
ÅRSRAPPORT 2022

FLYKTNINGER fra Ukraina har
valfartet til Norsktreningen.

SPILLER NY Røde Kors-båt 
kom til Bergen på sommeren.



Varme øyne og en
trygg havn for
ukrainske flyktninger
Russlands angrep på Ukraina snudde opp-ned på

veldig mye av Røde Kors sitt arbeid i Bergen i mars

2022. Da flyktningstrømmen nådde Norge, åpnet

Røde Kors et mottakssenter på Kokstad på oppdrag fra

Bergen kommune og Vest politidistrikt. 

Det var sterkt å se hvor viktig det var at vi iførte oss Røde Kors-

klær i møte med flyktningene, mens politiet tok av seg sine

uniformer. Våre frivillige opplevde hvordan ukrainerne kom rett

fra krigen og fant trygghet i å se at velkjente Røde Kors også var til

stede for dem i Bergen. 

Mange frivillige har hatt sterke møter med flyktninger i 2022. De

har villig lånt bort en skulder, tatt en prat eller drukket en

kaffekopp i stillhet. Ukrainske barn har også hatt fine stunder på

familierommet, hvor frivillige har lagt til rette for lek og aktiviteter

for unge i helt ekstraordinære situasjoner.

Krigen i Ukraina har også ført til at Bergen Røde Kors har måttet

oppbemanne på ungdomshuset Fellesverket og på Røde Kors-

huset. Dette skyldes blant annet at mange har søkt om

informasjon hos Røde Kors når informasjonen fra statlige organer

har vært mangelfull. På Røde Kors-huset har vi veiledet og bistått

mange fortvilte mennesker i å finne ut hvor de skal og hvilke

rettigheter de har. Vi har også vært rundt på ulike mottak for å

være litt «vaktbikkje» og sørget for at både Norges Røde Kors og

UDI har fått beskjed når noe ikke har fungert godt nok.
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MOTTAKSSENTER: Scandic Kokstad
ble Røde Kors sitt mottakssenter. På
familierommet ville unge ukrainske
flykninger til og med lære norsk på
de aller første dagene etter ankomst.
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Sommeren 2022 fikk Bergen Kommune også

hjelp av Bergen Røde Kors til å bosette

flyktninger, fordi kommunen rett og slett ikke

fikk det til raskt nok selv. En rekke frivillige kjørte

flyttebil og fikk ferske bergensere på plass i sine

nye lokalmiljø.

Alle aktiviteter har hatt fullt kjør i 2022, men vi

må først skryte av de frivillige norsktrenerne

våre. For Norsktrening, som var populær fra før,

har også vært det for ukrainerne. Og de har fått

en veldig fin og varm velkomst av de frivillige.

Hos oss har flyktningene fått rom for å gråte. De

har pratet om krig når de har hatt stort behov

for det, men de har også fått et fristed fra alt det

vonde, og bare ledd og pratet norsk sammen.

De frivillige har gjort en fremragende jobb med

å tilpasse innhold og opplegg etter hva deltak-

erne har ønsket – også når mange har hatt bar-

na med seg. Veldig mange ukrainske smårol-

linger har sittet i rommet med ipads og spist

frukt, mens foreldrene har lært norsk. Høsten

2022 utvidet Norsktrening også til Fyllingsdalen,

hvor det nå er aktivitet på biblioteket hver uke.

Samtidig har seniorene virkelig fått svinge seg i

Røde Kors-regi i 2022. På det nye treffpunktet

Kraftverket har det vært fullt hus hver eneste

tirsdag hele året, med ett eneste unntak: 17. mai.

Da holdt Røde Kors-huset åpent for bergensere i

alle aldre med is, pølser og fest.

Vi er også utrolig stolte av ungdoms-arbeidet til

de frivillige i Bergen Røde Kors. Ungdomshuset

Fellesverket er stadig like populært og utrolig

veldrevet ungdoms-hus med flere deltakere enn

noen gang. Fellesverket i Bergen har faktisk flest

deltakere og frivillige i hele Norge! I år kunne det

nye bygget i Gågaten feire ettårsjubileum. I 2023

blir huset enda bedre.

Da skal nemlig ungdomskafeen «Kompis», som

alltid byr på gratis mat, starte opp for alvor. Kafé

Kompis kan nå skilte med godkjenning fra

Mattilsynet like før jul 2022, etter en relativt

omfattende oppgradering av kjøkken-

fasilitetene. I 2023 blir Kafé Kompis en del av et

arbeidstreningsprosjekt for ungdom, som er en

storsatsing i Bergen Røde Kors.

TATT VARMT IMOT: Maria Didenchuk (19) flyktet til
Bergen alene. På mottakssenteret for ukrainske

flyktninger møtte hun Carina Hermansen og Tove
Kristiansen og fortalte sin historie.
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Når vi skal oppsummere 2022 må konflikt-

løserne våre i Gatemegling også nevnes. De

rykker ut og hjelper når det er fare for bråk blant

unge. I 2022 er vi ekstra stolte av at våre frivil-

lige er blitt en viktig ressurs for det offentlige,

blant andre politiet og kommunen. Under

«Bergen for alle»-uken ble det gjort et formi-

dabelt koordineringsarbeid, hvor Røde Kors sine

gatemeglere hadde hovedrollen. Innsatsen ble

utført etter forespørsel fra daværende byråds-

leder Roger Valhammer, og Bergen Røde Kors

Gatemegling ledet arbeidet sammen med

Møhlenpris Idrettslag. Uken ble avsluttet med

konsert på Fellesverket.

Under «Bergen for alle»-uken var samarbeidet

med frivillige Bergen Røde Kors Hjelpekorps

uvurderlig. Politiets tilbakemelding fra demon-

strasjonen var at det var «så fint å se frivillige

hvor de enn snudde seg».

Hjelpekorpset kan se tilbake på et aktivt år, hvor JOHN MAGNAR BØE, styreleder

medlemmene har gjort en ekstraordinært god

innsats til fjells, i ulike søk- og rednings-

oppdrag, på sjøen som mannskap på den nye

Røde Kors-båten og ikke minst som personell

på Røde Kors-ambulansen. Redningshytten til

Røde Kors Føykely på Kvamskogen har fortsatt

oppgraderingen, takket være dugnadstimer fra

frivillige i Hjelpekorpset.

Nå ser vi frem mot 2023, hvor våre 40 aktivi-

teter med 1000 frivillige fortsetter sitt arbeid

med å gjøre Bergen til en bedre by for folkene

som bor her. Vi gleder oss også til ytterligere

oppgradering av Røde Kors-hytten Kvila på

nyåret. I 2021 ble det bygget soveplasser i

kjeller og anneks. I 2023 skal det bli nytt

kjøkken, ny spisestue, oppgradert uteområde

og nytt bad – til stor glede for barn, unge og

eldre som bruker den idylliske eiendommen.

VIKTIG RESSURS: I 2022 var vi ekstra stolte av
gatemeglerne våre, som er blitt en kjemperessurs
for Bergen kommune og Vest politidistrikt når
det er fare for ungdomskonflikter og -bråk i byen.
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  2 / FORORD
  6 / OPPVEKST
  7 / FELLESVERKET
14 / GATEMEGLING
20 / LEKSEHJELP
22 / BARNAS RØDE KORS
31 / ARBEIDSTRENING
35 / RØDE KORS UNGDOM
38 / KORS PÅ HALSEN
42 / OMSORG
43 / BESØKSTJENESTEN
56 / NETTVERK ETTER SONING
59 / VISITORTJENESTEN
63 / NORSKTRENING
67 / FLYKTNINGEGUIDE
70 / VENNEFAMILIE
72 / EVA
73 / DØRÅPNER
76 / BEREDSKAP
82 / HJELPEKORPS
86 / RØDE KORS-BÅTEN
89 / RØDE KORS-AMBULANSEN
95 / ADMINISTRASJONEN
99 / FRIVILLIGHET
101 / KOMMUNIKASJON
107 / STYRET

Innhold
Ved å bla deg gjennom denne

årsrapporten vil du få en solid oversikt over

aktivitetene i Bergen Røde Kors i 2022. Våre

frivillige jobber for og med barn, ungdom,

eldre, innsatte, migranter og bergensere i

vanskelige livssituasjoner. Vi har også et

hjelpekorps og en båt som jobber ute i

felten på ulike søk- og redningsoppdrag.

Beredskap er også en viktig del av Røde

Kors sitt arbeid i Vestlandets hovedstad. 

BESØK AV BYRÅDSLEDER: Roger
Valhammer (Ap) var byrådsleder i nesten
hele 2022. Her er han på besøk på
ungdomshuset Fellesverket hos Per
Henrik Hanssen i forbindelse med et større
sikkerhetssamarbeid under Bergen for
alle-uken.



OPPVEKST
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Bli med inn på ungdomshuset Fellesverket og les om oppvekstaktivitetene i

Bergen Røde Kors. Enheten ledes av Per Henrik Hanssen og inneholder

aktiviteter som Gatemegling, Leksehjelp, Barnas Røde Kors, Kafé Kompis,

Arbeidstrening, Kulturkok, Treffpunkt Kompis og Treffpunkt Sykt Gøy.

Fellesverket er også basen til Bergen Røde Kors Ungdom. 



                 Jeg synes det er bra alt det de 
                 frivillige gjør for oss og at dette 
er et fint sted å være. Det er fint at de
frivillige gjør dette gratis i sin fritid. Det
setter jeg pris på.

HØRT PÅ
FELLES- 
VERKET:
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TAARIQ AHMED SHARIF (15)
DELTAKER PÅ FELLESVERKET



Fellesverket er et ungdomskonsept i regi

av Røde Kors. Rundt omkring i landet

finnes det 18 tilsvarende hus som er

bygget opp for og med ungdom. 

I tillegg til å være en ren ungdomsklubb,

er Fellesverket i Bergen fylt med kjent

Røde Kors-innhold fra aktiviteter som

Leksehjelp, Gatemegling og

Arbeidstrening. Timer og besøk fra de tre

sistnevnte aktivitetene kommer i tillegg til

tallene du ser til venstre på denne siden,

da disse kun indikerer besøk i

ungdomsklubbens åpningstider. Røde

Kors Ungdom og deres Treffpunkt-

aktivteter kommer også i tillegg. Disse er

en viktig del av huset . Det er også Barnas

Røde Kors, Kulturkok og Kafé Kompis. I

2022 hadde vi flere unge innom enn noen

gang tidligere.

4358

1054

2213

A N T A L L  B E S Ø K  P Å

F E L L E S V E R K E T

U N I K E  D E L T A K E R E

P Å  F E L L E S V E R K E T

F R I V I L L I G T I M E R  P Å

F E L L E S V E R K E T
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FULLT HUS PÅ KULTURKOK: Fellesverket ligger i Gågaten,
nærmere bestemt Strandgaten 90-92, i sentrum av Bergen.

40 A K T I V E  F R I V I L L I G E

P Å  F E L L E S V E R K E T
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HØRT PÅ
FELLES-
VERKET:

Ungdomsklubben på Fellesverket har

holdt åpent tre dager i uken i 2022. I løpet

av året har vi hatt en stor økning av

deltagere. Ved årets slutt landet vi på

1054 unike deltakere mot 391 for 2021. 

Det er flere faktorer som er årsaken til den

formidable økningen, blant annet har det

vært minimalt med Covid-restriksjoner.

2022 var også det første hele året vi har 

vært på plass i de nye lokalene våre hvor

Fellesverket har fått et skikkelig løft. Vi har

hatt god kapasitet til å ta imot ung-

dommer, og lokalene er innbydende og

hyggelige. 

I tillegg til aktiviteter på huset, har vi

arrangert konserter, seilbåttur,

flipperspillklubb, grafittiworkshop,

danseworkshop, turneringer, impro,

 

                 Fellesverket 
                 er et fint sted
å henge, være med
venner og kose seg.
Ja, og så er det snille
folk som jobber her.
Jeg er glad for at de
frivillige bruker
fritiden sin på oss.

SIRAK TEWLDE (14),
DELTAKER PÅ FELLESVERKET
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matlagingskurs, lysdypping og

musikkvelder. 

Vi har flere frivillige med stor interesse for

musikk, og på senhøsten etablerte vi en

egen musikkgruppe. Planen er at denne

gruppen skal arrangere lavterskel

musikkvelder én-to ganger i måneden for

ungdom på Fellesverket i årene fremover. 

Vi har også hatt eksterne besøk på huset

som har hatt ulike temakvelder for

ungdom. Blant annet har Barnas jurist hatt

quiz i barns rettigheter, medisinstudenter

har hatt seksualundervisning og Wind-

jammer har informert om muligheten til å

seile på Christian Radich. Vi har også

samarbeidet med Utekontakten, og har

huset en del av deres sommerfestival. 

Før jeg fant ut om Fellesverket,
satt jeg bare hjemme og gamet.

DELTAKER PÅ FELLESVERKET
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Sommeren 2022 hadde vi stor suksess

med Jobbsjansen for ungdom, hvor ni

ungdommer planla og gjennomførte

aktiviteter to dager i uken gjennom hele

sommeren. Ung-til-ung-metoden

fungerte særdeles bra, og vi fikk flere nye

deltakere som har fortsatt å besøke oss etter

sommeren. I tillegg fikk vi flere følgere i

sosiale medier. 
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Ungdomshuset Fellesverket skal

være et sted hvor unge får et

pusterom og får utvikle seg.

Ungdom skal oppleve mestring og

være sammen med andre på egne

premisser, med støtte fra trygge,

voksne rollemodeller gjennom Røde

Kors-frivillige. Det skal være en arena

for inkludering, læring, utvikling og

sosialisering. 

Vi har mange høydepunkter vi kan trekke

frem fra 2022. Først og fremt de rekordhøye

besøkstallene. Vi må også nevne noen

aktiviteter og hendelser som har vært

spesielt vellykket. 

På «Vårkok» hadde vi konsert med 8lanco

og danseworkshop med C Dansestudio.

Dette var et høydepunkt for mange, og vi

hadde 101ungdommer innom huset.

Grafittiworshop har også vært populært.

Ungdommene syns det er stas å få sette sitt

preg på huset. I tillegg må vi nevne jevnlige

turneringer i Mariokart og Fifa. Dette er

gode lavterskel-aktiviteter. 
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Når man jobber for og med ungdom, er det

naturligvis også utfordringer underveis.

Bergen er en by med ulike utfordringer på

ungdomsfeltet. 

På Fellesverket har vi hatt en økning av

unge gutter som besøker oss – som jo er

veldig fint i seg selv – og færre jenter og

eldre ungdommer. Det har vært utford-

rende å skape en møteplass hvor ulike

målgrupper trives og henger samtidig. I

fortsettelsen ser vi at det er nødvendig å se

enda mer på mulighetene for spesifikke

tiltak for de ulike målgruppene. På den

måten favner vi om alle. 

Samtidig er det veldig mye som er utrolig

positivt. Et nøkkelord her er vennskap.

Vi ser at en håndfull ungdommer kommer

alene – og blir kjent med andre på

Fellesverket. Dette er ungdommer som

besøker ungdomshuset jevnlig, og det er

fint å se hvordan relasjonene har utviklet

seg til vennskap. Mange ungdommer

kommer fast på Fellesverket hver uke, og

det er fint å se hvordan de blir mer og mer

trygge på de frivillige. 

Vi har også sett at dette gjelder de frivillige.

De er blitt tryggere på hverandre og tør å ta

mer initiativ med ungdommene. 

I løpet av 2022 har vi også hatt mange

ukrainske ungdommer innom Fellesverket,

spesielt på vårparten og i skolenes

sommerferie. 

Mange kunne lite engelsk, og vi fikk inn en

ny frivillig som snakker både russisk og

ukrainsk. 

Flyktningeungdommene besøkte oss

spesielt mye like etter at de ankom Bergen

fra krigen, for mange av dem var innlosjert

på et hotell like i nærheten av Fellesverket. 

Mange av ungdommene hadde behov for å

få ut energi, og det var fint å se at de fant en

trygghet på Fellesverket hvor de kunne

spille både biljard, bordtennis og Fifa, men

også prate med frivillige og andre

ungdommer. 

                       Jeg synes 
                      det er et 
                      flott miljø på
Fellesverket for å ska-
pe relasjoner og venn-
skap med andre fri-
villige. Og ikke minst
mener jeg alle ung-
dommer har rett til en
møteplass hvor de
kan føle seg trygge,
sett og ivaretatt.

FRIVILLIG PÅ FELLESVERKET
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Gatemegling
889 nye ungdommer lærte seg

Gatemeglings-metodikken i løpet

av 2022. Dette er mer enn dobbelt

så mange som i rekordåret 2019.

Gatemeglerne jobber enda tettere

med Bergen kommune, politiet og

Bjørgvin Fengsel enn før.

Gatemegling er Røde Kors sin

strategiske satsing på konflikt- og

voldsforebygging for og med barn

og unge. Gjennom deltakelse i

verksteder blir ungdommene

bevisst  sine egne reaksjonsmønstre

og får redskaper som gjør dem

rustet til å håndtere egne og andres

konflikter på en konstruktiv måte,

uten bruk av vold. 

Når vi skal oppsummere 2022 må vi aller

først nevne «Bergen for alle»-uken, hvor

Gatemegling i Bergen Røde Kors hadde en

hovedrolle i planlegging og gjennomføring.
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For én frivillig organisasjon i Bergen er bra. Men når ti slår

seg sammen for å lage magi for ungdom i en uke til ende...

Da altså!

Bakgrunnen for tiltaket var at den ytterliggående

grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skulle

demonstrere i Bergen. Dette har de også gjort tidligere, og

erfaringen fra tidligere år har vært veldig dårlige både for

ungdom og myndigheter. For å forebygge mulige

konflikter ble det i 2022 arrangert en helt alternativ uke,

hvor SIAN ikke hadde noen plass. I stedet var fokuset på

ungdommene selv med alle positive fortegn. På dagen for

demonstrasjonen var 28 frivillige fra flere forskjellige

organisasjoner til stede, sammen med kommunens egne

folk. Røde Kors Gatemegling ledet koordineringen av

dette. Politiet, som vi hadde samarbeidet med i forkant, sa

at de likte så godt å se at det var frivillige over alt uansett

hvor de snudde seg. 

I stedet for bråk og slåssing i gatene, var det workshops om

ytringsfrihet, jentekvelder, møteplasser, graffitiworkshops,

kunst, basket, volleyball, åpne ungdomshus, grilling, DJs,

fotballturneringer, kebab, musikkworkshop, konserter,

konkurranser, utstillinger, manga, springbrett, tegnekurs,

Ruptus-festival og action på Fysak.

For når de frivillige i Bergen går sammen for å lage

ungdomsmoro i en uke til ende, så blir det enormt bra.

Ja, og det beste av alt: Absolutt var selvfølgelig helt gratis!

Og nest best: Det var dialogverter over alt i by'n.

– Samarbeidet og uken var utrolig givende. Det er fint å se

at Røde Kors sine frivillige gatemeglere i Bergen kan brukes

til et sånt arbeid. De syntes også det var så givende og

samfunnsnyttig å få bidra, sier Carina Hermansen, leder for

Gatemegling-aktivitetene i Bergen Røde Kors. 
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2145

889

F R I V I L L I G E

G A T E M E G L E R E

F R I V I L L I G T I M E R  P Å

G A T E M E G L I N G

D E L T A K E R E  P Å

G A T E M E G L I N G

Sammen med Røde Kors-frivillige var hun helt

sentral i planleggingen og gjennomføringen

av «Bergen for alle»-uken, blant andre sammen

med Vest politidistrikt, Bergen kommune, SLT

(Samordning av lokale rus- og

kriminalitetsforebyggende tiltak), de frivillige

og de øvrige organisasjonene i Bergen.

– Forebygging er kanskje ikke så sexy, men nå

fikk vi vist at det funker, sier Hermansen.

                        Vi er veldig 
                        glade for  
                        engasje-
mentet de frivillige
organisasjonene har
vist ved å sette sam-
men dette program-
met. Vi vet at mange
bergensere, ikke
minst unge, enga-
sjerer seg sterkt for
antirasisme og
inkludering.

BYRÅD FOR KULTUR,
SOSIAL OG INKLUDERING,

KATRINE NØDTVEDT
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Antall konfliktverksteder: 2

Antall meglingsverksteder: 1

Antall miniworkshops: 28

Antall megling/dialogmøter: 10

Antall Dialogvertsvakter: 12

Antall frivilligsamlinger: 4

Antall kurs for voksne: 3

Men dette er langt fra det eneste Gatemegling har gjort i

2022. Vi bare nevner først som sist:

Gatemeglerne har hatt en del aktivitet på skoler, i tillegg til

på Fellesverket. De frivillige fra Bergen har også hatt

samling med gatemeglere i Askøy Røde Kors, samt bistått

Fana Røde Kors med vakthold på ungdomhuset Zinken. I

tillegg er det slik at gatemeglerne får oppdrag når det er

konflikt på skoler eller i et nærmiljø. I 2022 har det vært

viktig å prioritere hasteoppdrag og gjennomføre dem med

kvalitet, slik at barn og unge blir tatt på alvor. Derfor har

miniworkshops blitt prioritert for å jobbe forebyggende

mot fremtidige konflikter. 

Bestillingene til Gatemegling i Røde Kors kom jevnt og

trutt gjennom hele året. Konfliktene mellom partene

handlet ofte om misforståelser og at mange andre

personen ble dradd med inn i konflikten. Da er det behov

for dialogmøter eller megling. At vi blir kontaktet når noe

står på, viser at samarbeidspartnere er fornøyde med

aktiviteten og benytter seg av Røde Kors sitt tilbud. En liten

utfordring er at oppdragene ofte er på dagtid, noe som

gjør at frivillige som kun kan bidra på kveld ikke får vært

med.

En journalist deltok på en workshop vi hadde for ansatte

på ungdomsklubber til Bergen Kommune. Der fikk

vedkommende se Gatemegling i praksis og hvordan de

kommunale ansatte kan bruke gatemeglingsmetodikken i

sitt arbeid.  Resultatet ble en fin artikkel i Fontenebladet.
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Fontenebladet skrev i sin reportasje om

hvordan Marte Hagebø hadde vært leder på

fritidsklubb i fem år i Bergen, og opplevd at

det kan oppstå situasjoner hvor hun raskt

må bestemme hvordan hun skal gripe inn.

– Jeg har savnet å lære hvordan jeg kan

bryte inn før det er for sent, sa Hagebø til

Fontenebladet.

Ragnhild Ohma, som har ansvar for

kulturtilbudet til barn og unge i kommunen,

fortalte at de innimellom opplever

utfordrende atferd blant ungdommene.

– Vi ønsker derfor å lære mer om hvordan man

kan arbeide forebyggende og løse opp i

krangler gjennom god kommunikasjon. Vi vil

ha et sosialt og trygt miljø i alle våre klubber,

sa hun.

En av kursdeltakerne beskrev hvordan han til

tider opplever et giftig miljø på klubben:

– Det kan være drittslenging på arabisk, eller

at de roper homo til hverandre. Det skal lite til

før ungdommene er i tottene på hverandre.

Noen kommer også til klubben med

problemer fra skoledagen.

FAKSIMILE



                       Det er mye 
                       lettere å
snakke om vanskelige
ting med gatemeglere
enn andre voksne.
Dere er kule og tåler
at ungdom er
ungdom.
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Gatemegling feiret 10-årsjubileum i oktober

2022. Elleve frivillige deltok på jubileet som

ble markert på Fellesverket. I løpet av

kvelden hadde aktivitetslederen for

Gatemegling konkurranseleker for de

frivillige , før det ble servert tamilsk middag

av en tidligere aktivitetsleder. Kvelden ble

avsluttet med konsert av to ungdommer

som sang fem sanger, og så var det karaoke

på storskjerm i første etasje på Fellesverket.

De frivillige fikk med seg et kort med tegning

av en sjiraff laget av ungdommer som deltar

på Fellesverket, hvor de ble takket for

innsatsen de har lagt ned de siste årene. 

Jubileum

DELTAKER PÅ
GATEMEGLING



Leksehjelp
35 aktivitetsuker med 1892 frivilligtimer. Totalt har vi

hatt 1502 besøk av 300 lærevillige ungdommer. Men

vi har også merket at mange unge har slitt med å

komme tilbake til skolebenken etter pandemien. Den

langvarige lærerstreiken og avlysning av eksamener

på våren var også noe vi merket godt. 

At året har vært noe spesielt og veldig variert, illustreres spesielt

godt med oppmøtet på leksehjelpen i Fyllingsdalen. Da vi startet

opp i januar 2022, var det maksimalt én til to deltakere. Men på

slutten av året telte elevgruppen i denne bydelen 32 unge på én

dag!

Det har også vært veldig fint å oppleve at noen lærere fra Fyllings-

dalen stikker innom Røde Kors  sin leksehjelp. Fra tid til annen har

frivillige og lærere sittet sammen med elever for å hjelpe dem

med forberedelsene til tentamen og heldagsprøver før jul.

Dette var fint å se, spesielt etter det vi vil karakterisere som et

utfordrende år. Vi er ikke alene om det. Rektorer og rådgivere på

videregående skoler vi samarbeider med har rapportert at de

opplever mye skolefravær, noe som har skapt utbredt bekymring

blant lærere på skolen.

På høsten fikk mange elever en dårlig skolestart på grunn av den

stadig pågående lærestreiken. Elever mistet mye undervisning og

det satte preg på mange. Noen av elevene har mistet opp mot 17

prosent av undervisningen dette skoleåret. 

I 2022 har leksehjelpen hatt mye fokus på rekruttering og å vise at

vi er her. Vi har invitert skoler på besøk på Fellesverket i skoletiden

på dagtid, noe som har ført til jevn rekruttering av deltakere.
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                      Dette er et 
                      sted  jeg    
                      kan komme
og jobbe med det jeg
trenger. Når jeg har
behov for hjelp så 
får jeg det. Lekse-
hjelperne er flinke. 
I morgen har jeg
prøve, så da blir det
noen timer med
øving her i dag.

ASTRID JOHANNE RYKKJA,
DELTAKER PÅ LEKSEHJELP
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F R I V I L L I G E

L E K S E H J E L P E R E

F R I V I L L I G T I M E R  P Å

L E K S E H J E L P E N

B E S Ø K  P Å

L E K S E H J E L P

Leksehjelp i regi av Bergen Røde Kors er tilgjengelig nesten alle

hverdager. Vi har frivillige leksehjelpere som tar imot ungdom på

Fellesverket. I tillegg arrangerer vi leksehjelp i Fyllingsdalen, på

biblioteket og på Bergen katedralskole. Målet med Leksehjelpen er å

bidra til mestringsfølelse ved å styrke elevene både sosialt og faglig. 

                      Jeg slet med 
                      en oppgave 
                      som jeg ikke
forsto i matematikk.
Etter det har jeg gått
her flere ganger siden
jeg fikk så god hjelp.
De ga meg en god
huskeregel for å lære
meg ting som jeg ikke
visste.

AMAR SINGH MARWAHA
DELTAKER PÅ LEKSEHJELP



I 2022 opplevde Barnas Røde Kors en enorm vekst i antall deltakere. Den

desidert høyeste deltakelsen er i gruppen jenter med minoritetsbakgrunn,

noe vi synes er veldig positivt. Og da flyktningene kom fra Ukraina, satte vi

inn ekstraressurser og innlemmet barna i bygruppene våre.
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BOBLEFOTBALL: Leslie Ndikumana er en av minilederne i Barnas Røde
Kors i Bergen. Hun har tidligere deltatt i Barnas Røde Kors selv. Nå er hun
frivillig. Sommeren 2022 deltok hun på en rekke aktiviteter for barn.                       
                                                                       FOTO: SKJALG EKELAND, BERGENSAVISEN

Barnas Røde Kors

Vi har gjennomført 35 aktivitetsuker på de

ulike BARK-gruppene. I 2022 har Bergen Røde

Kors hatt aktivitet i barnegrupper på Sletten,

Fridalen, i Fyllingdalen, i sentrum og ikke minst

i gruppen Barnas Røde Kors Barneklinikken.

Noen steder er det sammensatte grupper og

andre steder er det rene jentegrupper.

Aktivitetsopplegg har vært svært variert.

Barna har jaktet på den beste lekeplassen i

Fyllingsdalen, laget pizza på bål i Kanada-

skogen og grillet i Sydnesparken. De har lært

førstehjelp, lekt i gymsal, stått på rulleskøyter

på Fysak og vært med på et hjemmelaget

Escape Room-hinderløype på Fellesverket. I

tillegg har det vært opplevelser på teater,

bading på AdO, trampolinepark,



Barnas Røde Kors
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gårdsbesøk, tivoli og besøk i

Pepperkakebyen.

Barnas Røde Kors Barneklinikken

har det noe mer utfordrende enn

de andre gruppene, fordi barna

er ekstra sårbare for smitte på

grunn av sykdom og lavt

immunforsvar. Likevel har de

frivillige holdt aktivitet gående

gjennom hele året, også under

Covid-bølgen i januar/februar. Vi

er kjempestolte av å kunne bidra

til å tilrettelegge for at barn som

er innlagt har et leketilbud på

kveldstid.

I mars ble det etablert et akutt

mottak for flykninger på to

hoteller ved ungdomshuset

Fellesverket. Der var det flere

barnefamilier innkvartert, og vi

ønsket å inkludere dem i Barnas

Røde Kors. By-gruppen var best

egnet. Vi bygget opp kapasitet

ved å øke antall frivillige og

forberedte dem til å ta imot barn

med behov for ekstra oppfølging.

Det var alltid minst to frivillige

som hadde et spesielt ansvar for

å ivareta nye barn med for

eksempel språk, ekstra forklaring

på ting, trivsel og inkludering. 

Barnas Røde Kors er et gratis fritidstilbud for

elever på barneskolen og en arena for sosial

og kulturell inkludering. Aktivitetene omfatter

turer, lek, utflukter, kulturinnslag og

førstehjelp. Den fysiske aktiviteten har fokus

på mestring, samarbeid og vennskap. I Barnas

Røde Kors er det tett voksenkontakt og trygg

og aktiv bruk av nærmiljøet. I Bergen har vi

grupper i flere bydeler med faste, ukentlige

treff i løpet av skoleåret. I tillegg har vi en

gruppe på Barneklinikken på Haukeland og to

jentegrupper i samarbeid med skolehelse-

tjenesten i Årstad.

GIVER: I to år på rad har Alfred (99) fra Fyllingsdalen gitt
penger til Barnas Røde Kors i Bergen. Det er takket være
slike bergensere at vi har et så bredt tilbud til barn.
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Det var veldig fint å se at de

etablerte barna også var flinke til

å inkludere de nye barna og stifte

nye vennskap. Vi er så heldige å

ha en språkmektig barnegruppe,

som lett veksler mellom engelsk

og norsk. I tillegg hadde vi  med

oss to eldre barn som kunne

ukrainsk/russisk. Disse ble en

kjempe-ressurs og ekstra

brobygger for oss. Flere av de

ukrainske flyktningebarna kom

igjen flere ganger etter første

besøk. For å skape trygghet,

tilrettela vi for at foreldre også

kunne være til stede.

Tre av gruppene gjennomførte

en førstehjelpsdag hver i mai.

Gruppene lærte og øvde på å

lage fatle, stoppe blødninger og

lage ulike knuter som interes-

serte og engasjerte barna. Det

ble også øvd på hjerte-lunge-

redning. På Sletten kombinerte vi

førstehjelpsdagen med besøk fra

politiet. Barna fikk stille spørsmål

og lærte mye nytt. Det er viktig at

Barnas Røde Kors også bidrar til å

vise barna at det finnes andre

trygge voksne som de kan

henvende seg til.
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Det er utrolig hyggelig å drive med

slik bredde og i tillegg sette

deltakerrekorder. Da året startet

hadde vi som mål å gjenoppbygge

tilbudet til nivået før pandemien. 

Ved utgangen av året ser vi at vi har

doblet og triplet oppsatte mål.

Veksten i 2022 er rekord. I 2022 økte

barn i gruppen på Sletten med 74.

Dette skyldes flere ting, men først

og fremst at Barnas Røde Kors er

blitt populært og godt kjent i

nærmiljøet. Flere av barna som

kommer til oss nå har en storebror

eller storesøster som tidligere var

deltakere. Arbeidet med alltid å gi

barna eierskap til aktivitetsplanen

ved at de får bidra og komme med

innspill, er vellykket. Det er også

den gode dialogen med skolene og

helsesykepleierne.

Røde Kors-frivillige får stadige

tilbakemeldinger fra foresatte om at

de skiller seg ut fra de andre

tilbudene i nærmiljøet i måten de

møter barn på.
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Veksten gir oss også noen voksesmerter. Noen

dager har vi vært nødt til å begrense antall

deltakere for å kunne opprettholde

voksentettheten vi ønsker. Hos oss skal én

voksen aldri ha ansvar for mer enn tre-fire barn.

Det er viktig for oss at vi ser alle barna. Derfor

har det i perioder vært nødvendig med

påmeldinger for å skape litt forutsigbarhet.

Når man jobber med barn er det selvfølgelig

også andre utfordringer som dukker opp. Fra

tid til annen får frivillige testet sin tålmodighet.

Vi har jobbet mye med dette i 2022. Frivillige

har fått trening i konflikthåndtering og å møte

barn med en traumebevisst tilnærming.

Noen grupper har fått ekstra tett veiledning. I

tillegg ble det gjennomført individuelle

samtaler med enkelte barn, for vi jobber tross

alt alltid for å styrke barna i å mestre vanskelige

situasjoner. Det er likevel viktig at vi samtidig

styrker de frivillige i rollen sin, slik at de får

være trygge voksne for barna.

Det har også vist seg at det er vellykket når vi

gir de større barna i gruppene ansvar for de

som er yngre. Det har vært utrolig fint å se

hvordan barna viste omsorg for hverandre, tok

hensyn, var åpne for alle og sørget for at alle

ble inkludert. Det var veldig fint å se hvordan

de heiet på hverandre.



                      Juleavslut-
                      ningen var
skikkelig kjekk. Først
pepperkakebyen med
quiz og leting etter
huset vårt, og så
kakao og popcorn for
så avslutte dagen
med Dumbo-karusel-
len som fikk terning-
kast 6 av barna!
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Årets store overraskelse for Barnas

Røde Kors var gratistur på tivoli.

Ingen av barna fikk vite på forhånd

hvor de skulle. De voksne holdt det

hemmelig. Barna fikk beskjed om å

kle seg godt for å være ute, og alle

trodde at de skulle på tur. 

Barna hylte i ekstase da vi fortalte at

tivoli sto på programmet. Det er en

kostbar affære, og ikke alle barn får

mulighet til en slik opplevelse med

sine familier. 

FRIVILLIG I 
BARNAS RØDE KORS
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Barnas Røde 
Kors Pluss

Barnas Røde Kors Pluss, også kjent som

BARK+, er en utvidelse av Barnas Røde Kors

sine faste aktiviteter på hverdager. Barnas

Røde Kors har nemlig også tilbud i

langhelger og ferier hele året gjennom.

Skoleferier kan for noen familier og barn

være en ganske sårbar tid. Mange familier

har ikke økonomi til å dra på ferie eller å ta

barna med på kostbare aktiviteter. Vi ser at

dette er med og skaper sosiale forskjeller.

BARK+ er åpen for alle barn i barneskole-

alder, men har et særskilt fokus på å nå barn

som av ulike årsaker har behov for et

lavterskel, gratis tilbud i skoleferien. Dette er

særlig barn fra bydeler med dårlig levekår

og barn med minoritetsbakgrunn. 

Derfor er det hyggelig å se tilbake på et år

med høyt aktivitetsnivå. Det har vært leir i

vinterferien, påskeferien, sommerferien og

høstferien til Fjaler. I tillegg har det vært

dagsturer og aktivitetsdager i påsken,

pinsen, høstferien, førjulstiden, juleferien og

noen helger. Da har Barnas Røde Kors blant

annet vært på Røde Kors-hytten Kvila i

Fanafjorden.

Barnas Røde Kors Pluss (BARK+) er et gratis

aktivitetstilbud vi tilbyr barn mellom 6 og 13

år og som arrangeres i skoleferier og helger.

Målet med aktiviteten er å legge til rette for

gode mestringsopplevelser og sikre at barn og

unge har like muligheter til deltakelse

uavhengig sosial bakgrunn. Vi jobber spesielt i

bydelene som gjentatte ganger kommer

dårligst ut på levekårsundersøkelsene i

Bergen.

Barnas Røde Kors Pluss har

vært på veldig mange fine turer

i 2022.
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I 2022 har BARK Pluss tilbudt aktivitet i skolens

ferier, og spesielt fokusert på å styrke frivillig-

hetens kompetanse og trygghet for å sikre at vi

møter sårbare barn på en god måte. Frivillige fra

BARK+ har også deltatt på kurs og samlinger i regi

av Bergen Røde Kors, Hordaland Røde Kors og

Norges Røde Kors.

I tillegg har Barnas Røde Kors samarbeidet svært

godt med United World College Red Cross Nordic,

som ligger i Fjaler. I tillegg til å ha fire leiropphold

der i løpet av året, har også studentene derfra blitt

invitert til Bergen. 

Seks studenter bodde på Røde Kors-hytten Kvila i

høstferieuken, og var aktive i planlegging,

forberedelse og gjennomføring av

dagaktivitetene. De lærte om Røde Kors sitt arbeid

i Bergen og fikk se hvordan organisasjonen

opererer lokalt.

Elevene hadde egenhendig ansvaret for

aktivitetene på Kvila, mens de bidro sammen med

de frivillige under gjennomføring av alle

aktivitetene. 

Barna satte veldig pris på den ekstra oppfølgingen

elevene ga, og storkoste seg i aktivitet på VilVite,

Kvila og på boblefotball på Huseklepp Arena. 

United World Colleges (UWC) ble først

startet under den kalde krigen på 1960-

tallet.

Ideen bak UWC var å skape et miljø hvor

unge mennesker fra hele verden bodde

og gikk på skole sammen, for å lære av

hverandre. 

Det finnes i øyeblikket 18 UWC-er på

verdensbasis. Disse styres fra

hovedkontorer i London og Berlin.

Et av de 18 UWC-ene er i Norge og heter

UWC Red Cross Nordic. Denne skolen ble

startet i 1995. 

Skolen i Fjaler har cirka 200 studenter fra

mer enn 80 nasjoner. Flere av studentene

er flyktninger og har bakgrunn fra land i

krig og konflikt. Studentene kommer

også fra SOS-barnebyer.

I øyeblikket er det dronning Noor av

Jordan som er president. I perioden fra

1995-1999 delte hun presidentskapet

med Sør-Afrikas president Nelson

Mandela. Tidligere presidenter i UWC

inkluderer blant andre Lord Mountbatten

og kong Charles III.

FAKTA OM UWC
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Et annet høydepunkt i 2022 er de såkalte

miniledernes utvikling. Dette er ungdommer som

tidligere var deltakere på Barnas Røde Kors sine

aktiviteter. Nå er de frivillige og et herlig

mellomledd mellom voksne, trygge frivillige og

barna. 

Gruppen har i 2022 blitt mer selvstendig, med en

egen minileder-leder som videreformidler

informasjon til de andre og kaller inn til møter og

andre ting som skjer. Minilederene har vært med

på alt av aktivitet, og deltatt ivrig på både kurs og

samlinger. Fire av dem har også gjennomført kurs

i Gatemegling, og er på god vei til å bli

ungdomsinstruktører. De har fått testet ut

egenskapene sine innen konflikthåndtering da de

under frivilligsamling i Jondal holdt øvelser i

konflikthåndteringskurset for voksne frivillige fra

Ferie For Alle. Én av minilederene hadde også

sommerjobb på Fellesverket. 

Når vi er på tur er minilederene et trygt

mellomledd mellom barn og voksne. De bidrar til

å senke terskelen for deltakelse, ung medvirkning

og et barneperspektiv. Minilederene er en del av

frivilliggruppen, og blir behandlet som «voksne»

med det ansvaret og tilliten som hører til.

Gjennom god opplæring og tett oppfølging har

de blitt svært trygge i sine roller, og flere av dem

viser også stor interesse for Bergen Røde Kors sitt

øvrige arbeid. Akkurat nå er tre av dem på vei inn i

Røde Kors Ungdom – og ønsker å være med å

starte opp det nye lokalrådet. To av minilederene

sitter også i ekspertpanelet til Fellesverket. Dette

er en håndfull engasjerte og svært dyktige

ungdommer som bidrar med verdifulle erfaringer

og kunnskaper i flere deler av organisasjonen. 
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D E L T A K E R E  I

A R B E I D S T R E N I N G

Vi har også elever fra ungdomsskolen og

videregående skole i praksis, samt ungdommer i

sommerjobb. I tillegg kommer en rekke ung-

dommer fra høyere utdanning.

Deltakere får tilpasset opplæring og arbeids-

oppgaver. For eksempel har mange av dem vært

en viktig ressurs Barnas Røde Kors, både i samspill

med barna og tilrettelegging. De har også jobbet

med bevertning til møter og kurs, holdt present-

asjoner ved skolebesøk og gjennomført aktiviteter

på ungdomshuset Fellesverket. 
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Arbeidsteningsaktiviteten i Bergen Røde Kors er

delt inn i fire hovedkategorier. Vi tilbyr arbeids-

trening for deltakere på Fellesverket, ungdom

uten dagtilbud og i samarbeid med for eksempel

Oppfølgingstjenesten eller NAV. 

Arbeidstrening
Ungdommene i arbeidstrening har

jobbet med varierte oppgaver, tilknyttet

flere av våre aktiviteter på Fellesverket

Bergen og Barnas Røde Kors i 2022.

Arbeidstrening på Fellesverket

Bergen er et tilbud der

ungdommer får oppleve

mestring og inkludering mens

de opparbeider seg verdifull

arbeidserfaring. Tilbudet er for

ungdom i alderen 13-25 år.

Sentralt i prosjektet står bruken

av frivillighet som øvingsarena.



Ved å gi deltakere i arbeidstrening prosjekter de

kan jobbe selvstendig med, får de mulighet til å

selv sette sitt preg på arbeidet og utfordre seg

selv i både ledelse, problemløsning, planlegging

og mye mer. Alt skjer naturligvis i trygge rammer

og med god støtte, men vi har etter hvert svært

god erfaring med å gi ungdommer mye ansvar.

De mestrer svært godt å planlegge en aktivitet,

systematisere/sortere utstyr eller sette sammen

meny til et arrangement, herunder sjekklister for

risikohåndtering og smittevern.

Det er fint å se hvordan flere av ungdommene

som kommer til oss opplever mestring og får økt

selvtillit gjennom arbeidstrening og praksis i Røde

Kors. Flere av ungdommene vi møter befinner seg

utenfor, eller på randen av utdannings- og arb-

eidslivet. Vi ser en stor verdi i å veilede dem og

skape trygghet i en kanskje ellers utrygg prosess.

Videre ser vi at mange av elevene som har praksis

hos oss gjør det bedre på skolen etterpå, blant

annet fordi de har fått praktiske knagger å henge

teorien på. For ungdom som ikke trives på skolen,

enten det er av faglige, sosiale eller helt andre

grunner, kan praksis eller arbeidstrening være et

fristed og bidra til at hverdagen blir mer

overkommelig.
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De har også jobbet i andre deler av Bergen Røde

Kors, blant annet på seniormøteplassen

Kraftverket på Røde Kors-huset. Ungdommene

har vært en god ressurs for administrasjonen, hvor

de har jobbet med rekruttering og mottak av nye

frivillige. De har jobbet med vedlikehold både på

ungdomshuset Fellesverket og Røde Kors-hytten

Kvila, samt hatt rollen som vertskap ved en rekke

arrangementer. 

I 2023 går Bergen Røde Kors for alvor i gang med

arbeidstreningsprosjektet Kafé Kompis på

Fellesverket etter en generøs gave høsten 2022.

Dette prosjektet har ungdom i arbeidstrening

vært med på å igangsette, både når det gjelder

nytt kjøkkeninventar, samarbeid med

Matsentralen, Smaksverkstedet og senteret for

spiseforstyrrelser, ROS. På denne måten har de

bidratt til å igangsette workshops og kurs

sammen med fagfolk som skal øke kompetansen

til Røde Kors-frivillige.

Det splitter nye kjøkkenet på Fellesverket sto

ferdig høsten 2022, og det har vært veldig fint å se

selvstendigheten og mestringen hos deltakerne i

arbeidstrening. Dette har vært et absolutt

høydepunkt i 2022.



                    Nå som jeg 
                    får gjort ting
i praksis i stedet for å
bare lese om det eller
høre noen snakke om
det, skjønner jeg fak-
tisk hva de mener.
Jeg har lyst til å lære
mer nå, slik at jeg kan
kan bruke det når jeg
jobber for Røde Kors.

Vi ser at etterspørselen på arbeidstrening- og

praksisplass øker, og behovet er stort. Dette har

ført til noen knallharde prioriteringer, hvor vi har

forsøkt å treffe flest mulig ungdom i målgruppen

innenfor rammene satt av tilgjengelige ressurser.

Det har vi også fått til, blant annet under

Holloween. Ungdom i praksis hos oss tok

oppdraget med stort alvor og la ned en utrolig

innsats. Gjennom fulle arbeidsdager i to uker så vi

at de bruke all ledig tid på å planlegge mat,

handle inn, pynte, lage leker, designe materialer

og rekruttere deltakere. Det ble en innholdsrik

helaften med kostymekonkurranse, mat, snacks,

leker, spill, musikk, ansiktsmaling og skrekkfilm. I

tillegg arrangerte vi Halloween-verksted med

skjæring av gresskar og produksjon av flaggermus

og annen skummel pynt. 

Gjennom oppdraget som ansvarlige for feiringen

fikk praksiselevene utfordret seg på planlegging,

budsjett/økonomistyring, logistikk, kommuni-

kasjon, rekruttering og ikke minst samarbeid. For

oss viser dette viktigheten av å gi ungdom tillit til

selv å styre showet noen ganger, og å skape gode

og trygge øvingsarenaer der det er lav terskel for å

spørre om hjelp. 
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UNGDOM (19) 
ARBEIDSTRENING



                    Jeg føler at 
                    Røde Kors
tar meg for den jeg er
og det er greit å gjøre
feil, samtidig som vi
har det gøy.
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Arbeidstrening har gitt mange ungdommer

mulighet for å kjenne på hvordan en reell

arbeidsprosess foregår. Selv de unge som har fått

avslag av kapasitetshensyn, har sagt at de har satt

pris på prosessen. Unge i arbeidstrening hos Røde

Kors utrykker at de har fått kjenne på hvordan det

er å bli ivaretatt på en god måte. Deres tilbake-

meldinger lyder på at Røde Kors er en plass hvor

de føler seg trygge, inkludert og kjenner på

mestring. 

Ungdommene har laget mange fine tankekart om

ulike følelser, hvor det kommer tydelig frem at

ungdommer som går på Fellesverket føler seg sett

av trygge frivillige. 

UNGDOM (22) 
ARBEIDSTRENING
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Bergen Røde Kors Ungdom

I tillegg til å være rådgivende

organ i ungdomssaker gjennom

lokalrådet, driver Bergen Røde

Kors Ungdom en rekke

aktiviteter. Disse går under

samlebetegnelsen Treffpunkt,

hvor det er flere under-

kategorier. Treffpunkt Kompis er

en målrettet aktivitet for å sikre

gode inkluderingsprosesser

mellom unge flyktninger,

migranter og norsk ungdom

mellom 15 og 25 år. Treffpunkt

Student retter seg mot

studentene og tilbyr en

Lokalrådet har i løpet av

2022 vært gjennom et

generasjonsskifte. Råds-

medlemmene valgte å

takke nei til en ny periode i

vervene sine, blant annet

på grunn av flytting. Ved

slutten av 2022 hadde

Bergen Røde Kors

Ungdom likevel fem nye

kandidater som ønsker å

stille til valg for ulike verv.

Velkommen til dere! 



Det har også blitt arrangert teambuilding for

frivilliggruppen – noe som er viktige både for

motivasjon og samhold. Vi har sett en økning i

antall deltakere i Treffpunkt Kompis som går over

til å bli frivillige fordi de trives så godt. Det har

også kommet til flere nye deltakere som har stor

nytte av aktiviteten. Vi har også sett en generell

økning av faste deltakere – noe som er en viktig

del av målsettingen om å bygge gode relasjoner

over tid.

Treffpunkt Sykt Gøy er en stor suksess. Mange nye

frivillige ble rekruttert gjennom gruppeintervju i

begynnelsen av året, og disse har bidratt gjennom

hele året. Det har vært aktivitet to-tre lørdager i

måneden, med forskjellige typer verksteder og

aktiviteter som spadag, halloween, quiz og

baking. 

Både ansatte på Haukeland og pårørende roser

arbeidet de frivillige gjør. De ønsker seg egentlig

bare enda flere aktivitetsdager, sier de. 

De frivillige synes det er veldig motiverende å få

slike tilbakemeldinger.

Et av høydepunktene til Treffpunkt Sykt Gøy i

2022 var i forbindelse med tildeling av

aktivitetsmidler, som gjorde det enda lettere og

mer motiverende for de frivillige å planlegge

gode aktiviteter. 
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rekke sosiale og rusfrie aktiviteter. Treffpunkt Sykt

Gøy holder til på Haukeland og er en

aktivitetsgruppe som arrangerer sosial aktivitet

unge som er innlagt på sykehus.

I 2022 har Lokalrådet markert flere merkedager,

som for eksempel Pride i samarbeid med Skeiv

Ungdom, verdensdagen mot rasediskriminering

og Valentine’s Day. 

De fem kandidater som har meldt seg til ulike verv

har møttes tre ganger i løpet av senhøsten, og

den formelle prosessen med å få vedtatt det nye

rådet vil skje i starten av 2023 med god hjelp fra

valgkomiteen til Bergen Røde Kors. 

Treffpunkt Student har hatt stands på

studenttorg, kinoturer og infomøter i 2022. Det

har også vært samlinger på Fellesverket ved

studiestart, og det var veldig fint å se at flere

våget å komme helt alene. Tilbakemeldingene lød

på at det var trygt og fint, og at de følte seg

velkommen.

Treffpunkt Kompis har hatt stabil aktivitet og en

stabil frivilliggruppe gjennom året. Frivillig-

gruppen har hatt møte én gang i måneden. En ny

ressursgruppe ble opprettet høsten 2022 og

består av fire frivillige medlemmer. Disse har

ekstra ansvar for planlegging og gjennomføring

av aktivitet tre onsdager hver måned. I løpet av

2022 har dette blant annet dreid seg om

språkkafé, grilling i park, kahoot og konkurranser,

Halloween-fest på Fellesverket, Fangene på fortet,

bowling, kino, gokart og to turer til vår

samarbeidspartner United World College i Fjaler.



F R I V I L L I G E  I  

B E R G E N  R Ø D E  

K O R S  U N G D O M
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30

964

770

F R I V I L L I G T I M E R  

I  R Ø D E  K O R S

U N G D O M

B E S Ø K  P Å  R Ø D E

K O R S  U N G D O M S

A K T I V I T E T E R

Bergen Røde Kors Ungdom

driver aktivitet for unge i alderen

13-30 år, og er rådgivende organ

for ungdoms-spørsmål i Bergen

Røde Kors. De jobber aktivt med

holdnings-skapende arbeid og

politisk påvirkning med fokus på

ung seksuell og psykisk helse,

samt integrering og inkludering.

Dette i form av blant annet

markeringer av ulike dager,

stunts, stands, opplysnings- og

kampanjearbeid, og i alle

mediekanaler.
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Kors på halsen
ved også å holde vaktrommet åpent på

mandager. Og det er heldigvis svært kyndige

frivillige som tar imot barnas henvendelser. 

Fra januar 2022 innførte vi et nytt opplærings-

forløp som inkluderer to opplæringskvelder samt

to e-læringsmoduler med tester som utgjør

omtrent ti timer opplæring for nye frivillige. Syv

etablerte frivillige har utgjort en opplærings-

gruppe som har bidratt i utarbeidelsen av

forløpet, og sammen med ansatte gjennomført

opplæringskveldene. 

I mars 2022 arrangerte vi Vivat-kurset «Førstehjelp

ved selvmordsfare» for 25 frivillige. Vivat-kurset

har både for ansatte og frivillige utmerket seg

«Du er så snill mot meg! Skulle ønske du

var her i virkeligheten.» 

Overstående sitat stammer fra et barn som var i

kontakt med en frivillig i Kors på halsen på chat.

Med slike beskjeder er det godt å vite at Kors på

halsen Bergen har holdt åpent 456 vakter på

ettermiddager, kvelder og helger i løpet av 2022.

På vaktrommet har frivillige i Bergen Røde Kors

lagt ned omtrent 3067 timer i samtaler med barn.

Nettrapporten viser til at psykisk helse, relasjoner,

kropp, helse, familie, hjem og følelser er

hovedtemaene som barn og unge oftest har

snakket med Kors på halsen om. Da er det viktig

for oss å vite at vi har strukket oss enda lenger, 

PÅ KPH-KONTORET:
Hyggelig samling med
tilbakemeldinger fra barn
og unge som er i kontakt
med Kors på halsen. Denne
tavlen står på kontoret.



har blitt evaluert. Gruppelederne har vært

inkludert i endringer i gruppelederrollen gjennom

å etablere team av gruppeledere fra høsten av. 

Frivillige gir gjennom trivselsundersøkelsen og

trivselssamtaler uttrykk for at de trives godt på

vaktrommet og at det er en trygg og fin plass å

komme til når hverdagen ellers er hektisk eller

stressende. Flere frivillige omtaler Kors på halsen

som sin «arbeidsplass» og sine medfrivillige som

sine «kolleger». Vi opplever at frivillige har

eierskap til aktiviteten og vaktrommet, og at

mange kommer på vakt oftere enn

minimumskravet om to vakter i måneden. 
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som et høydepunkt i første halvår 2022, både

faglig og sosialt. I etterkant av kurset ser vi store

ringvirkninger på vaktrommet i samtaler om

selvmordstanker. Frivillige som deltok på

kurshelgen forteller i etterkant at det har gitt økt

trygghet i møte med tematikken både i

aktiviteten og i sine roller utenfor Kors på halsen.

Totalt fire temakvelder har blitt gjennomført dette

året knyttet til «Barn som bruker Kors på halsen

mye», «Relasjoner med jevnaldrende på nett»,

«Barn og unge som utøver av vold» og «Spise-

forstyrrelser». Temakveldene ble gjennomført

digitalt, med en hybridløsning for digitalt og fysisk

oppmøte. 

Innføringen av det nye opplæringsforløpet både

for nye frivillige og gruppeledere har også vært

viktige bidrag til etablering av driftsmodellen, og

en bærekraftig aktivitet som sikrer at kvaliteten i

opplæringen for frivillige i Bergen og Oslo er

samkjørt.

Vi ser at frivillige tar stadig mer eierskap til aktivi-

teten med ønske om å bidra på flere områder av

driften, eksempelvis i rekruttering ved å delta på

stand og spre materialer i sine nettverk. Å kunne

tilby frivillige erfaringer med kursledelse har også

vært et positivt bidrag til en mer frivilligstyrt

aktivitet og variasjon i frivilligrollen. 

Et nytt opplæringsforløp har også blitt utarbeidet

og gjennomført for fem nye gruppeledere som

                   Å være fri-
                   villig i Kors
på halsen er så giv-
ende. Det å vite at
man kan bidra med å
være et lyttende øre
for barn og unge som
tar kontakt, er rett og
slett fantastisk.

FRIVILLIG



halsen Bergen fikk delta på fellessamling i Oslo

med alle ansatte i september. Fellessamlingene

har inneholdt sosialt og faglig innhold med

mulighet for alle ansatte til å påvirke utviklingen

av tjenesten, styrke samholdet i ansattgruppen,

utveksle erfaringer og bli bedre kjent på tvers av

svarsteder og nasjonale funksjoner. 
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I januar 2022 flyttet svarstedet i Bergen til nye

lokaler skjermet fra annen aktivitet i Bergen Røde

Kors. Flyttingen har ført til økt samhold i

aktiviteten og styrket identiteten for Kors på

halsen Bergen, samt i større grad lagt til rette for

arbeidsro og anonymitet. Flyttingen av

vaktrommet har vært et stort steg i etableringen

av Kors på halsen Bergen i driftsmodellen som en

mer selvstendig aktivitet med en tydeligere

identitet. 

I 2022 har det vært utskiftning av de faste ansatte i

Bergen. Ny teamleder startet i september, og ny

frivillighetskoordinator startet i oktober. Det har

vært gjennomført to fellessamlinger med alle

ansatte i Kors på halsen i 2022. Nyansatte i Kors på

                    Hadde jeg
                    ikke fått
snakket med deg i
kveld, så hadde jeg
ikke hatt det like bra
som nå. Du gir gode
råd. Det burde vært
flere som deg. 

BARN PÅ CHAT



F R I V I L L I G E  I  K O R S  P Å

H A L S E N  I  B E R G E N  I

L Ø P E T  A V  2 0 2 2
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110

3660

456

F R I V I L L I G T I M E R  

I  K O R S  P Å  H A L S E N  

I  B E R G E N

V A K T E R  I  K O R S  P Å

H A L S E N  I  B E R G E N

Kors på halsen snakker med barn

og unge om alt det de har på

hjertet, både de gode og de

vanskelige følelsene. Psykisk

helse, kropp, sex og seksualitet,

familie og hjem, kropp og helse

og relasjoner har vært gjennom-

gående temaer i 2022. Sekund-

ærtematikk for psykisk helse har i

størst grad omhandlet selv-

mordstanker, spiseforstyrrelser,

angst og depresjon. Frivillige i

Kors på halsen opptrer som

trygge, voksne samtalepartnere

og medmennesker i møter med

barna. 

26.154
H E N V E N D E L S E R  T I L

K O R S  P Å  H A L S E N  I

B E R G E N  O G  O S L O



OMSORG
Omsorgsaktivitetene i Bergen Røde Kors ledes av Nora Børø og inneholder aktiviteter

som Besøkstjenesten, Kraftverket, Lørdagstreff, Teatergaten Kafé, Kunstkompis,

Besøksvenn med hund, Visitor, Nettverk etter soning, NES Gjeld, Døråpner,

Vennefamilie, EVA, Mentorfamilie, Norsktrening og Flyktningeguide.
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F R I V I L L I G T I M E R  I

B E S Ø K S T J E N E S T E N
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5194

157

521

F R I V I L L I G E  I

B E S Ø K S T J E N S T E N

U N I K E  D E L T A K E R E

I N N E N F O R

B E S Ø K S T J E N S T E N

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors favner

bredere og bredere. I tillegg til én-til-én-koblinger,

hvor én frivillig besøksvenn besøker en besøksvert

jevnlig, har seniortreffpunktet Kraftverket vært

åpent hver eneste tirsdag på Røde Kors-huset i

2022 med ett unntak: 17. mai. Da var huset i

stedet åpent for bergensere i alle aldre. Parallelt

har vi selvfølgelig også Besøksvenn med hund,

Lørdagstreff, Teatergaten kafé, Kunstkompis og 

5194 timer. Smak litt på den! Det er tiden

frivillige har lagt ned i Besøkstjenestens

rikholdige omsorgsmeny for byens

seniorer i 2022.

seniorturer til Røde Kors-hytten Kvila i

Fanafjorden. 

Året har også vært bra, fordi vi har kunnet holde

alle møteplasser åpne uten noen restriksjoner.

Tilfanget har vært ekstraordinært, og på

Kraftverket har vi planlagt en ekstra åpningsdag i

uken. Dette blir en realitet fra 2023, takket være

ferske midler fra stiftelsen Dam.

I tillegg må vi trekke frem frivilligveteran Frosinis

Kasimis Andreassen, som fikk Ildsjelprisen i 2022.

Besøkstjenesten gir tilbud til

voksne som av ulike årsaker

opplever ensomhet, sosial

ekskludering eller generelt føler

på manglende tilhørighet. Vårt

mål er at ingen i Bergen skal være

ensomme fordi «den beste

medisin for et menneske, er et

annet menneske». 
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Prisen ble delt ut fra Hordaland Røde Kors på

Bergen Røde Kors sitt årsmøte. Andreassen fikk

prisen for sin mangeårige innsats på den

flerkulturelle møteplassen Lørdagstreff. Hun var i

1984 en av grunnleggerne av aktiviteten, og har

nå i flere år vært leder for Lørdagstreff. Med sitt

imøtekommende vesen og sine organisatoriske

ferdigheter, skaper hun gode stunder for

mennesker fra hele verden. Med stort

engasjement har Andreassen gjort en betydelig

humanitær og uegennyttig innsats i nærmere 40

år på Bergen Røde Kors sin flerkulturelle

møteplass for seniorer. 

Det er takket være slike frivillige som henne at

Besøkstjensten i 2022 nok en gang øker antallet vi

når med omsorgstilbudet til seniorene. De 521 vi

har nådd i løpet av året er unike eldre og nesten

150 prosent høyere enn året før. 

De frivillige har stilt opp som besøksvenner i 3520

timer. Og på de ulike møteplassene våre har vi i

tillegg tatt imot 2749 besøk fra den voksne delen

av Bergens befolkning. Det er vi så glade for!
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Besøksvenn
I kjerneaktiviteten Besøksvenn, kobles en frivillig

med en besøksvert. Både hjemmeboende og

beboere på institusjon kan få besøksvenn. Frivillig

og besøksvert møtes en time eller to, enten hver

eller annenhver uke, og blir sammen enige om

hvordan tiden brukes: Det kan være samtaler, tur,

brettspill, kinobesøk og andre hyggelig ting. Det

viktigste er det sosiale samværet. Alle som har fylt

18 år kan søke om å få besøksvenn, men de fleste

vertene, altså de som mottar besøk, er eldre

mennesker født på 1920-, -30 og -40-tallet. Et stort

flertall av både frivillige og verter, cirka 75

prosent, er kvinner. Over halvparten av deltakerne

er hjemmeboende, mens den resterende delen

bor på institusjon.

Det er gjort 62 nye «koblinger» i 2022, som er det

vi kaller det når vi skaper et fellesskap av en

frivillig og en vert. Ved årets slutt var det 84 aktive

slike koblinger. I løpet av året er 47 koblinger

brutt, blant annet som følge av at vert er for dårlig

til å motta besøk eller har falt fra, at frivillig har

flyttet eller av andre årsaker har sluttet som

frivillig.
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Det er avholdt syv temakurs, og samlet har vi

kurset 115 nye frivillige. 47 av disse er fra andre

lokalforeninger i Bergen. Vi har per nå fem

frivillige som går på kartleggingsbesøk til

mennesker som ønsker seg besøksvenn. 

Besøkstjenesten følger opp de frivillige individuelt

per epost, telefon eller på et fysisk møte. Dette

skjer minst én gang hvert semester. Det er også

arrangert to samlinger for frivillige. På tampen av

året startet vi med oppfølging av verter med

tanke på å få kunnskaper om hvordan de opplever

det å ha en frivillig besøksvenn. Dette for å kunne

videreutvikle og kvalitetssikre aktiviteten.

Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors er en av

pilotforeningene i Hordaland Røde Kors sin

utvikling av det digitale koblingsverktøyet

Venneformidling. Intensjonen med dette

verktøyet er å effektivisere koblingsarbeidet. 

Vi har bidratt med blant annet testing av

funksjoner og gitt tilbakemeldinger med sikte på

forbedringer av systemet som i utgangspunktet er

utviklet av Røde Kors i Finland. Målet er

selvfølgelig alltid å bli bedre, nå flere og å

effektivisere slik at vi når flere, samtidig som vi

holder på kvaliteten. 



                 Det er helt topp
                 å være frivillig.
Mange eldre sitter
hjemme alene. Det er
ikke alle som har
kontakt med familien
etter at ungene flytter
ut. Og jeg har tid og
liker veldig godt å
hjelpe. Staten kan ikke
greie alt. Samfunnet 
går bare ikke rundt uten
frivillige. Det er det som
inspirerer meg. Da får
jeg være med på å gjøre
en forskjell.

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:
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TERJE MAURSTAD,
BESØKSVENN
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                  Jeg ble frivillig i Røde Kors for 20 år siden.
                  Jeg hadde vært veldig aktiv og rundt om-
kring, men så ble jeg 50 prosent ufør. Da husker jeg
at jeg satt hos legen og lurte på hva jeg skulle bru-
ke de 50 prosentene på. Det første som slo meg var
frivillighet, og jeg har aldri angret. 

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:

ANNE LISE BYBERG,
BESØKSVENN
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Lørdagstreff
Lørdagstreff er en flerkulturell møteplass som

holder til i Røde Kors-huset like ved Fløibanen.

Normalt er det mellom 30 og 40 deltakere på

Lørdagstreff, som er åpen den andre lørdagen i

måneden fra klokken 12 til 14. Deltakere og

frivillige kommer fra store deler av verden som

blant annet Chile, Columbia, Peru, Bosnia,

Tsjekkia, Spania, Cuba, Vietnam og Norge. De

besøkende på Lørdagstreff er i all hovedsak

seniorer, men noen møter også opp med

familien sin, hvilket fører til hyggelige

generasjonsmøter og treff på tvers av ulike

kulturer. Med Frosinis Kasimis Andreassen som

aktivitetsleder, er det en meget dedikert gjeng

med frivillige som driver møteplassen, hvor det

alltid er god stemning og positiv energi. Vel så

viktig er det at kontakten mellom deltakere og

frivillige strekker seg ut over møtene: På

Lørdagstreff lærer mennesker hverandre å

kjenne, og slik blir de også omsorgspersoner for

hverandre utover de lørdagene de møtes på

Røde Kors-huset. Det var stor stas da 30

deltakere og frivillige fra Lørdagstreff i juni dro

på dagstur til Kvila for sommeravslutning. Det

ble servert nydelig middag, og to chilenske

musikere spilte og sang til stor begeistring for

gjester. I desember hadde vi en hyggelig

juleavslutning for deltakere og frivillige. 

Dette er et tilbud til mennesker med demens og

deres pårørende. Kafeen drives av frivillige, og

det legges vekt på trivsel og mestring med

musikkterapi, konserter og ulike aktiviteter.

Kafeen er et samarbeid mellom Besøks-

tjenesten, Bergen Demensforening, Bergen

kommune, Møllaren frivilligsentral og Salem

nærmiljøsenter. Kafeen er åpen hver torsdag

klokken 17 til 19, og ligger på gateplan i

Engensenteret, Teatergaten 43. Det har vært bra

oppmøte på kafeen - i snitt har det kommet 10-

15 personer hver gang. Det er god stemning, og

det er særlig begeistring for allsang og

musikalsk underholdning. Fire frivillige fra

Bergen Røde Kors er fast vertskap på kafeen. 

Teatergaten kafé
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Aktiviteten Besøksvenn med hund er en

utvidelse av aktiviteten Besøksvenn.

Besøksvenner med hund går på besøk til

personer i private hjem og til beboere på

institusjon for å skape glede og trivsel. Frivillige

med hund får solid opplæring og det stilles store

krav både til hundeeier og til hund. På grunn av

pandemien og før den en svært smittsom

hundeepidemi, har aktiviteten ligget brakk i flere

år. 

I samarbeid med Hordaland Røde Kors, har vi i

2022 bidratt sterkt til å gjenreise Besøksvenn

med hund. Det er en ressurskrevende aktivitet

når det kommer til administrasjon, kursing og

Besøksvenn 
med hund

oppfølging. Det har to ganger vært arrangert

forhåndsvurderinger av hundeeier og hund,

samt regodkjenninger for tidligere kursede

ekvipasjer. Over to helger i september og

oktober ble det avholdt temakurs for åtte nye

ekvipasjer som alle ble godkjent for aktivitet. Fire

av disse sogner til Besøkstjenesten i Bergen, og

tre av dem ble raskt knyttet til hvert sitt

sykehjem hvor de besøker i fellesarealer, mens

én ble koblet med en hjemmeboende

besøksvert. Det melder seg jevnlig nye frivillige

som ønsker å bli besøksvenn med hund, og vi får

stadig henvendelser med ønske om å få

besøksvenn med hund, både fra privatpersoner

og fra sykehjem. 

                  Vi har det veldig hyggelig sammen! Hunden 
                  Maggie er skjønn! Hun la labben sin oppå
fanget mitt og jeg kysset henne på kinnet. Det
skulle være flere slike besøksvenner med hund.

DELTAKER (99)
BESØKSVENN MED HUND
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vafler og kaffe, og musikere bidrar med

underholdning. Kvilaturene betyr åpenbart mye

for deltakerne som er ivrige på å synge med og

noen tar seg til og med en dans. 

En kvinnelig deltaker skrev følgende i

hytteboken: 

«Tusen takk til Bergen Røde Kors som har

sponset denne turen til oss gamle. Nydelig sted

og god betjening som serverte kaffi og vafler.

Fin musikk av Berit som sang fine kjente sanger

som vi kunne nynne til. TAKK!». 

Endelig er vi i gang igjen med dagsturer for

byens seniorer til Bergen Røde Kors sin nydelig

beliggende hytte, Kvila, på Grimseid. 

I mai, juni og august arrangerte vi åtte turer for

beboere på sykehjem, i omsorgsboliger og for

deltakere på aktivitetssentre. Vi har videre

arrangert sommertur til Kvila for deltakere og

frivillige på Lørdagstreff, samt for frivillige

knyttet til Kraftverket. 

Samlet har hele 153 seniorer vært på dagstur til

Kvila. Frivillige fra Besøkstjenesten serverer

Kvilaturer
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Kunstkompis
Kunstkompis er et tiltak som startet i mai 2021.

Tilbudet går til frivillige besøksvenner som

sammen med verten ønsker å besøke

Kunstmuseene KODE ved Lille Lungegårdsvann.

Det går også til deltakere og frivillige på

Kraftverket og til frivillige i Flyktningguide. Vi

tilbyr også dette til besøksvenner i andre

lokalforeninger. Aktiviteten går ut på at frivillige

får et introduksjonskurs og et årskort som gir

gratis adgang til museene, også for den de er

besøksvenn for. De får også en liten bok med

gode tips til å snakke om bilder. Hensikten er at

frivillig og deltaker skal få museumsopplevelser

på egne premisser. Kunstkompis er et

samarbeid mellom KODE, Besøkstjenesten,

Bergen kommune, Nasjonalforeningen for

folkehelse og Verdighetssenteret. 

Det har i 2022 vært arrangert to kurs for nye

kunstkompiser. Samlet er nå 27 frivillige i

Besøkstjenesten kurset. Det har videre vært en

erfaringssamling for kunstkompiser som ble

kurset i 2021. Nye og gamle kunstkompiser

uttrykker stor begeistring for tiltaket.

                   Som jeg koste meg på kurset! Jeg er en av 
                   dem som fikk en helhjertet åpenbaring om
hvordan man tilnærmer seg kunst. Har aldri skjønt
helt greien, men i går fikk jeg tårer i øynene. Snakk
om helomvending. FRIVILLIG,

KUNSTKOMPIS

                    Helt fantastisk kurs! Tusen takk for at jeg  
                    fikk være med på dette! Gleder meg stort 
til å ta med besøksverten min på KODE!

FRIVILLIG,
KUNSTKOMPIS
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Kraftverket
Kraftverket holder til i Røde Kors-huset midt i

Bergen sentrum og samlet har vi siden offisiell

åpning i januar 2022 hatt hele 202 unike

besøkende. Vi har åpent hver tirsdag fra klokken

12 til 14 - også i påsken, om sommeren og i

romjulen. Etter at samfunnet ble gjenåpnet i

februar, og antallsbegrensninger på arrangement

opphørte, har vi hatt fullt hus med om lag 40

besøkende på hvert arrangement. Møteplassen

drives av seniorfrivillige (60-88 år) i samarbeid

med ansattressurs. Det viser seg at vi når bredt ut:

Vi har deltakere fra 65 til 95 år. Det er gledelig at

vi etter hvert også når mange mannlige deltakere:

Normalt er rundt 35 prosent av gjestene menn. En

del av disse er rekruttert gjennom samarbeidet vi

har med Bergen Pensjonistforening. Kraftverket

har deltakere fra samtlige bydeler i Bergen, og vi

har jevnlig også besøkende fra andre kommuner. 

Den overordnede målet ved møteplassen er å

fremme en alderdom preget av sosial deltakelse,

verdighet og mestring. Målgruppen er alle

seniorer i Bergen, men vi ønsker særlig å nå de

som har behov for å komme seg ut av ensomhet

og som ellers i liten grad benytter seg av byens

kulturtilbud. Med dette tilbudet når vi også

seniorer som lenge før pandemien opplevde

manglende sosial tilhørighet. En deltaker sier

følgende på sitt første besøk på Kraftverket: «Alt

har vært fantastisk her i dag. Det er mitt første

besøk, men det kommer ikke til å bli det siste. Jeg

anbefaler det.» 

Brukermedvirkning er kjernen ved Kraftverket:

Det er seniorene selv som avgjør hvilket innhold

Kraftverket skal ha. Kraftverket har per nå

følgende form: Frivillige tilbereder og serverer
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lunsj, og vi har et kulturinnslag på 20-45 minutter

etter lunsj. Begeistringen er stor når vi får besøk

av lokale musikere, dansere, forfattere og andre

foredragsholdere. Vi har blant annet hatt

følgende kulturinnslag: Konsert ved Sebastian

Dörfler på cello og Mara Haugen på fiolin,

tangooppvisninger ved dansere fra Tango

Abrazo, Finn Bjørn Tønder om romanen

«Etterkommeren», «Motstandskvinner 1940-

1945» ved Agnethe Mohn, konsert ved Nygård

messingtrio, «Kunstøyeblikk» ved Helga Anspach

og Siri Breistein, Gunnar Staalesen om

«Isdalskvinnen og andre mysterier», Finn

Markussen om «Hverdagsglede», musikk-

foredraget «Kunsten å lytte» ved Annabel Guaita

og «Mary – alenemor og vaskekjærring» ved

Trygve Hillestad. Musikkquiz og allsang er også

svært populært. «10-minutteren», hvor en

deltaker eller frivillig forteller om et interessefelt

eller opptrer med for eksempel sang, er også

etablert. 

Deltakere og frivillige driver, evaluerer og

videreutvikler Kraftverket i samarbeid med

ansattressurs. Det er etablert en ressursgruppe

som også er vertskap på Kraftverket. Disse er i

kontinuerlig kontakt med deltakere og fanger slik

opp synspunkt på hvordan Kraftverket fungerer.

Det arbeides mye og godt med at alle gjester skal

føle seg velkommen og trives, og her har de

frivillige seniorene en viktig oppgave: Hver gjest

blir tatt imot i døren av en vert og ønsket

velkommen. En fast gjest på Kraftverket sier dette: 

«De er laget av gull de som tar imot oss her. Vi blir

så godt mottatt med en gang vi har satt foten

innenfor døren.» 

Underveis i arrangementet, er det frivillige som

har oppgaven med å følge med på hva som skjer i

lokalet. Er det noen som ser ut for ikke å trives? Er

det bord hvor praten ikke går så godt? Erfaringen

er at det skal svært lite til for at et menneske skal

føle seg ivaretatt, og vi vurderer det slik at

arbeidet for å skape trivsel, er en vesentlig årsak

til oppslutningen om Kraftverket. Fordi en del

seniorer mangler tiltak og etter lang tids

inaktivitet opplever det som  vanskelig å komme

seg ut, har vi også lagt ned arbeid i å motivere

dem til å komme på Kraftverket. Dette ble gjort

ved å kontakte deltakerne personlig på den

plattformen de er: Når de får en telefon, en SMS

eller en e-post med oppfordring til å komme, ja,

da gjør de fleste av dem det, og gir samtidig

uttrykk for at de setter stor pris på at vi har

omsorg for akkurat ham eller henne. 

Gjennom 2022 har vi rekruttert 16 entusiastiske

frivillige. Ved siden av å ha oppsummeringsmøter

etter arrangement, har vi tatt vare på de frivillige

ved blant annet å arrangere sommertur til Kvila-

hytten og julelunsj. Vi har også hatt individuelle

samtaler med et flertall av de frivillige. Dette for å

fange opp hvordan de trives, om de ønsker

endringer og så videre. Et flertall av de frivillige

takket ja til tilbudet om å delta på kurset Hver-

dagsglede i regi av Frisklivssentralen høsten 2022. 
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Nettverk etter soning

Vi når flere deltagere enn noensinne, som er

spesielt gledelig siden det var utfordrende å nå

straffedømte under pandemien. 

Det er økt pågang av både frivillige og deltagere.

Disse har blitt koblet fortløpende gjennom året.

I 2022 har Nettverk etter soning bistått

med å løse økonomiutfordringer som kan

være altoverskyggende i søken etter å

leve et lovlydig liv. Gjeldsarbeidet er nå

gått fra å være et prosjekt til en fast del av

tilbudet i Bergen Røde Kors.

Bergen Røde Kors har også holdt kurs i

gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi hos

samarbeidspartnere som Bergen fengsel og

senteret for Narkotikaprogram med

domstolskontroll (ND- senteret). Vi har tilrettelagt

for samlinger for frivillige der både Namsfogd og

NAV har bidratt til faglig påfyll for våre frivillige. 

Nettverk etter soning har også startet en

turgruppe, der ett av målene er å inkludere

deltagere vi ennå ikke har koblet. De sosiale

treffene skal være en arena der alle kan være med.

Flere deltagere får innvilget permisjon fra

fengselet til å delta.
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Sammen med foreningen «Et slag av gangen» og

Bergen golfklubb, får vi tilbud om lavterskeltilbud i

golf. Dette er et gratis tilbud for våre deltagere, og

gir muligheten til å være aktive og føle mestring

etter egne forutsetninger. Vi har hatt to samarbeids-

møter i 2022 og ser frem til oppstart i 2023.

På forespørsel fra Bergen fengsel har vi en økt

satsning og tilstedeværelse for kvinnene som soner i

høysikkerhetsfengselet på lukket avdeling. Det går i

første omgang ut på at kvinnelige frivillige støtter

kvinnelige straffedømte gjennom et syprosjekt. Vi

har mottatt ønskeliste og gått til innkjøp av

symaskiner og diverse til en verdi av nærmere

20.000 kroner. Dette er midler vi stolt bruker på

aktivitet i fengsel, der vi bygger bro til nettverk etter

soning.

Vi har i løpet av 2022 hatt flere henvendelser fra inn-

og utland med ønske om å bli bedre kjent med

tilbakeføringsarbeidet Røde Kors driver i Bergen. I
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oktober ba Stortingsrepresentant og leder i

Miljøpartiet De Grønne, Arild Heimstad, samt

bystyrepolitiker Tine Henriksen Ødegaard om

møte for å høre mer om re-integreringsarbeidet

vi driver i Nettverk etter soning. Tidligere

regiondirektør i Kriminalomsorgen Vest, Per

Sigurd Våge, tok også initiativ til å møtes. Han

ønsket å introdusere Røde Kors sitt arbeid for en

delegasjon på fire fra Nederland. 

Gjeldsprosjektet i Nettverk etter soning er

sluttført, og rapport er sendt og godkjent av

stiftelsen som ga oss økonomiske muskler til å

satse. Gjeldsarbeid er ikke lenger et prosjekt i

Nettverk etter soning, men en aktivitet vi med

stolthet tilbyr alle våre deltagere. 

I løpet av 2022 avsluttet vi 15 gjeldssaker og

inngikk nedbetalingsavtaler for seks deltagere.

Såvidt vi er kjent med, er Røde Kors eneste aktør

i Bergen som tilbyr denne økonomiske støtten.

Vi vet at vi gjør en forskjell for domfelte som

løslates i Bergen, men det er et stort påtrykk av 

deltagere som ønsker hjelp fra Røde Kors.

Dessverre har vi kun ressurser til å hjelpe en

liten brøkdel.

Vi ser også at deltagerne ofte har mer kom-

plekse utfordringer og større hjelpebehov enn

foregående år. Det kan virke som om innholdet i

soningen er kuttet til margen, og at betjentene

har liten tid til samtaler med den enkelte. Del-

tagerne får mindre hjelp under soning til å få

etablert kontakt med NAV eller til å få annen

praktisk hjelp, og de søker hjelp hos oss. Det er

dessverre ikke alltid vi strekker til heller. 

Vi erfarer også dessverre at kriminalomsorgen

har en svært presset økonomi og at innsatte

ikke får delta på aktiviteter i samme grad som

foregående år. Nettverk etter soning blir et

ekstra kjærkommet tilbud, som gir håp og

muligheter til å delta på aktivitet på slutten av

soningen og senere. Men vi skulle ønske

deltagerne fikk bedre oppfølging og støtte også

under soning. 

                   Hjelpen fra frivillig i Nettverk etter Soning 
                   har vært hinsides fantastisk.

DELTAKER,
NETTVERK ETTER SONING

                   Dere er engler. Endelig får jeg litt hjelp. 
                   Det er så godt å ikke stå i dette alene.

DELTAKER,
NETTVERK ETTER SONING
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Siste runde med besøksrestriksjoner opphørte i

midten av januar. Da fengselet igjen åpnet

dørene for oss, var mye nytt. Det vil si mange

nye innsatte, ansatte og frivillige. Pågangen av

henvendelse fra innsatte som ønsket en visitor

var lav utover vinteren. Det sier seg egentlig

selv at dette tar tid for en tjeneste som i så stor

grad bygger på samarbeid og tillit. På høsten

løsnet det endelig, og vi fikk igjen mange slike

henvendelser. Det har mye å gjøre med kom-

Visitortjenesten
I løpet av 2022 kom visitortjenesten i

Bergen Røde Kors tilbake med et

aktivitetsnivå og antall koblinger som vi

hadde før Bergen Fengsel ble lukket for

besøkende under pandemien. Dette er vi

glade for – og stolte av.

FRIVILLIGTIMER1328
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FRIVILLIGE

DELTAKERE

munikasjon og synlighet ute i fengselet. Stabi-

liteten i visitorutvalget, ledet av en veteran på

feltet, Irene Hummelsund, har vært viktig i dette

arbeidet. 

Samarbeidet med fengselsprest Carina

Østensen Søfteland, inspektør og Røde Kors-

kontakt Målfrid Kallekleiv og fengselsleder

Harald Åsaune, har også vært helt avgjørende.

Vi opplever nå at samarbeidet mellom fengselet

og visitortjenesten er meget bra, og at våre

frivillige blir godt mottatt.

Det er besøkene mellom en frivillig visitor og en

innsatt som er hovedoppgaven til visitor-

tjenesten. I tillegg har vi noen få, men viktige,

arrangementer både internt og i Bergen

Fengsel. I 2022 har vi har hatt to fagsamlinger

på Hotel Neptun. På den første, i mars, var

krigen i Ukraina hovedtema. Tidligere region-

leder i Kriminalomsorgen, Per Sigurd Våge, var

gjest og snakket om hvordan fengselsvesenet

fungerer i Ukraina. Der hadde han jobbet i flere

år i regi av et prosjekt som Kriminalomsorgen

driver i landet. Vi fikk også en grundig innføring
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i hvordan sivilsamfunnet i Ukraina i stor grad ser til

vesten i forhold til organisasjon og byråkrati. 

Visitortjenesten har også lange tradisjoner for å

arrangere grillfest i fengselet. Dette er et

arrangement som samler svært mange av de

innsatte og er derfor en viktig rekrutteringsarena

og en god mulighet for å gjøre oss kjent og synlig. 

I år kom festen med en ny vri: Crux Kalfarhuset

kom med et tilbud vi ikke kunne si nei til, nemlig

et kor, fullt band og Egil Eldøen som solist. Det ble

en fantastisk kveld, med mye god mat og god

musikk. 

Hele 16 av visitorene og 150 innsatte deltok. Dette

var absolutt ny rekord.

GODT SAMARBEID: Fengelseprest Carina
Østensen Søfteland roser de Røde Kors-frivillige
for jobben de gjør. 

                 Visitoren 
                 hjelper 
meg å korte ned 
tiden og å tenke 
positivt.

DELTAKER,
VISITORTJENESTEN



                     Visitoren kan jeg både 
                     le og grine med.
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Et annet arrangement er Tour de Prison, som

går av stabelen hvert år i september. Dette er

et sykkelløp med tilhørende festival i regi av

fengselet og andre samarbeidspartnere. Ti

visitorer besørget et eget telt med utdeling av

kaffe, boller og informasjon om

visitortjenesten.

Det har vært mange høydepunkter i 2022, men

to må spesielt trekkes frem:

Først og fremst er vi veldig glade for at vi

endelig fikk dele ut julegaver til de innsatte

igjen. I en årrekke har en gjeng frivillige samlet

inn- og pakket gaver til alle de innsatte i Bergen

Fengsel, cirka 220 stykker faktisk. I tillegg får alle

et håndskrevet kort. Noe av det kjekkeste er

imidlertid å «være nisse», altså å banke på celle-

dørene og dele ut gaver. Det har vi ikke kunnet

gjøre siden julen 2019. Det var derfor ekstra stas

for de syv frivillige som deltok på dette i år.

DELTAKER,
VISITORTJENESTEN



                   Visitoren gir meg et pusterom og er en 
                   person jeg kan stole 100 prosent på.
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Det andre vi vil trekke frem er at Bergen Røde

Kors endelig har signert en samarbeidsavtale

med Bergen Fengsel. Vi har samarbeidet godt i

vel 60 år, men har ikke hatt en overordnet

formell samarbeidsavtale. 

Fredag 16. desember undertegnet fengselsleder

Åsaune og daglig leder i Bergen Røde Kors

Morten Madsen avtalen. Denne klargjør

ansvarsforhold og legger til rette for et enda

bedre samarbeid fremover.

2022 har også bydd på utfordringer. Bergen

Fengsel har, som alle de andre fengslene i

landet, hatt særdeles stramme budsjetter.

Dette har ført til press på bemanningen i

fengselet og en del begrensinger for de innsatte.

Vi har tidvis opplevd vanskelighet for tilgang til

enkelte av våre aktiviteter. Spesielt

rekrutteringsrunder og månedlig bingo. Vi har

imidlertid god dialog med ledelsen i fengselet,

og har funnet løsninger.

DELTAKER,
VISITORTJENESTEN

ETTER 60 ÅR med visitortjeneste,
signerte Bergen Røde Kors i 2022
omsider en formell samarbeids-
avtale med Bergen Fengsel. Harald
Åsaune, fengselsleder i Bergen
fengsel, signerte avtalen sammen
med daglig leder i Bergen Røde Kors,
Morten Lillestøl Madsen. «Vi har
flere organisasjoner til stede i
fengselet og kriminalomsorgen. Det
som er unikt med Røde Kors er at
dere tar imot alle. Dere skiller ikke
på lovbrudd og det har en stor
verdi,» sier Åsaune. Den ferske
avtalen involverer Visitortjensten,
Nettverk etter soning,
konfliktløsningsmetoden
Gatemegling og Røde Kors sin
oppsporingstjeneste.

https://www.facebook.com/groups/432637291571302/?__cft__[0]=AZU8BWUoPmPLtmTvwG7Ffsryq2sBeHK08eA88gn8rz9Vj7mb7DGyJngq3y3zCKGXA5XLhNdmhJAW_r2uq8NAk4j-cEj8aUnhEPd0AWjSjpCRDFfoNNz7YmMobusgUc1mXb4&__tn__=-UK-R
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Krigsflyktningene var naturligvis også preget

da de kom til oss, og de frivillige har blitt

grundig kjørt i å gi psykososial førstehjelp.

Dette har de taklet forbilledlig, og mange har

gitt uttrykk for at det frivillige arbeidet har

vært ekstra meningsfylt i år. 

For selv om bakgrunnen gjennom året 2022

har vært svært dramatisk, med både pandemi-

Norsktrening
2022 var svært preget av at mange

mennesker kom direkte fra krig.

Deltakerne fortalte frivillige på

norsktrening at de rømte fra Mariupol

kun få dager før de satt rundt bordene

på Røde Kors-huset.

F R I V I L L I G T I M E R  P Å

N O R S K T R E N I N G7200
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F R I V I L L I G E  

N O R S K T R E N E R E

B E S Ø K  P Å

N O R S K T R E N I N G

følger og krig i Europa, må vi slå fast at dette

har vært et fantastisk år i norsktrening. Den

første ordinære norsktreningen, etter to år med

diverse alternative varianter, var den 14. februar

– selveste valentinsdagen. Frivillige dekket opp

med hjertesjokolader på alle bord. Og jammen

kom det deltakere og! Siden den første dagen

har det vært gjennomført seks, og siden syv

norsktreninger hver uke.
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Mange av de ukrainske flyktningene hadde med

seg sine barn da de kom på norsktrening. Siden

barna ikke hadde skoletilbud de aller første

dagene, tillot vi dette. Det var svært mye

tålmodighet blant de frivillige, og mange hjalp

til med at også barna følte seg velkomne. 

Mange husker den ivrige, lille gutten, som

naturligvis ikke snakket et eneste ord norsk da

han kom med familien sin i mars 2022. Han var

tilbake på en norsktrening på høsten, og kom  

gjennom dørene med et klingende «Hallaien!».

Barns evne til språklæring er helt enestående. 

Røde Kors ble kontaktet på høsten av bydels-

biblioteket i Fyllingsdalen. De hadde tidligere

hatt en språkkafé, men klarte ikke å rekruttere

nye frivillige etter pandemien. De spurte om vi

hadde anledning til å bistå. Vi gjorde en Røde

Kors-vurdering, sjekket behov og tilfanget av

potensielle frivillige. Det ble raskt klart for oss at

dette måtte vi få til. 

                   Jeg liker alt med norsktreningen. Jeg vil 
                   si hjertelig takk til alle Røde Kors-frivillige.

DELTAKER,
NORSKTRENING



                   Jeg liker Norsktrening veldig godt. Det er 
                   veldig nyttig å snakke og høre mye norsk.
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Koordinator reiste ut til Oasen sammen med en ny

frivillig for å bli bedre kjent med biblioteket og

området. Vi gjorde oss synlige med stands og

hengte opp plakater. På én måned var de en

frivilliggruppe på fire, og senere fem personer,

som hadde sin første norsktrening 3. november.

Antall deltakere har vokst jevnt og trutt hver

eneste gang, og de ansatte på biblioteket har vært

svært takknemlige for arbeidstimene de frivillige

legger ned hver uke.

I 2022 markerte vi også den internasjonale

migrasjonsdagen 18. desember for første gang.

Det var særlig deltakere og frivillige fra

norsktrening som var invitert, både til å delta og til

å bidra. Vi bød på mat fra mange ulike land,

musikkinnslag fra Ukraina og en artig migrasjons-

quiz som ble svært populær.

Frivilligheten fungerer svært godt i denne

aktiviteten. I tillegg til norsktrenere som står på

hver eneste uke og syv dyktige gruppeledere, har

vi bygget opp kursholdere og vertskapsfrivillige,

samt frivillige som intervjuer og tar imot nye

frivillige.

DELTAKER,
NORSKTRENING



                  Lærerne her er 
                  kjempesnille og
hjelper oss med å lære
norsk. De er også veldig
effektive. Takk!

HØRT PÅ
RØDE 
KORS- 
HUSET:
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DELTAKER,
 NORSKTRENER
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For selv om Flyktningeguide er en såkalt

koblingsaktivitet, hvor Røde Kors kobler en

hjelpsom frivillig med en flyktning, blir det

veldig hyggelig når guider og flyktninger møtes

og utveksler erfaringer. Da krigen brøt ut i

Ukraina og flyktningene kom til Røde Kors sin

norsktrening, inviterte Flyktningeguide-gjengen

dem med på tur i parken. Tanken vår var at

flyktninger potensielt kan hjelpe hverandre.

Dette ble svært godt mottatt, og de nyankomne 

Flyktningeguide
Svømmekurs, Stadion-besøk, tur til

Hardanger, dans på Kvila og konsert

med Fargespill. Flyktningeguide er en

utrolig sosial og variert aktivitet. I

2022 har høydepunktene stått i kø.

FRIVILLIGTIMER4800
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ukrainerne takket for at de fikk en pause fra å

tenke på krigen hjemme.

Like før sommeren ba Bergen kommune Røde

Kors om å bistå nyankomne flyktninger som

nylig var blitt bosatt. Disse trengte hjelp på kort

varsel, i hovedsak praktisk hjelp til å komme på

plass og finne seg til rette i sitt nye hjem. Bergen

Røde Kors mobiliserte en base av frivillige som

bisto i dette prosjektet.



                  Flere av deltak-
                  erne har hørt
mye om det norske
hyttelivet, men aldri
vært i en hytte før. De
syntes det var både
interessant og morsomt
å tilbringe tid i en ekte
hytte. 
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Det har totalt sett vært et veldig hyggelig år for

Flyktningeguide-aktiviteten. Pandemien var

endelig over, og både frivillige og deltakere var

veldig klare for å treffes og ha det sosialt igjen.

I mai arrangerte vi en tur til Røde Kors-hytten

Kvila. Her grillet vi, gikk noen spaserturer, koste

oss med god mat, bordspill og musikk-quiz. Det

ble også danset, og det var virkelig god

stemning. Flere av deltakerne har hørt mye om

det norske hyttelivet, men aldri vært i en hytte

før. De syntes det var både interessant og

morsomt å tilbringe tid i en ekte hytte. Vi kan

trygt si at aktiviteten var veldig populær, og vi

skal arrangere flere samlinger på Kvila i

fremtiden. 

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA
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Som sommeravslutning tok vi en dagstur til

Rosendal i Hardanger. Allerede på Strandkai-

terminalen før ombordstigning, begynte folk å

mingle. Gjennom båtturen fikk både guider og

deltakere god anledning og tid til å bli bedre

kjent med hverandre. Noen sto på dekk og tok

bilder, mens andre valgte å sitte inne og kose

seg i varmen. Ved ankomst porten til slottet

Baroniet, ble vi møtt av guiden fra slottet som

geleidet oss videre til hagekafeen. Der fikk vi

servert en to-retters meny, før vi gikk videre til

Baroniet for omvisning i Skandinavias minste

slott. Turen var en flott opplevelse, og de fleste

var imponert over den norske naturen med

dype fjord og høye fjell.

På høsten var vi med på konserten «Fargespill –

A kiss for all the world» i Grieghallen. Dette er en

flott forestilling der både klassisk musikk, hip

hop og rytmer fra ulike verdensdeler ble

blandet. Forestillingen viser hvordan vi menne-

sker møter hverandre. Det var en spennende

konsert som koblet sammen fortiden, nåtiden

og fremtiden på en annerledes og veldig 

 fargerik måte. Derfor var det veldig god stem-

ning både på scenen og i salen. Denne type

konsert er en bekreftelse om at vi mennesker 

kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer

fra svært forskjellige kulturer. 

Vi kunne nevnt en hel serie av sosiale hendelser

det siste året, for det har ikke manglet på det. Vi

har spilt biljard, shuffleboard, vært på Den

Nationale Scene, hatt utendørsspill i Nygårds-

parken, vært på byvandring, kino og arrangert

eritreisk aften. Året ble avsluttet med et svært

hyggelig julebord på Nøsteboden, hvor flere

smakte norsk julemat for første gang. 

Utbyttet av å koble sammen en nykommer og

en veteran i Bergen, går begge veier:

– Som flyktningguide for Bergen Røde Kors har

jeg vært så heldig å treffe en kvinnelig journalist

fra Tyrkia. Vi har hatt mye moro med å

korrekturlese hennes intervjuer med norske

ledere. I tillegg har vi vært på museumsbesøk på

Kode med påfølgende lunsj på kafé. Vi bor

begge i nærheten av Kanadaskogen, og her har

vi vært på tur med medbrakt niste. Jeg har stor

respekt for hva min kontakt har fått til i et

fremmed land med et fremmed språk, og synes

jeg har lært mye av henne, sier en av våre

frivillige flyktningguider.

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                   For en nydelig dag dere har laget i stand til 
                   oss. Tusen takk. Det var helt vidunderlig.

DELTAKER,
FLYKTNINGGUIDE
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I tillegg til vanlig koblingsaktivitet har vi det

siste året jobbet tettere med samarbeids-

partnere for å utforske veien videre for Venne-

familie. Nå jobber vi nemlig for å oppskalere

aktiviteten. Det vil være et økt behov for

vennefamilie grunnet økte migrasjonstall til

Norge. Vi har også kjennskap til at behovet for

en vennefamilie også er der for unge enslige

flyktninger som har fått familiegjenforening,

men som opplever økt press fordi de må ta et

stort ansvar i familien.  Vi ønsker derfor nå å

utvide målgruppen vår til unge migranter.

Vennefamilie
Vennefamilie har den siste tiden hatt

begrenset aktivitet. Dette har

sammenheng med at det har kommet

færre enslige unge de siste årene. Nå

skal aktiviteten oppskaleres.

FRIVILLIGTIMER750
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Vi har hatt kontakt med både barnverntjenesten

og Utekontakten, da de jobber tett med

målgruppen. Vi har forhørt oss om behovet for

vennefamilie og fått bekreftet fra begge parter

at det er et behov for å videreføre aktiviteten

vennefamilie. Vi har også hatt kontakt med Oslo

Røde Kors Vennefamilie og hørt hvordan de

jobber. Dette ga oss inspirasjon til hvordan vi nå

kan bygge opp Vennefamilie. Blant annet skal vi 

Vennefamilie er en aktivitet hvor

frivillige familier blir matchet med en

ung, enslig flyktning. Deltakerne

kommer til oss fra barne-vernstjenesten

for enslige og er mindreårige

flyktninger. De har stort behov for et

sterkere voksennettverk. De blir koblet

for minst ett år, men med ønske om en

varig relasjon. Det er derfor viktig at

familiene har tenkt godt gjennom om

dette er noe de ønsker å gå inn i.
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se mer på muligheten for å samarbeide tettere

med Kompis om fellesaktiviteter. 

Vi har totalt koblet to vennefamilier i år. Vi tror

og håper vi vil klare å koble en del flere neste år,

da vi vil ha et videre økt fokus på opp-skalering.

Det er alltid et høydepunkt når vi får til en

vellykkede koblinger. Dette har vi også fått til i

år. Vi ser at de aktive koblingene vi har nå

fungerer godt og de møtes regelmessig. 

Vi har startet opp igjen et godt samarbeid med

barnevernet for enslige mindreårige flyktninger.

Vi har også hatt gode samtaler med

Utekontakten og Vennefamilie i Oslo Røde Kors,

og regner med å bruke begge disse som

sparringpartnere i 2023.

Den største utfordringen i 2022 har vært

mangel på frivillige. På grunn av mindre pågang

den siste tiden har rekrutteringen av frivillige

vært begrenset. Vi har derfor de siste månedene

slitt med å koble deltakere med en Vennefamilie

grunnet mangel på frivillige. Da er det van-

skeligere å gjøre gode koblinger fordi vi har et

begrenset utvalg av frivillige å velge mellom. På

grunn av dette har vi heller ikke hatt mulighet til

å gå bredt ut og informere om tiltaket til del-

takergruppen. Vi har også opplevd manglende

deltakere. Betyr dette at vi ikke treffer et behov,

eller betyr det at vi ikke treffer målgruppen vår

godt nok? Det har vært en aktuell debatt

gjennom året og noe vi har forhørt oss med

både Barnevernet for EMF og Utekontakten.

Begge forteller oss at behovet er der, men de

tror problemet ligger i utfordringer knyttet til å

selge dette tilbudet inn til ungdommene. De

tror at mange av ungdommene syns det vil

være rart å be om en familie. Barnevernet

foreslo at vi heller bør fokusere på flere av de

praktiske tingene en vennefamilie kan hjelpe

ungdommen med for eksempel leksehjelp og

øvelseskjøring. De tror den sosiale støtten og

omsorgen som ungdommen også trenger, vil

komme naturlig etter hvert. Utekontakten tipset

også om at gruppeaktiviteter kunne være en vei

inn for deltagerne. Dette vet vi har fungert

veldig godt for Vennefamilie i Oslo, og vi vil

derfor se videre på muligheten til å innføre

dette her i Bergen også. 

Familiene forteller at de har gjort mye for-

skjellige med ungdommene dette året. De har

vært på Ulriken, vært på kafé, sett VM-kamp på

sportsbar, gått tur med familien sin hund, vært

på McDonald's og spist, vært på Bergen

Bærekraft, klatret sammen og vært i svømme-

hall. 
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2022 startet med et etterslep fra pandemien.

Det sto flere deltakere uten frivilligkobling. I

løpet av året har dette stabilisert seg. Nå er det

ikke lenger noen koblingskø.

I tillegg har Eva-prosjektet fått sin første

deltaker gjennom arbeidstreningsprosjektet,

hvor Røde Kors samarbeider med Nordic Choice

Hotels. Hun gjennomførte sin praksis i januar.

Det var en veldig lærerik, utfordrende og positiv

prosess for alle involverte. 

Eva
Bergen Røde Kors og Eva har en helt

fantastisk frivilliggruppe som virkelig

engasjerer seg for å gjøre hverdagen

litt lettere og bedre for kvinner i vans-

keligs livssituasjoner og deres barn.

FRIVILLIGTIMER2400
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Eva er en aktivitet for kvinner som har

vært utsatt for vold i nære relasjoner,

negativ sosial kontroll eller

menneskehandel og deres barn. Vi tilbyr

deltakerne i EVA en-til-en kobling med

en frivillig, samt at vi har ukentlig

gruppeaktivitet for beboerne på

Krisesenteret i Bergen. Vi har i tillegg et

samarbeid med Nordic Choice Hotels

om arbeidspraksis for offer for

menneskehandel.

Det gode samarbeidet med Krisesenteret er

tilbake til normalen. Frivillige er på plass og har

fine møter med beboerne og deres barn. I

tillegg har vi hatt sommertur til Røde Kors-

hytten Kvila med barn og voksne fra Krise-

senteret. Det har også være fine julesamlinger,

og det er veldig positivt å se at flere bruker Eva. I

år ble vi kontaktet av Betanien sykehus, som

hadde en deltaker til oss. Bergen kommune har

også henvist deltakere til oss. De frivillige i

kobling forteller at de bruker tid på besøk i

nyinnflyttet leilighet, at de lager mat sammen

og hjelper med jobbsøknader. Frivillige har også

stilt opp for å skaffe møbler, fulgt opp under

sykdomsrunder, hjulpet til i labyrinten av

offentlige systemer, gått mye turer, og være på

kafé- og kinobesøk.
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2022 startet med pandemi og nedstenging,

men i løpet av januar åpnet alt opp. Da økte vi

fra to ukentlige aktiviteter til hver dag, også i

ferier og høytider. Vi begynte med buldring i

februar, i samarbeid med Psykiatrialliansen.

Deretter begynte vi med svømming i mars. I mai

snurret vi i gang fredagsfilm på Røde Kors-

huset. I tillegg har vi igjen inngått samarbeid

med SK Brann og har fått gratisbilletter til alle

hjemmekampene. 

Døråpner
I løpet av 2022 har antallet Døråpner-

aktiviteter økt fra to til seks hver uke.

Flere frivillige har tatt mer ansvar og

vi har fått en rekke nye samarbeids-

partnere.

FRIVILLIGTIMER2600
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Døråpner har ulike fellesaktiviteter på

kveldstid for mennesker som har falt litt

utenfor samfunnet. Dette er gjerne etter

en periode med rus, psykiatri eller

ensomhet. Aktivitetene er lavterskel og

uforpliktende, og det eneste kravet vi

stiller for å delta er at man er over 18 år

og rusfri på aktiviteten.
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I starten var det utfordrende å nå deltakerne,

men i løpet av året har tilbudet blitt veldig

populært. I tillegg til de faste ukentlige

aktivitetene, har vi også klart å gjennomføre

tre fellesaktiviteter. Disse har vært svært

populære.

Fellesaktivitetene fant blant annet sted i

påsken, hvor vi hadde påskelunsj på Røde

Kors-huset. Vi fikk også til en fin St. Hans-

feiring med grilling på Røde Kors-hytten

Kvila og et julebord med julemat på Røde

Kors-huset. Her har både deltakere og fri-

villige bistått med planlegging og gjennom-

føring. 

Det er veldig positivt å se at den økte

aktiviteten ga oss mange nye deltakere i

løpet av året. Hvis vi sammenligner med

tidligere år, er det kun ett år siden 2002 hvor

vi har registrert flere unike deltakere.

Kapasiteten er fremdeles ikke sprengt, og vi

ser for oss at vi får mulighet til å introdusere

enda flere nye deltakere til Døråpner i 2023.

Dette ønsker vi blant annet å gjøre gjennom

å minst starte én ny ukentlig aktivitet.

Vi er også svært glade for flere nye gode

samarbeid som vi igangsatte i 2022. Det har

vært god kontakt med de ulike behandlings-

sentre for rus og psykiatri og koordinator,

ofte sammen med en frivillig. Røde Kors har

dratt regelmessig på besøk for å fortelle om

tilbudet vårt. 

Røde Kors er også veldig glade for sam-

arbeidet vårt med Psykiatrialliansen. Dette

har fungert godt og gir oss mulighet til å nå

ut til enda flere nye deltakere. Det samme

gjelder det ferske samarbeidet med Lyst-

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                   Når du står i veggen og kjenner at du er 
                   redd, så lærer du deg å takle verden på
utsiden. Da slipper du å være så redd når du skal
møte samfunnet. ESPEN STOKMO,

FRIVILLIG KLATREINSTRUKTØR
PÅ DØRÅPNER



75

gården, hvor de inviterer deltakere og fri-

villige på middag et par ganger i året og

forteller om Lystgården og mulighetene for

å engasjere seg der. Slik blir deltakerne kjent

med andre aktivitetsmuligheter i byen. 

Gjennom våre samarbeid har vi også fått til

muligheter for erfaringsutvikling og

kompetanseheving for våre frivillige. Dette

har inkludert Kirkens SOS sitt kurs «God å

prate med» og et kurs i recovery på BRO. I

tillegg til dette har vi hatt regelmessige

frivilligmøter der frivillige på tvers av de ulike

aktivitetene har deltatt. Dette har vært fine

muligheter til å dele erfaringer og utfor-

dringer på de ulike aktivitetene. 

Et av mange høydepunkter i år, var da NRK

var med på buldringen, og filmet og pratet

med frivillige. Her fortalte de frivillige fine

historier og delte tanker rundt hvorfor

Døråpner er et viktig tiltak. 

«Jeg kom rett ut av psykiatrien og sto på

fullstendig bar bakke. Jeg måtte ha hjelp for

å komme inn døren. Jeg ble fulgt til Røde

Kors-huset. De tok såpass godt imot meg at

jeg gikk derfra uten uten følge. Siden da har

jeg vært der. Jeg er helt overbevist om at

dette var nødvendig. Hadde ikke dette

tilbudet eksistert, så vet jeg ikke hvor jeg

hadde vært i dag,» sa Morten Vikre (bildet) –

tidligere deltaker, nå frivillig – til NRK. 
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FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                    Vi har fått bistand fra Røde Kors, som vi 
                    setter veldig stor pris på. Det virker som
om flyktningene som kommer hit også er veldig
glade for å se Røde Kors.
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I kongelig resolusjon av 21. august 2009 er Røde Kors en humanitær

støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Bergen Røde Kors har

undertegnet beredskapsavtale med Bergen Kommune. 

BEREDSKAP

JOSTEIN SKJELNES,
VEST POLITIDISTRIKT
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Som Norges største frivillige beredskaps-

organisasjon er Røde Kors tilstede over hele

landet. Vi har 380 lokalforeninger og 300

hjelpekorps. Røde Kors skal være en kompetent,

tydelig og synlig beredskapsaktør. Vi jobber i

lokalsamfunn over hele landet – før, under og

etter en krise. 

Ved hendelser som krever organisasjon, utstyr

og/eller mannskap utover det Hjelpekorpset

kan bidra med, regner vi alle frivillige og ansatte

i Bergen Røde Kors som en del av den totale

beredskapen. Dette er beskrevet i egen

beredskapsplan, og er organisert av et eget

beredskapsutvalg i Bergen Røde Kors.

Etter flere år med beredskap knyttet

til pandemihåndtering, brøt det ut

krig i Europa. I 2022 har mye handlet

om å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Det var dette som skjedde da pandemien traff

Norge, for da var det ikke bare hjelpekorpsere

som stilte opp som mannskap. Frivillige fra alle

deler av organisasjonen bidro, blant annet som

vakter på teststasjoner. 

I starten av 2022 var pandemien på vei i retur. I

stedet fikk verden – og især Europa – en annen

hendelse i fanget, da Putins krig i Ukraina

eskalerte i februar. Også denne gangen var det

nødvendig at hele Røde Kors-bevegelsen bidro,

ikke bare hjelpekorpset. 16. mars ble Røde Kors i

Bergen kontaktet for å bistå på mottakssenteret

på Kokstad. Det var lange køer av flyktninger som

skulle registreres, og behov for et informasjons-

punkt, psykososial førstehjelp, en ledsager-

tjeneste og et tilbud til de ukrainske barna. 

Røde Kors i Bergen var til stede fra klokken 0600

dagen etter og opprettet et møtepunkt, et
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familierom og var generelt tilgjengelig på

hotellet for samtaler med de ukrainerne som

ønsket og trengte det. 

Møtene med flyktningene var hjerteskjærende,

rørende og utrolig sterke. 

Frivillige hjalp mødre som var kommet alene til

Bergen direkte fra krigen med små barn, men

uten ektemann. Vi snakket om frykten de kjente

på, alt som foregikk hjemme og uvisheten

omkring familiemedlemmer, naboer og venner.

Vi snakket med ungdommer som hadde reist

alene fra Odesa til Bergen, lyttet til beskrivelsene

av den strabasiøse ferden og fortalte om hvordan

det er å være ung i Bergen. 

Og kanskje aller mest lekte vi med barn, ga slitne

foreldre en pause, tegnet, bygget lego, spilte spill

og lokket frem ett og annet smil. For mens

politiet tok av seg uniformene og iførte seg

strikkegensere, tok våre frivillige på seg klær med
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karakteristisk Røde Kors-profil. Å se våre røde

jakker med tydelig logo, var åpenbart betryg-

gende for ukrainerne. Vi merket at det vekket en

helt umiddelbart tillit, både hos voksne og barn.

Alvorlige ansikter sprakk opp i et smil og de

vinket til Røde Kors-frivillige på Kokstad da de så

dem. «Vi har møtt dere i Røde Kors flere ganger

på veien hit. Takk for at dere er her også,» sa en

av flyktningene på mottakssenteret på Kokstad.

Politibetjent Jostein Skjelnes i utlendingskon-

trollenheten i Vest Politidistrikt hadde ansvar for

flyktningemottaket på Kokstad:  «Vi har fått

bistand fra Røde Kors, som vi setter veldig stor

pris på. Spesielt det med aktiviteter for barn som

kan være et moment her i en stresset situasjon.

Røde Kors bistår også dem som spør om råd om

aktiviteter utenom det som foregår her og prak-

tiske ting. Det virker som om de som kommer hit

også er veldig glade for å se Røde Kors,» sa han.



                  Vi har møtt 
                  dere i Røde 
Kors flere ganger 
på veien. Takk for 
at dere er her også.

HØRT PÅ
MOTTAKS-
SENTERET PÅ
KOKSTAD
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NYANKOMMET UKRAINSK FLYKTNING 
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Røde Kors i Bergen hadde et familie- og aktiv-

itetsrom for ukrainske flyktninger på hotell

Scandic Kokstad i hele resten av 2022 og videre

inn i 2023. Ukrainerne bor på hotellet mellom to

og syv dager mens de pre-registreres og går

gjennom asylintervjuet med politiet. 

De er på slutten av en lang og slitsom fluktfase

når de kommer til Kokstad. Mange trenger ro og

hvile, adspredelse og et klesskift. I familie- og

aktivitetsrommet kan barn leke, mens de

voksne kan sitte ned med en kopp te, samtale

med hverandre og med våre frivillige. Frivillige

har hjulpet dem med å få dekket alle behov.

– Noen forteller om at hjemstedet ble bombet

og familiemedlememmer ble drept, mens andre

viser bilder av det som en gang var et hjem.

Kvinner som har kommet alene med barn

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                      Tusen takk for super innsats fra 
                      frivillige i sommer som har hjulpet
nyankomne flyktninger inn i nye hjem i Bergen.
Slik jeg forstår av tilbakemelding fra Introduk-
sjonssenteret er de svært takknemlig og fornøyd.

HEIDI FAGERBAKKE AASEN,
BERGEN KOMMUNE

 

forteller om ektemenn og fedre som er igjen for

å kjempe og foreldre som ikke orket å dra noen

steder, forteller en av de frivillige på Kokstad.

I mai ble Røde Kors kontaktet av Bergen

kommune. De skulle bosette 1000 flyktninger,

og ønsket å samarbeide om den første og

akutte fasen av bosettingen. Målet var å sikre en

god og trygg bosetting, samtidig som det gikk

raskt. Bergen kommune var opptatt av å få hjelp

til å gjøre flyktningene kjent med nærmiljøet

der de skulle bosettes, samt til innkjøp av

møbler og nødvendig utstyr.

På bakgrunn av denne forespørselen mobil-

iserte Røde Kors i Bergen en base av frivillige

som var i beredskap for å bistå nybosatte

flyktninger som trengte hjelp på kort varsel.
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2022 har vært et år der vi sakte med sikkert har

kommet tilbake til normalen. Årets start var

fortsatt preget av pandemitiltak, men vaktene

på Kvamskogen kom i gang 1. januar, som

normalt. Hver helg, hele vinterferien og hele

påsken var hytten bemannet. I snitt var det seks

mannskaper på vakt I helgene. I 2022 ble det

lagt ned 6400 frivillighetstimer på rednings-

hytten til Bergen Røde Kors, Føykely. Dette er en

gjeng meget dedikerte frivillige som virkelig

står på for ivareta en robust og profesjonell

vinterberedskap.

Heldigvis forsvant Covid19-restriksjonene

utover våren, og våre store vakter som Bergen

City Marathon, Sykkelløpet Bergen-Voss, 7-

fjellsturen, Brannkamper, NHH sine student-

arrangementer og Bergen fjellmaraton kunne

gå som normalt. I tillegg til disse var vi til stede

på en rekke andre mindre arrangementer i

Bergen. Totalt 3125 timer er lagt ned på

sanitetsvakt.

Det ligger mye arbeid og planlegging bak en

stor sanitetsvakt. Arbeidet våre frivillige legger

ned både før, under og etter disse arrange-

mentene står det meget stor respekt av. 

Hjelpekorps
18.000! Det er tallet totalt registrerte frivillighetstimer i

Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 2022. De bisto politiet

og AMK i 46 søk- og redningsoppdrag. Korpsleder Lasse

Fossedal har gitt oss denne rapporten fra året.
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Jeg ønsker å takke alle våre gode

og trofaste samarbeidspartnere

som årlig gir Bergen Røde Kors

Hjelpekorps tillit til å ivareta

sanitet og førstehjelp: TIFF

Viking, Bergen Cykleklubb,

Bergen og Hordaland Turlag,

NHH og Sportsklubben Brann.

Røde Kors Hjelpekorps er en

svært viktig brikke i Beredskaps-

Norge. Politi og helse hviler store

deler av sine beredskapsplaner

vedrørende søk og redning på

oss, og vi høster bare ros. 

Det arbeidet frivillige gjør under

aksjoner, på vintervakt,

sanitetsvakt, i Røde kors-

ambulansen eller på Røde Kors-

båten Bjørgvin, gjør at

beredskapen i samfunnet går

rundt. Dette gjør medlemmene

på fritiden sin, når andre ligger i

sengen sin, sitter foran TV-en

eller går tur i Byfjellene. De gjør

dette uten å tjene en krone.

Innen søk og redning har våre

frivillige lagt ned et solid antall

timer, totalt 774, i 2022.

I 2022 hadde Bergen Røde Kors

Hjelpekorps hatt færre aksjoner

enn tidligere. Årsaken til dette er

vanskelig å sette lys på, men 46

aksjoner gir oss nesten en i uken.

Gjennom året har vi hatt en liten

økning i oppmøte.
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Gruppen «despondent» (økt selvmordsrisiko)

har økt, mens pasienter med demens har en

liten nedgang. Gjennom året hadde Hjelpe-

korpset 13 redningsoppdrag. Dette var aksjoner

med kjent posisjon og handlet typisk om en

skadet turgåer.

I 2022 også har våre flinke fagledere gjorde en

formidabel innsats med å igangsette grunnkurs

der vi fikk lært opp over 20 nye hjelpekorps-

mannskaper. Gjennom kursing har Hjelpe-

korpset i Bergen fått flere faglig dyktige,

engasjerte og motiverte medlemmer. Vi har

utdannet flere medlemmer innen vannrednig

og lederskap på Røde Kors-båten, vi har fått

flere høyt utdannede førstehjelpere inn på Røde

Kors-ambulansen, og ikke minst utdannet

mange dyktige ledere innen søk og redning

både på barmark og snø.

Takk for godt samarbeid og samhandling til

våre dyktige kolleger i Norsk Folkehjelp Sanitet,

Norske Redningshunder og resten av organi-

sasjonene vi samhandler med i Frivillige

Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

En stor takk til Lokalforeningen Bergen Røde

Kors, Distriktskontoret Hordaland Røde Kors,

Distriktsrådet Hordaland Røde Kors Hjelpekorps,

alle andre lokale hjelpekorps vi samarbeider

med, Sparebankstiftelsen SR-Bank, legater og

alle private givere. Dere er alle en kjempestor

bidragsyter for at vi klarer å ivareta god

beredskap, søk og redning samt vår daglige

drift.»

LASSE FOSSEDAL

Korpsleder
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T I M E R  P Å

S A N I T E T S V A K T

R E D N I N G S O P P D R A G

A K S J O N E R46

3125

13

T I M E R  P Å

V I N T E R V A K T

K U R S T I M E R

T I M E R  P Å  A K S J O N774

6324

5037

T O T A L T  R E G I S T R E R T E

F R I V I L L I G H E T S T I M E R  I  B E R G E N

R Ø D E  K O R S  H J E L P E K O R P S  I  2 0 2 121.600
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Den nye båten frekventerer kyst og fjord

mellom Stord i sør og Askvoll i nord. I sommer

ble den hentet fra verftet i Ulsteinvik og kjørt til

sitt faste tilholdssted på Laksevåg i Bergen.

Bergen Røde Kors eier båten sammen med tre

andre lokalforeninger i distriktet vårt. Det har

vært et møysommelig arbeid for de frivillige

som har stått på for å få ny båt på plass. Og i

sommer var arbeidet med å få RC «Bjørgvin» på

sjøen endelig i mål. 

Den 48 fots Røde Kors-båten har 1000

hestekrefter og er fem meter bred. Den har

ambulansemodul og kan frakte en såkalt rescue

runner.

Røde Kors-båten «Bjørgvin»
«Måtte hell og lykke følge deg på de syv hav» sa gudmor

Benedikte Toftesund fra Sparebanken Vest da hun døpte

den splitter nye Røde Kors-båten den første lørdagen i

september.
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En av mange som er særlig glad for det nye

fartøyet, er Øyvind Gjerde (bildet over). Han har

kjent på kroppen hvor viktig arbeidet til båten

og mannskapet er.

– De gjorde en fantastisk innsats og hjalp meg i

sommer, forteller Gjerde.

Han skulle klargjøre sin egen båt på Padøy i

Osterfjorden i juli da det gikk forferdelig galt.

– Det var glatt og plutselig satt jeg på svaberget

med én fot i hver retning. Rett og slett i spagat.

Jeg ble liggende på ryggen, for hvis jeg reiste

meg opp besvimte jeg. Min kone ringte 113,

men da vi filmet hvordan det så ut rundt meg,

ble det klart at det var et nesten umulig

oppdrag. De kunne sende helikopter, men det

var ikke noe sted å lande. Derfor ble jeg glad da

de fikk sendt Røde Kors-båten i stedet. Det var

helt fantastisk da de kom og jeg bare kunne

stole 100 prosent på dem, sier Gjerde.

Røde Kors-båten «Bjørgvin» jobber langs

kysten og i fjordene i den regionen som

utgjør det gamle fylket Hordaland. 

Båten er i beredskap fra Stord i sør til

Askvoll i nord. 

De siste fire årene er det jobbet godt over

15.000 dugnadstimer for å gjøre kysten

trygg for folkene som bor her. 

Båten har base i Bergen og eies av fem

lokale Røde Kors-foreninger i distriktet:

Bergen, Arna og Åsane, Laksevåg,

Nordhordland og Os.

Arbeidet blir utført i tett samarbeid og

samhandling med øvrige organisasjoner

og ressurser langs vestlandskysten.

Fokusområdet for båten har vært

forebygging, førstehjelp,

redningsaksjoner, søk etter savnede

personer og annen assistanse.

Totalt bidrar båtgruppen, som består av

27 medlemmer, med 10.000 frivilligtimer i

året. I løpet av et år bistår de ved søk,

redning og ambulanseoppdrag for

Hovedredningssentralen (HRS), politiet

og Akuttmedisinsk

kommunikasjonssentral (AMK) i

distriktet.

RC «Bjørgvin» kurser også så og si all

frivillighet i området. Dette inkluderer

egne lokallag ved kysten og innover i

fjordene, Norsk Folkehjelp og

sjøredningstjenesten til Norske

Redningshunder.

FAKTA OM 
«BJØRGVIN»
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Røde Kors-båten har deltatt på totalt 69

oppdrag og aksjoner i 2022. Dette er fordelt på

redningsoppdrag, oppdrag for AMK og oppdrag

som er dekket av privatpersoner.

Mannskapet om bord har registrert 8823,5

frivilligtimer. Dette er timer som er fordelt på

patrulje, aksjoner, redningsoppdrag, vakter og

kurs.

I løpet av 2022 har det også vært stor aktivitet

innen opplæring. Røde Kors-båten har vært

med å gjennomføre ett V-SJØ-kurs, to K-SJØ-

kurs. På et av kursene deltok også Norsk

Folkehjelp. Det er også blitt gjennomført to kurs

for Norske Redningshunder i Hordaland. Der en

har hatt hovedfokus på sikkerhet om bord i båt,

sikkerhet ved strandsøk og søk fra båt. Dette er

noe mannskapene på «Bjørgvin» vil fortsette

med i 2023. I 2022 har 102 personer blitt kurset,

og alle mannskapene har gjennomført akutt-

hjelperkurs, som ble holdt av Norsk Folkehjelp.

Internt i Røde Kors-båten er det utdannet fem

nestkommanderende og syv matroser. Når vi

går inn i 2023 har vi elleve som er klare for

aspirantkurs og én på venteliste.

A K S J O N E R

F R I V I L L I G -

T I M E R

8823

69



Røde Kors-ambulansen rykket ut på 955 oppdrag i 2022. Det ble

kjørt 23.400 kilometer og lagt ned 1208 frivilligtimer på oppdrag for

Akuttmedisinsk Kommunikasjonskanal (AMK) i Helse Bergen.

RØDE KORS-
AMBULANSEN

GODE NYHETER: I mars fortalte
lokalavisen BA om den nye
Røde Kors-ambulansen som var
på plass. Den gamle ble gitt til
et oppdrag for ukrainske
flyktninger, slik Nettavisen
skrev om.
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I mars fikk vi endelig en ny og moderne bil i

drift. Vi solgte også en av de tre bilene våre til

en organisasjon som skulle kjøre den til Ukraina.

Ambulansetjenesten til Røde Kors i Bergen har

nå to biler, som står i varme og tørre lokaler i

Åsane når de ikke er ute på oppdrag.

Men de har ikke stått der mye, for 2022 har vært

svært travelt for de ambulansefrivillige i Røde

Kors. Første del av året var fokuset vårt på be-

redskapssituasjonen rundt Covid19. Vi begynte

planleggingen med bistand til Helse Bergen

allerede på slutten av 2021, og i fra januar og

frem til mars har vi kjøring fem-seks dager i

uken. Det var et stort press på mannskapene, og

vi merket at de begynner å bli slitne. Aktiviteten

avtok noe i april og frem mot sommeren. Da

begynte også en del av sanitetsvaktene. 2022

K I L O M E T E R  K J Ø R T

P Å  U T R Y K N I N G

24.300

955
O P P D R A G
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var et veldig bra år på den fronten, men utfor-

dringene våre i 2022 har vært å ta vare på

mannskapene våre. De har blitt utsatt for et 

 stort press, for det er mange og ofte svært tøffe

vakter. 

Det er mye inntrykk og nye utfordringer som

blir kastet mot våre mannskaper. Det er derfor

viktig for oss å bruke en del penger på med-

lemspleie. Dette har stått i fokus i 2022, og vil bli

videreført i 2023. 

I januar 2022 fikk vi inn over 40 personer som

alle ønsket å bidra til beredskapskjøringen for

Helse Bergen. Det ble gjort en selektering, slik at

vi hadde 23 som ble prioritert til opplæring og

hospitering gjennom vinter og våren. Da bered-

skapssituasjonen ble avviklet, fikk de nye mulig-

heten til å være med på kurs i avansert første-

hjelp på høsten. 

I juni hadde vi opptaksprøver og intervju med

deltagerne. Elleve kom gjennom og var klare for

kurset som startet i august. Vi har fått fem av de

nye mannskapene gjennom kjøreutsjekk i 2022,

og de er nå klare for å delta som fullverdige

mannskaper. I løpet av 2022 har vi også hatt

fem mannskaper på såkalt 160-kurs, som er et

kurs i utrykning. Dette var en del av bered-

skapen vi satte i gang med i begynnelsen av

året. Det ble søkt ekstraordinært til Statens

vegvesen, for å gjennomføre et kurs sammen

med Bergen brannvesen.

Røde Kors Ambulansen Bergen er en

frivillig ambulansetjeneste i regi av Røde

Kors Hjelpekorps.

Røde Kors-ambulansens aktiviteter kan

deles i tre: Suppleringskjøring for Helse

Bergen, sanitetsvakter på for eksempel

fotballkamper og konserter og besøk hos

for eksempel skoler og barnehager. 

Ambulansen har base i Bergen og eies av

fire lokale Røde Kors-foreninger i byen:

Bergen, Arna og Åsane, Laksevåg og

Fana.

Frivillige mannskaper rykker ut på

oppdrag fra AMK og Helse Bergen.

Som frivillig ambulanse skal vi i hovedsak

ta de «grønne turene», men når det står

om livet fungerer vi som en ordinær

ambulanse.

Røde Kors-ambulansen er den eneste

frivillige ambulansetjenesten i fylket, og

under pandemien økte antallet oppdrag

voldsomt.

Den nye beredskapsambulansen som

kom i 2022 er realisert med midler fra

Stiftelsen DAM, Stiftelsen UNI og

oppsparte midler fra Røde Kors. I tillegg

har Sparebanken Vest bidratt med midler

til en hjertestarter i bilen.

Den nye ambulansen har en verdi på over

én million kroner. Prosjektet med å få den

på plass har tatt flere år for de frivillige. 

FAKTA OM RK-
AMBULANSEN
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1. april 2022 var vi ute av lokalene i Fyllings-

veien og endelig på plass i nye lokaler i Åsane.

Vi trives godt i de nye lokalene, og de er i flittig

bruk. Det har blitt en møteplass for medlem-

mene våre og et sted hvor det går an å opp-

holde seg. Dette er noe vi mener er positivt for

samholdet sin del. 

Flyttingen til nye lokaler vil spare oss for mye

penger hvert år. Vi har faktisk redusert husleien

med 210.000 kroner i året. I 2022 har vi brukt litt

penger på å innrede de nye lokalene for å få det

til å fungere for oss. 

2022 har generelt vært et godt år økonomisk. Vi

budsjetterte med minus, men har klart å akkurat 

gå noen tusenlapper i pluss. Dette til tross for

innkjøp til nye lokaler, vedlikehold på medisin-

teknisk utstyr, innkjøp av nytt medisinteknisk

utstyr, samt utgifter til kurs og medlemspleie. 

Det er også i 2022 kommet inn penger fra

sponsorer, noe vi setter veldig stor pris på. De

midlene vi fikk inn, ble godt mottatt og gikk til

innkjøp av en etterlengtet Corpuls3. Den benyt-

tes som monitor for intensivpasienter som skal

flyttes.

Leder for Røde Kors-ambulansen i Bergen er

Vilde Hamre, mens Max-Hendrik Wathne Gelink

er nestleder. Ole Kristian Steffensen og Lasse

Fossedal er styremedlemmer.
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                  Selv om det ikke er en del av den
                  primære oppgaven, bidrar de
frivillige også til å få ned responstiden når
de er «first responder». Det er ressurser
som vi setter pris på. Jeg vil gjerne berøm-
me Røde Kors for innsatsen, og jeg har
respekt for hvordan de har avhjulpet våre
ansatte som hver dag står på for å levere
god tjenester til innbyggerne. BJØRN MORTEN ØEN,

AVDELINGSSJEF FOR 
AKUTTMEDISINSK 

AVDELING I HELSE BERGEN
(BERGENSAVISEN 9. MARS 2022)



2023 er et år vi ser frem til å ta fatt på. Vi er i en

fase av Røde Kors-ambulansen Bergen hvor

målet vårt er å bli den beste beredskaps-

ambulansetjenesten i Norge. Dette er et mål vi

har stor tro på at vi klarer å få til innen få år. 

Det er tre områder vi ønsker å sette særlig fokus

på i 2023: Medlemspleie, rutiner og utdanning/

kompetanseheving.

Noe utstyr i ambulansene er nå blitt gammelt

og utdatert. For å kunne drive en profesjonell

tjeneste er det viktig at utstyret vårt er klart til

bruk den dagen det er behov for dette.

Styret skal derfor se på innkjøp av nye telefoner

og muligheten for anskaffelse av elektronisk

pasientjournal, samt sørge for at vi har relevant

treningsutstyr tilgjengelig for mannskapene.
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ADMINISTRASJON
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Administrasjonen i Bergen Røde Kors holder til i Småstrandgaten. Ved

siden av ledelse, økonomi og kommunikasjon, jobber ansatte med

mottak og kursing av frivillige, inntektsarbeid, eiendomsdrift og

samarbeid med stiftelser som blant andre Fanastølens legat, Mat-

sentralen, Frilager og Helsesenter for papirløse.
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Administrasjonen, som er frivillighetens og

medlemmenes utøvende sekretariat, opplever

å utføre flere og flere oppgaver ut mot

veksten i aktivitetene og har derav også flere

hender og hoder til å utføre dette. Dette

finner sin årsak i god vekst og fin innsats i

frivilligheten. Det har også bakgrunn i flere

eksterne krav til leveransen, som strengere

Administrasjonen
Bergen Røde Kors er fremdeles i vekst

og har flere aktiviteter enn noensinne.

I 2022 hadde organisasjonen 26,2

årsverk fordelt på 27 stillinger. 

krav til rapportering og kvalitetsheving i arb-

eidet med koordinering, søknadsarbeid og

annen oppfølging. Stillingene er knyttet opp til

administrasjon som økonomi, kommunikasjon,

ledelse, eiendom, frivillig-koordinering, rekrut-

tering, kurs og opplæring. Hele 21,7 av disse

stillinger knyttet seg direkte til koordinering av

frivillig aktivitet på ulik måte. De øvrige stil-

lingene, som økonomi, kommunikasjon og

ledelse, jobber også tett med frivilligheten. 

Som nevnt i fjorårets rapport omorganiserte vi

administrasjonen. I korte trekk er vi delt opp i
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tre fagområder: «Oppvekst», «Omsorg» og «Søk,

redning og beredskap». «Oppvekst» og

«Omsorg» har fått egne enhetsledere, hvor

lederne også deltar i en ledergruppe sammen

med daglig leder, økonomisjef og kommuni-

kasjonsansvarlig. I praksis møter dette også

ulike behov i organisasjonen; de ansatte får

tettere oppfølging av mer tilstedeværende

ledelse, samt at daglig leder kan arbeid mer

strategisk sammen med styret etter deres ønske

og lokalforeningens brede behov for endring. 

Av viktig strategisk arbeid har det derfor vært

jobbet mye med utvikling av ulike overordnede

strategier og planer – spesielt knyttet til drift og

forvaltning av vår omfattende eiendomsmasse.

Dette er viktig for lokalforeningen, da inntek-

tene fra dette blir frie midler som sikrer viktig

humanitær innsats som kanskje er under-

finansiert ellers. 

De ansatte i Bergen Røde Kors har i to år hatt et

samarbeid med RVTS (Ressurssenter om vald,

traumatisk stress og sjølvmordsførebygging),

og fullførte i år 2022 frem til kurs syv av totalt ni.

I tillegg til disse kursene er de ansatte gitt

veiledning av RVTS, og programmet er opplevd

å gi en god kompetanse og støtte som igjen

skal kunne overføres til den viktige frivillig-

heten. Programmet avsluttes våren 2023.

Gjennom året har alle aktiviteter, på bakgrunn

av ønske fra styret, gjennomgått alle bered-

skapsplaner og foretatt risikoanalyse i alle akti-

viteter vi driver. Dette var en nødvendig gjen-

nomgang og vil fortsette å ha et fokus i 2023.

Administrasjonen i Bergen Røde Kors jobber

også en god del eksternt, og vi sitter repres-

entert i ulike styrer og har samarbeidsformer på

andre måter. I 2022 ble vårt samarbeid ytter-

ligere utvidet, og vi er nå også medstifter og har

styrerepresentasjon i en ny ideell stiftelse som

heter Frilager.

Bergen Røde Kors er en av medstifterne av

Matsentralen, og daglig leder er for tiden

representert i styret. Matsentralen drives frem-

deles godt, og rapporterer også i 2022 om økt

sirkulasjon av mat og drikke, flere brukere og en

økonomi som går i pluss. 

Som i fjor er mange av sakene som er produsert

lokalt hos oss i kommunikasjonsøyemed, blitt

brukt både av distriktet og i nasjonale publi-

kasjoner. Tilbakemeldingene Bergen Røde Kors

for sitt markeds- og kommunikasjonsarbeid

lokalt og nasjonalt er gledelig gode.  

I 2022 ble vårt aktivitetshus i Vetrlidsalmenning

9 (Røde Kors-huset) ombygget for å kunne ha

flere og bedre tilrettelagte norsktreninger i

kombinasjon med et godt kontormiljø. Etter

krigen i Ukraina startet har vi opplevd en stor

etterspørsel om tilbud innen denne aktiviteten.

Gledelig var det derfor å få god og viktig støtte   
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fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Dette gjorde

oss i stand til på kort tid å oppskalere viktig

aktivitet. 

Styret i Bergen Røde Kors hadde åtte styremøter

i 2022, i tillegg til et utvidet styreseminar.

Sekretariatet har koordinert og tilrettelagt for

mange nye oppgaver for frivillige i 2022, og er

imponert over hvordan de frivillige på kort

varsel stilte opp da det brøt ut krig i Ukraina.

Ikke mindre imponerende, med tanke på

hvordan de frivillige hadde stilt opp i stort

monn under to år med pandemi. 

I 2022 har også enkelte fra administrasjonen

vært utleid til nasjonalkontoret, enten som

fagperson eller frikjøpt som tillitsvalgt. Det

oppleves som gledelig at kompetanse fra vår

lokalforening er etterspurt, og gir derfor

mulighet for meransvar og selvrealisering, samt

det gir nye impulser fra personale vi får inn i

vikariater.

MORTEN LILLESTØL MADSEN

Daglig leder Bergen Røde Kors

Vi takker for all innsats

dere alle har lagt ned i

nye og gamle

aktiviteter. 

BESØK: Byrådsleder
Roger Valhammer

og byråd for kultur,
mangfold og

likestilling, Katrine
Nødtveit, på besøk

på Fellesverket.
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2022 har vært preget av mange endringer for

Bergen Røde Kors sin seksjon for frivillighet.

Covid19 slapp endelig taket, men ble kjapt

etterfulgt av en ny utfordring – krigen i Ukraina

og mottak av flyktninger i Bergen. 

Bergen Røde Kors begynte i 2022 å jobbe med

endringer i mottak av nye frivillige, og fikk på

plass en ny frivillighetskoordinator. I tillegg til

det har vi fått et nytt kull med frivillige kurs-

holdere for startkurset.

I slutten av 2021 fikk vi levert en rapport av

Prospera, der de pekte på ulike områder hvor

det var behov å forbedre mottaksprosessen av

nye frivillige. 2022 ble derfor preget av å

iverksette foreslåtte tiltak. Blant annet har vi tatt

i bruk nye programmer og endret gamle rutiner. 

To praksisstudenter har fulgt opp Prospera sine

funn med kvalitative intervjuer med aktivitets-

koordinatorer. De leverte en sluttrapport med

sine anbefalinger. I andre halvdel av 2022 har en

ny praksisstudent sett på våre rutiner når det

gjelder beredskap. I tillegg til studentene har vi

kunne tilby arbeidstrening i seksjon frivillighet.

Ungdommen bistår med forberedelser av

startkurs og oppfølging av nye frivillige.

Frivillighet
I 2022 har 45 prosent av alle som

registrerte seg på nettsiden endt opp

som frivillige. Dette er en økning på

15 prosent målt mot året før. 

Bergen Røde Kors gjennomfører også en årlig

kurshelg som vi kaller for BRO. På grunn av

Covid19 spredte vi ut kurshelgen på flere datoer

i løpet av våren. Totalt ble det gjennomført 25

kurs med totalt 300 kursdeltakere. Disse deltok

både på fagsamlinger innenfor spesifikke

aktiviteter og fagfelt, og spesialkurs i blant

annet taushetsplikt, førstehjelp ved

selvmordsfare og internasjonal humanitær rett.

I forbindelse med BRO gjennomførte vi også

startkurs for nye frivillige som ville engasjere

seg på flyktningmottaket på Kokstad.

I 2022 gjennomførte vi startkurs for nye frivillige

i revidert form, med innbakt førstehjelp og

psykososial førstehjelp. Disse startkursene ble

gjennomført annenhver uke. I et samarbeid

med de andre lokalforeningene i Hordaland har

vi kurset mer en 222 nye frivillige i våre lokaler.

Dessuten har vi fått på plass et nytt kull med

engasjerte kursholdere som nylig har tatt

instruktørutdanningen i Røde Kors. 

På slutten av året arrangerte vi frivillighetens

helg – fylt til  randen med inspirasjonsforedrag,

workshops og underholdning, samt en 3-retters

middag. 
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Vi er svært opptatt av god kommunikasjon i

Bergen Røde Kors, og jobber med dette på flere

måter. Internkommunikasjon er viktig for oss. Vi

ønsker hele tiden for å ha best mulig kontakt

med våre frivillige. Vi bruker i utstrakt grad

sosiale medier til å spre nyheter, informasjon,

inspirasjon, veiledning og lysglimt.

I tillegg tar vi imot en rekke henvendelser på

chat og i sosiale medier. Vi besvarer spørsmål

om det aller meste døgnet rundt, for her har vi

ingen fast åpningstid. Vi bruker også

Kommunikasjon
Kommunikasjonsmålet til Bergen

Røde Kors er å inspirere, veilede og

informere. Godt innhold for oss er alle

eksempler på Røde Kors-frivillighet i

vårt distrikt.

sosiale medier til å rekruttere nye frivillige. 

Eksternkomminikasjonen vår er bred. Vi

bruker flere kanaler for å nå ut med

budskapet vårt. Først og fremst har vi en

lokal underside på rodekors.no. På forsiden

vår rodekors.no/bergen finner man

informasjon om alle aktivitetene våre,

kontaktinformasjon og de til enhver tid

viktigste budskapene. I tillegg oppretter vi

rene nyhetsartikler når det skjer noe. Disse

sprer vi via nyhetsbrev og i sosiale medier. 

INTERVJUET AV BA:
En viktig del av
kommunika-
sjonsarbeidet i
Bergen Røde Kors,
er å legge til rette
for mediene. Her
blir president Thor
Inge Sveinsvoll
intervjuet av BA på
årsmøtet til Bergen
Røde Kors.



102

En annen viktig del av eksternkommuni-

kasjonen er kontakten med mediene i Bergen.

Vi besvarer alle deres henvendelser og inviterer

dem ofte til å delta på våre aktiviteter. Mediene

får også pressemeldinger med nyheter fra

Bergen Røde Kors og Norges Røde Kors.

Det er også viktig at Norges nest største by er

synlig i Norges Røde Kors sitt arbeid. Vi deler

derfor videoer, intervjuer, bilder og innhold

med nasjonalkontoret, som sprer dette videre i

sine kanaler. Vi jobber også opp mot lokale

medier og finner såkalte caser og historier på

vegne av nasjonalkontoret eller i direkte

kontakt med journalister i Bergen.

Sosiale medier er en av våre aller viktigste

kanaler for distribusjon av vårt budskap, våre

historier og våre nyheter. I hele 2022 har

Facebook vært dem fremste kanalen for å

informere om endringer i aktiviteter, åpnings-

tider og vårt arbeid med flyktningene og krigen

i Ukraina. Vi bruker også Facebook til å spre

videoinnhold, intervjuer, bilder og artikler om

arbeidet vi gjør. I tillegg til Facebook bruker vi

Instagram, Snapchat og Tiktok, som er bedre

kanaler for å nå et ungt publikum. I sosiale

medier har ulike aktiviteter i Bergen Røde Kors

egne sider, grupper og kontoer. Hjelpekorpset

er selvfølgelig til stede på både Facebook og

Instagram, og har mange følgere. Det samme

gjelder Fellesverket. I tillegg har de fleste

aktivitetene egne grupper for frivillige, der en

salig blanding av beskjeder, bilder og nyheter

spres av både frivillige, koordinatorer og

kommunikasjonsenheten. 

Kommunikasjonsenheten i Bergen Røde Kors er

en liten avdeling med et 50 prosents årsverk,

men Bergen Røde Kors samarbeider svært tett

med nasjonalkontorets kommunikasjonsenhet.

Blant annet er det daglige kommunikasjons-

møter i regi av enhetsleder for kommunikasjon

og samfunn i Norges Røde Kors, Geir Arne Bore.

Bergen Røde Kors er også med på samkjørings-

samlingene med alle distriktsforeningene i

landet, selv om vi er en lokalforening. Disse

finner sted hver måned. I 2022 har vi også

deltatt på samlinger og kurs i Oslo. 

HYGGELIG MEDIEOPPSLAG: Da tidligere
styreleder Monica Håkansson fikk
hedersmerket, var lokalavisen og Røde Kors-
presidenten på plass.
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GODE MEDIEOPPSLAG: Vi ønsker at
arbeidet til våre frivillige skal være
synlig. Derfor er det viktig for oss at
Bergens Tidende og BA skriver om
jobben som gjøres.
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Grunntanken vår om kommunikasjon er enkel

og en del av internstrategien mellom

kommunikasjonsleder og de ansatte i Bergen

Røde Kors. Vi tror at vi ved å fortelle hva som

skjer i lokalforeningen vil få flere frivillige og

flere inntekter, noe som igjen gjør oss i stand til

å hjelpe flere og utvide vår innsats i

lokalsamfunnet. De ansatte i Bergen Røde Kors

har fått presentert sirkeltankegangen vår og

skal jobbe ut ifra denne. Den starter med at

koordinatorer melder fra hva som skjer i sin

aktivitet. Utviklingen derfra er at vi får laget

innhold fra et arrangement, en tur eller en

hendelse, som vi sprer som inspirerende

historier. Dette gjør vi for å inspirere flere til å bli

frivillige, som igjen fører til vekst, større

inntekter og at vi kan hjelpe enda flere. Dette

leder oss tilbake til starten av sirkelenen, hvor vi

får nye historier og flere gode budskap vi kan

spre for å utløse enda mer inspirasjon og enda

flere frivillige, et bredere arbeid, nye prosjekter,

flere inntekter og en enda større innsats.

GRUNNSTRATERGI: Denne
sirkeltankegangen er en del av

strategien i Bergen Røde Kors og
godt kjent for de ansatte.

SAMARBEID: Bergen Røde Kors samarbeider med Pantelotteriet, som lager
innhold til Schibsted-avisene om vår frivillighet. Dette presenteres i nettavisene

som såkalt annonsørinnhold og får betalt eksponering av Pantelotteriet.
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Kommunikasjonen i Bergen Røde Kors i 2022

har vært veldig spennende og fin, fordi det har

vært veldig mange positive historier å fortelle.

Frivillige har gjort en formidabel innsats med

flyktninger, både på mottakssenteret på

Kokstad og i aktiviteter som Norsktrening. Det

er selvfølgelig også fint å få dele opplevelsene

frivillige gir barn i lavinntektsfamilier, når de

stiller opp og bruker fritiden sin til å skape ferie-

og fritidsminner for livet. Den nye Røde Kors-

båten fikk naturlig nok oppmerksomhet både i

mediene og i våre egne kanaler da den ankom

Bergen i sommer. Ekstraordinære hendelser der

hjelpekorpset er involvert, er ikke alltid lystig

lesning. Men det viser at arbeidet de frivillige

gjør er enormt viktig.

Vi bruker også kommunikasjonskanalene våre til

å spre kjente Røde Kors-budskap om

førstehjelp, beredskap, fjellvett og skredfare.

Nasjonalkontoret jobber også hele året med

rapporter med tilhørende budskap som det er

viktig å få ut. Det er også viktig for Røde Kors å

sette ulike tema på dagsorden når vi lanserer

rapporter om viktige tema.

Det er viktig at kommunikasjonen i Røde Kors

snakker med én sterk stemme og at Bergen er

med på nasjonale kampanjer når det for

eksempel er førstehjelpsdag, eldredag eller

årets mørkeste dag. Dette er et hovedfokus for

oss i Bergen.

GODE NYHETER: I mars fortalte
lokalavisen om den nye Røde
Kors-ambulansen som var på
plass.



106

Facebook-siden til Bergen Røde Kors vokser

jevnt og trutt. I 2022 fikk vi 220 nye følgere. Vi

nådde nesten 90.000 personer i løpet av året

med våre innlegg, nyheter og bilder. Dette er en

økning på 44,6 prosent. På Instagram nådde

Bergen Røde Kors sin konto like over 10.000

personer. Dette er også en vesentlig økning.

Totalt er det rundt 7600 personer som følger oss

fast i sosiale medier. Nesten 70 prosent av disse

er kvinner og de fleste er i alderen 25-54 år

gamle.

Det innholdet som alltid når lengst, er

ekstraordinære hendelser – gjerne forbundet

med innsats fra gode Røde Kors-frivillige. 

I tillegg blir innhold om ungdomsarbeidet på

Fellesverket godt mottatt. Veldig mange blir

også engasjert av å lese historier om

Hjelpekorpset og Kraftverket. 

Videoinnhold hvor deltakere forteller om Røde

Kors, blir også veldig godt tatt imot.

VOKSER: På Facebook og Instagram har Bergen Røde Kors vokst jevnt gjennom hele 2022,
slik disse kurvene viser. Dette betyr at vårt publikum øker og at vi når flere og flere.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunikasjon kan
også være viktig informasjon og ikke bare
«reklame». Den gjør våre samarbeidspartnere
oppmerksom på hvilken jobb vi gjør. Face-
book-posten under førte til at Røde Kors i
Bergen mottok midler fra Sparebankstiftelsen
SR-bank til å gjøre en enda større innsats for
flyktningene fra Ukraina i månedene som
fulgte.



JOHN MAGNAR BØE
Styreleder
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STYRET 
I BERGEN
RØDE
KORS
Bergen Røde Kors er en medlemsstyrt

organisasjon med et frivillig styre. På

Bergen Røde Kors sitt årsmøte våren 2023

skal det velges tillitsvalgte til styret. Blant

andre står styrets nestleder på valg i 2023.

Oversikten under viser dagens styre-

sammensetning og hvem som står på valg.
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