr.

Felles for begge søknader; det er bare aktive grupper som er søknadsberettiget.
For mer info og søknadsskjema se her. Søknadsfrist 14. november!
Ved spørsmål ta kontakt med Linn Ersland på distriktskontoret på
linn.ersland@redcross.no eller 755 00 226.
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Stopp Volden Cup 2016

Røde Kors Ungdom hengte opp et laken i Nordandshallen hvor alle ble invitert til å skrive hva de gjør for å
være kompis. «Si hei», «smil» og «ta ansvar, vis omsorg og respekt for alle» var noen av bidragene som
ungdommene på Stopp Volden cup skrev opp.

Scandic, Nordland Røde Kors, Bodø Røde Kors og F.K. Bodø/Glimts ungdomsavdeling har
for 13. gang på rad gjennomført Scandic Stopp Volden Cup i Bodø. Fotballcupen gikk av
stabelen 21.-23. oktober, med ca. 2000 spillere i alderen 11-16 år. I tillegg kom
juniorspillere som deltok på natturnering.
Bodø Røde Kors Hjelpekorps hadde sanitetsvakt hele helga, og flere frivillige fra
lokalforeningen stilte som dugnadshjelp i kaféen i løpet av fotballcupen.
Nordland Røde Kors Ungdom var representert med frivillige fra lokalforeningene i
Vestvågøy, Narvik og Brønnøysund – til sammen 13
personer! De sto på stand og fortalte om årets kampanje
"vær litt kompis" i tillegg til å fronte TV-aksjonen.
Dette er det Røde Kors Ungdom sier om å være kompis:
Tenk om vi hadde et Norge fullt av kompiser som passet på
at alle har det bra! Gjennom kampanjen Vær litt KOMPIS
ønsker Røde Kors Ungdom i Nordland å oppfordre alle
Nordlendinger til nettopp det.
Forestill deg et samfunn der alle tar vare på hverandre og
ønsker at du skal ha det bra. Der alle får bli med i gjengen og
ingen blir holdt utenfor.

T.v.: VR-brillene som viste filmer i tilknytting til TV-aksjonen var svært
populære og gjorde inntrykk på de som besøkte standen til Røde
Kors Ungdom. Rebekka Henriksen fra Brønnøysund Røde Kors
Ungdom følger med.
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Mange av de frivillige som var med på Stopp Volden cup samlet i Nordlandshallen på søndag kveld.

-Det er faktisk mulig! Dersom alle bidrar til å inkludere de rundt seg er vi et godt steg i riktig
retning. Alt du trenger å gjøre er å være litt kompis, sier Rebecca Henriksen, nestleder i
Brønnøysund Røde Kors Ungdom og en av de frivillige på årets Stopp Volden cup.

Røde Kors har ca. 50 000 frivillige
Hele 20% økning i antall frivillige i 2015 gjør at vi
har ca. 50.000 frivillige i Røde Kors.
- Et fantastisk tall, sier Brit Olssøn, seksjonsleder
på organisasjonsavdelingen. - Mot slutten av
2014 hadde vi ca. 43.000 frivillige, og den
formidable økningen i 2015 skyldes nok først og
fremst flyktningsituasjonen.
Tallet er per 31.desember 2015.
Et anslag
Tallet 50.000 er et anslag. Det er basert på registreringer i DiBa og lokalforeninger og
distriktenes manuelle tellinger. - Foreløpig er ikke tallene i DiBa gode nok til at vi kan stole
helt på dem, forklarer Olssøn. - Derfor har vi måttet telle manuelt i tillegg. Men vi ser stor
framgang i flere lokalforeninger og flere distrikt, og har kontinuerlig fokus på å fremme
bruken av DiBa.
Det er viktig at lokalforeningene bruker DiBa, først og fremst for at de da får oversikt over
sine egne frivillige til enhver tid. Men også for å kunne benytte riktige tall nasjonalt.
- Landsstyret har satt som mål at hele Røde Kors skal bruke og oppdatere DiBa
kontinuerlig fra mai 2017, så her er det bare å stå på, sier Olssøn.
Hva viser tallet?
Tallet viser antall personer som er frivillige. Er en frivillig både besøksvenn og medlem av
hjelpekorpset, telles hun bare en gang.
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Frivilligvert – ny rolle i lokalforeningen?
Hvem tar imot nye frivillige i din lokalforening?
Høsten 2016 introduserer Nordland Røde Kors rollen
Frivilligvert. Har du lyst til å være med?
Frivilligverten er en kontaktperson, miljøskaper og
medlemskontakt i lokalforeningen.
Frivilligverten sørger for at alle nye frivillige føler seg
velkommen i Røde Kors. Han/hun er den personen som tar imot de nye frivillige fra de viser
interesse og tar kontakt med Røde Kors til de er i aktiv tjeneste. Frivilligverten er den
personen den nye frivillige skal kunne ringe til, stille spørsmål og få svar. Det er
frivilligvertens oppgave at det første møtet med Røde Kors blir så positivt som mulig.
Samtidig glemmer vi selvfølgelig ikke de frivillige som allerede gir av sin tid til Røde Kors!
Frivilligverten skal derfor også sørge for at eksisterende frivillige føler seg verdsatt og
ønsker å fortsette sitt engasjement i Røde Kors.
Fordeler med å ha frivilligverter:
 Nye frivillige kommer raskt i aktivitet!
 Frivillige føler seg ekstra velkommen og trives i Røde Kors!
 Frivillige som trives godt gir et godt omdømme!
 Nye og gamle krefter bidrar til en sterk og trygg lokalforening – også i fremtiden!

Alle med!
Røde Kors har sammen med andre frivillige lag og foreninger gått sammen for å tenke nytt
om hvordan vi kan bidra til at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
Vi vet at økonomi kan være en barriere for mange. Dette må vi ta på alvor. Frivillige lag og
foreninger kan ikke endre enkeltfamiliers økonomiske situasjon, men vi kan jobbe mye med
hvordan vi legger til rette for at alle barn skal føle seg velkomne og inkludert i våre
aktiviteter.
Verktøyet ALLEMED
For å hjelpe våre
frivillige i dette
arbeidet, har vi laget
verktøyet ALLEMED.
Verktøyet er inspirert
av Røde Kors’
kortstokk "Jakten på
den gode oppvekst".
ALLEMED skal brukes
til å skape diskusjon og
finne gode løsninger på
hva dere kan gjøre for
å få alle med.
Verktøyet gir deg som frivillig en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for
mange kan være vanskelig å snakke om.
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Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.
Sjekk www.allemed.no for å lære mer om verktøyet, dugnaden og tilhørende filmer.

Fortell medlemmene om hva som skjer lokalt
Vi oppfordrer alle lokalforeningene til å sende inn tekst og bilder om hva som har blitt
gjennomført av aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom året som har gått.

Medlemmene som hører til den enkelte lokalforening får brevet fra sin lokalforening når
hovedfaktureringen for 2017 sendes ut.
Vi får tilbakemeldinger om at medlemmene setter pris på å vite hva pengene har gått til
lokalt, og dette er en fin måte å vise det på.
Fristen for å sende inn informasjonen er 15. november. Send informasjonen
til medlem@redcross.no. Navnet på filen skal være navn på forening og
foreningsnummer. For eksempel «Mollekleiva Røde Kors 7011232».
Benytt malen for tekst og bilder – den finner du her. Ikke endre format på malen men
behold den i word-format. Merk dere at:





Brevet blir trykket i farger, så du kan legge inn bilder.
Tekst og logo blir printet på slik at dere kan gjerne benytte deres egen logo hvis dere
ønsker det.
Bruk gjerne flere små avsnitt i stedet for få og lange avsnitt, slik malen foreslår. Det
blir mer oversiktlig for leseren.
I malen er det brukt tekst font Arial, det gir et fint og helhetlig inntrykk dersom alle
bruker samme font.

Merk dere at:



Bildene bør være klare og tydelige
Bildene bør vise mennesker i aktivitetene våre.
10



Husk at deltakere og frivillige må ha gitt sitt samtykke til at bildene brukes.

Ta gjerne kontakt med distriktskontoret om du/dere vil ha bistand til å utforme brev til
medlemmene.

Endring i fakturering av medlemmer

Røde Kors går fra rullerende betaling til fast fakturering i januar hvert år.
Det vil si: Fra 2017 får alle medlemmene giro for hele året i januar. I februar 2016 startet vi
derfor med gradert betaling, det vil si at medlemmene som hadde forfall i februar fikk giro
fra og med februar til og med desember 2016. Alle medlemmer med forfall forfall i oktober,
november og desember. Denne gruppen har et beløp under 50 kroner og vi har valgt og
ikke fakturere dem. Det informeres om dette i giroteksten.
Hvordan blir dette for nye medlemmer?



Nye medlemmer som ble registrert før den 16. september 2016 betaler full
medlemskontingent og mottar nytt krav sammen med de andre i januar 2017.
Nye medlemmer som registreres etter den 16. september 2016 betaler for resten av
2016 og ut 2017.

Denne endringen trådte i kraft i 2015 og vil gjelde for nye medlemmer hvert år fremover.
Dette gjelder alle medlemskap.
Hvorfor gjør vi dette?
I april 2015 ble det vedtatt i landsstyret at vi skal gå over fra fakturering fra en gitt måned til
og med tilsvarende måned neste år (rullerende betaling) til fakturering en gang i året av alle
medlemmer. Dette skjer fra 2017.
Derfor blir 2016 et annerledes år, der medlemmene faktureres til og med desember 2016
før de er med på hovedkravutsendelsen i 2017.
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Tilskuddsordning mot barnefattigdom – sjekk din
kommune
Bufdir har nå lyst ut tilskuddsordning mot barnefattigdom, og hver enkelt kommune setter
sine lokale frister. Sjekk ut din kommunes hjemmeside for dato. Nasjonal frist er
2. desember. Merk at man ikke kan søke om lokal støtte til Ferie for alle, da vi sender
nasjonal søknad som i fjor.
Du finner alt du
trenger for å sende
søknaden på Bufdirs
side om
tilskuddsordning - se
denne lenken.
Søknaden sendes
gjennom Altinn, og
det er opp til den
enkelte søker å
avgjøre hvem som
signerer søknaden.

Tilskuddsordningens formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av
fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre
mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferieog fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Tilskuddsordningens målgruppe
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot
kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
Typiske aktiviteter man kan søke tilskudd til
- BARK
- Leksehjelp
- Gatemegling
- RØFF
- Møteplasser for ungdom
Se eksempler på søknader i denne linken (krever innlogging på Korsveien)

NB! Røde Kors sender en nasjonal søknad for ferie for alle (FFA). Distrikt/lokalforeninger
kan ikke søke til ferie for alle lokale gjennom denne ordningen – det gjør dere gjennom
fond for lokal aktivitet (som har søknadsfrist ca. 15. januar).
Dersom du trenger bistand til å skrive søknad til tilskuddsordning mot barnefattigdom, ta
kontakt med Linn på distriktskontoret (linn.ersland@redcross.no).
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Søk om tilskudd til friluftsaktivitet innen 1. februar
Miljødirektoratet har nå lyst ut tilskuddsordning for lokale friluftsaktiviteter.
Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til
fylkeskommunen innen 1. februar 2016.
Du finner alt du trenger for å sende søknaden på Miljødirektoratets side om
tilskuddsordningen - se denne lenken.

Formålet med tilskuddsordningen
Formålet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
Dere kan søke om tilskudd til tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet; for eksempel
organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.
Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig
for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt.
Typiske aktiviteter som Røde Kors lokalt kan søke er for eksempel:
- BARK - friluftsaktiviteter
- RØFF
- Besøkstjenesten - turgrupper
Dersom du trenger veiledning eller tips til søknadsskriving, ta kontakt med distriktskontoret.
NB! Norges Røde Kors vil også sende en nasjonal søknad til Miljødirektoratet til fordeling til
distrikt og lokalforeninger. Det er ennå ikke avklart hvilken aktivitet vi skal søke til – dette
avhenger av behov i distriktene. Vi ønsker derfor å vite hvilke distrikt/lokalforeninger som
søker lokalt og hva dere søker til, slik at vi kan skrive en best mulig nasjonal søknad. Send
derfor kopi av søknaden deres til karianne.fronsdal@redcross.no eller din kontakt på
distriktskontoret.
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Inspirasjonshelg for ledere i Nordland Røde Kors
Snart er det klart for høstens
insprasjonssamling "God som gull".
Det blir spennende tema og foredrag,
hvor alle påmeldte får mulighet til å bidra
med din erfaring og kompetanse!
Det blir en oppsummering av årets tvaksjon, vår nye generalsekretær Bernt
Apeland kommer, vi skal snakke om
smart ledelse i Røde Kors, og alle ledere
får mulighet til dele sine erfaringer og
dilemmaer med hverandre.
Vel møtt til ei flott helg med
erfaringsdeling og samhandling til alle påmeldte!

Har du logget inn i Korsveien?
Korsveien er vårt viktigste arbeidsverktøy for å holde oss oppdatert, informere hverandre
og utveksle erfaringer. Har du ikke logget inn i nye Korsveien enda? Frykt ikke, det er ikke
for sent!
Du har kanskje noen spørsmål om hvordan den nye Korsveien fungerer? Kanskje du lurer
på hvordan du kan logge inn første gang?
Hver onsdag kl 20:00 er det spørretime på Skype om Korsveien for alle frivillige.
Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med skype for business (ekstern
lenke) og her kan du lese spørsmål og svar om opplæring på Korsveien.
I spørretimene er det dere som bestemmer innholdet, så her kan du spørre om alt du lurer
på. I oppstarten får du vite alt om det grunnleggende som gjelder Korsveien; Hva finner du
hvor, hvordan får du tilgang til din Røde Kors-epost, hvordan lagre og dele dokumenter
osv.
Vi anbefaler alle til å bli med på opplæringsmøtene og ta Korsveien i bruk!
Vi på distriktskontoret kommer gjerne på besøk til din lokalforening for å gi opplæring i bruk
av Korsveien og DiBa (medlem- og frivilligdatabasen) til styret, råd, aktivitetsledere og
andre interesserte. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.
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Oss i Nordland
Distriktsstyret:
Leder
Ann-Rigmor Lauritsen

97112057

ann-r@online.no

Nestleder
Jorulf Haugen

99243854

jorulfha@gmail.com

Medlem
Terje Dahl

91824964

tdah2@online.no

Medlem
Rozina Bein

41002317

michael.rozina@gmail.com

Varamedlem
Lars Ruuth

99166298

junibakken@nordlysnett.no

Leder Hjelpekorps:
Jan-Ove Edvardsen

91517092

jan-ove.edvardsen@blender.no

Leder Omsorg:
Kim Lindstrøm

95897597

kim.lindstrom@signalbox.no

Administrasjon:
Daglig Leder:
Hilde Gunn Kristiansen

90 18 02 89

hilde.kristiansen@redcross.no

Konsulent:
Ole-Martin Mjelva

75 50 02 23

ole.martin.mjelva@redcross.no

Frivillighetskoordinator:
Tonje Brunstad

75 50 02 24

tonje.brunstad@redcross.no

Frivillighetskoordinator:
Line Djernæs Sandbakken

75 50 02 25

line.sandbakken@redcross.no

Frivillighetskoordinator:
Svein Inge Sjøbu

75 50 02 21

svein.sjobu@redcross.no

Frivillighetskoordinator:
Linn Ersland

75 50 02 26

linn.ersland@redcross.no

Frivillighetskoordinator:
Stine Erikstad

75 50 02 27

stine.erikstad@redcross.no

15

Lokalforeningsledere i Nordland:
Lokalforening:

Navn:

telefon:

E-post:

Andøy

Lars Ruuth

991 66 298

andoya.rodekors@hotmail.com

Ankenes

Kjell Ole Nordnes

954 00 060

nokj@jbv.no

Ballangen

Trond Pedersen

416 41 152

trarthur@live.no

Beiarn

Rune Guldahl

458 50 954

rune@bb-v.no

Bodø

Øystein Nystad

907 46 359

leder@bodork.no

Brønnøysund

Aud Arnesen Ansnes

412 11 103

aud.ansnes@gmail.com

Dønna

Liv Austad

953 36 409

Fauske

Jan Nilsen

412 58048

jan.nilsen@statskog.no

Glomfjord

Tor-Anton Andersen

995 62 445

tor-anta@online.no

Hadsel

Ulf Ruud Larsen

959 61 342

ulfruud@online.no

Hamarøy

Dejan Zinajic

409 83 400

dejan.zinajic@yahoo.com

Hattfjelldal

Frode Brennbakk

414 24 181

frobrenn@online.no

Herøy

Bjørg Grande

900 66 805

Kjerringøy

Ewy Nilsen

481 25 816

ewnils@online.no

Leiranger

Eva Brennvik

916 80 499

mbrennvi@online.no

Leirfjord

Anne Lise Kristiansen

950 04 706

oem-kris@online.no

Lødingen

Ronald Naustvik

918 15 456

ronald.naustvik@zalaris.com

Moskenes

Per Olav Kristiansen

915 33 519

polkris@online.no

Narvik

Terje Dahl

918 24 964

tdah@online.no

Nordfjord

Karin Bakken

412 27 553

karinbakken@hotmail.com

Nordfold

Ingeborg Hansen

911 96 943

keedga-h@online.no

Rana

Tommy Felix Lien

975 33 201

tommyfelix76@hotmail.com

Saltdal Besøktj.

Kirsten Schistad

756 90 571

Saltdal Hjk.

Børge Karlsen

942 48 688

borgepolaris@yahoo.no

Sandnessjøen

Trond Walter Svendsen

986 40 446

trwals@online.no

Sortland

Berit Svendsen

974 82 070berit.svendsen.hannevold@vkbb.no

Sulitjelma

Svenn Erik Pedersen

400 73 034

svenn_ep@hotmail.com

Steigen

Arne-Willy Hansen

416 42 564

steigenrkh@gmail.com

Svolvær

Hilde Line Olsen

993 82 520

rksvolvaer@gmail.com

Vefsn

Morten Stene

477 06 012

morten09@hotmail.com

Vega

Britt Nikolaisen

957 65 091

vegarodekors@outlook.com

Vestvågøy

Erik Skarstein

996 91 420

erik@skarstein.com

Øksnes

Astrid Olsen

950 47 268

astrid.olsen@vkbb.no
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