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Giret opp mot
åpningen av
samfunnet

Nytt ungdomshus, nytt gjeldsprosjekt, nyoppusset

hytte fylt med barneaktiviteter, prisvinnende

ungdommer, splitter nytt seniortreffpunkt og ikke

minst formidabel katastrofeinnsats. Slik var 2021 i

Bergen Røde Kors.

Vi legger bak oss nok et annerledesår i Bergen Røde Kors. Skjønt,

siste halvdel ble heldigvis hyggeligere enn første. Og med

hyggeligere mener vi da mer aktivitetsfylt, med færre

begrensninger og færre tiltak mot koronasmitte. I lokalforeningen

vår er vi dog stolte av at vi har brukt den delvis nedstengte tiden

til å gire opp mot åpningen av samfunnet igjen. Flere av

aktivitetene som sto mye på vent ble derfor enda kjekkere å starte

opp igjen da pandemisituasjonen tillot dette.

I to uker i sommer har vi derfor kunnet ha med oss barn til en

nyrestaurert hytte i Grimseidpollen. Kvila står nå klar med splitter

nye overnattingsplasser og mye større muligheter for utfoldelse.

Vi hadde også skaffet mye nytt utstyr til barna som fikk svært

hyggelige sommerdager i strålende sol.

Samtidig har vi brukt mye tid på å flytte ut av de altfor trange

lokalene til Fellesverket i Sverres gate. I oktober åpnet vi dørene til

Bergens største ungdomshus i Gågaten med blant andre ordfører

Rune Bakervik og generalsekretær Bernt Apeland til stede. Huset

ble en umiddelbar suksess, med tre etasjer fulle av et yrende liv.
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Besøkstjenesten har også brukt

pandemitiden til å planlegge og starte opp

nye konsepter. I november åpnet vi

Kraftverket på Røde Kors-huset, sammen

med frivillige besøksvenner. Den myke

åpningen med tilstelninger for byens

seniorer annenhver tirsdag, skal øke i

omfang når vi åpner for alvor 18. januar

2022. Da blir det Kraftverk-kafé hver tirsdag

med servering, foredrag, konserter og

aktiviteter for og med et voksent

publikum.

Nettverk etter soning (NES) er et Røde

Kors-konsept vi er stolte av. Her kobler vi

sammen frivillige med tidligere innsatte i

fengsel for å sørge for at de får en god vei

tilbake i samfunnet. I sommer startet vi

også opp med NES Gjeld, et nytt prosjekt

der vi hjelper innsatte med å få orden på

deres privatøkonomi. MONICA HÅKANSSON, styreleder

Vi er også uhyre stolte av ungdommene

våre. På årsmøtet til Røde Kors Ungdom i

høst, ble Bergen Røde Kors Ungdom kåret

til den beste lokalforeningen i Norge. I

tillegg vant konseptet Treffpunkt Student

pris for Årets Nykommer.

Og så må vi nevne hjelpekorpset vårt. For

noen superhelter denne gjengen er! De

rykker ut på aksjoner flere ganger hver uke

og gjør en uvurderlig samfunnsinnsats.

Korpsleder Birger Åsheim var aksjonsleder

under den tragiske ulykken i Tokagjelet i

Kvam. Her var en rekke korps representert,

men innsatsen til vårt lokale hjelpekorps

teller flere hundre frivilligtimer bare på

dette oppdraget alene.

ÅPNET NYE FELLESVERKET: Ungdomshuset vokste ut av 
lokalene i Sverres gate. Høsten 2021 åpnet vi ny storstue
for byens ungdommer i Gågaten.   FOTO: LINN GJERSTAD



4

2 / FORORD

5 / OPPVEKST

6 / FELLESVERKET

10 / MØTEPLASSEN

13 / GATEMEGLING

16 / LEKSEHJELP

19 / SOMMERSKOLE

22 / BARNAS RØDE KORS

32 / ARBEIDSTRENING

36 / RØDE KORS UNGDOM

40 / KORS PÅ HALSEN

44 / OMSORG

45 / BESØKSTJENESTEN

59 / NES OG NES GJELD

62 / VISITORTJENESTEN

64 / NORSKTRENING

68 / FLYKTNINGEGUIDE

69 / VENNEFAMILIE

70 / EVA OG MENTORFAMILIE

72 / DØRÅPNER

74 / BEREDSKAP

78 / HJELPEKORPS

85 / ADMINISTRASJON

88 / FRIVILLIGHET

90 / KOMMUNIKASJON

95 / STYRET

Innhold
Ved å bla deg gjennom denne

årsrapporten vil du få en solid oversikt over

aktivitetene i Bergen Røde Kors. Våre

frivillige jobber for og med barn, ungdom,

eldre, innsatte, migranter og bergensere i

vanskelige livssituasjoner. Vi har også et

hjelpekorps som i 2021 hadde 1380 timer i

felten på ulike søk- og redningsoppdrag.

Beredskap er også en viktig del av Røde

Kors sitt arbeid i Vestlandets hovedstad.

Totalt sto våre frivillige mannskaper i 7416

timer på ulike beredskapsvakter i 2021 og

2289 timer på sanitetsvakter.

NY I JOBBEN: Santa Hakizimana er lærling i
Bergen Røde Kors for tiden. Hun jobber
med ungdom på Fellesverket. 
                                    FOTO: TOVE KRISTIANSEN



OPPVEKST
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Bli med inn på Fellesverket og les om oppvekstaktivitetene i Bergen Røde Kors.

Enheten ledes av Per Henrik Hanssen og inneholder aktiviteter som

Møteplassen, Gatemegling, Leksehjelp, Sommerskole, Barnas Røde Kors, Kors

på Halsen og Arbeidstrening, i tillegg til Treffpunkt Kompis, Treffpunkt

Student og Treffpunkt Sykt Gøy i regi av Bergen Røde Kors Ungdom.



                 Det Røde Kors 
                 gjør for ungdom  
i Bergen nå er bare helt
supert. Dere gjør virkelig
det aller beste som går
an å gjøre. Jeg er så glad
for alt dere gjør.

HØRT PÅ
FELLES- 
VERKET:

6

KLAR FOR ÅPNING: Hassan Hammoudi (18)
er deltaker på Møteplassen og medlem av
ekspertgruppen på Fellesverket. Det har
vært viktig for Bergen Røde Kors å ha
ungdommene med i utformingen av det
nye ungdomshuset i Gågaten. 
                                           FOTO: LINN GJERSTAD

HASSAN HAMMOUDI (18)



SPLITTER NYTT
UNGDOMSHUS

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.

Fellesverket i Bergen er fylt med kjent

Røde Kors-innhold fra aktiviteter som

Møteplassen, Leksehjelp, Gatemegling og

Arbeidstrening. I tillegg er selvfølgelig

Røde Kors Ungdom og deres Treffpunkt-

aktivteter en viktig del av huset. Det er

også Barnas Røde Kors og Kafé Kompis.

Fellesverket Bergen lå tidligere ved

Bergen kino i Sverres gate. Høsten 2021

flyttet ungdomshuset inn i nye og mye

større lokaler i Gågaten.
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ENDELIG ÅPENT: Fellesverket ligger i
Gågaten, nærmere bestemt Strandgaten
90-92, i sentrum av Bergen. 
                                        FOTO: LINN GJERSTAD
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SLIK ER DE
UNGE PÅ
FELLES-
VERKET

På Fellesverket i Bergen jobber våre

frivillige med ungdommer i alderen 13-26

år. Lea Sørstø Simonsen er leder for Røde

Kors Ungdom i Bergen. Hun roste Bergen

Røde Kors for å gjøre den største

ungdomssatsingen i foreningens 127 år

lange historie akkurat høsten 2021 da

man var på vei ut av en pandemi. – Nye

Fellesverket er som å gjøre drømmer til

virkelighet igjen. Vi skal lage  de beste  

øyeblikkene på Møteplassen når ungdom

får henge, leke, smile, le, spille, flørte og

knytte vennskap. Det blir en haug med

Treffpunkt-aktiviteter. Jeg gleder meg til

enda flere ungdommer får leksehjelp i

disse omgivelsene, opplever

gjennombruddet, endelig knekker koden,

kjenner at de mestrer og plutselig

skjønner faktorisering i matten, sier

ungdomslederen.

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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HER BOR 
DE UNGE 
PÅ FELLES-
VERKET
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I nok et år med delvis stengte dører og

antallsrestriksjoner, samt flytting og

oppussing, er nesten 2000 innsjekkinger

fra ungdommer noe vi er veldig glade for.

Samtidig vet vi at potensialet er voldsomt

mye større, så vi gleder oss til 2022 når det

nye Fellesverket virkelig får komme til sin 

rett. De aller fleste deltakerne våre er fra de

mest sentrumsnær bydelene og dataene

våre viser at de aller fleste kommer til oss på

tirsdager og torsdager. Vi har en litt større

andel gutter enn jenter på Møteplassen,

men Treffpunkt Student, Leksehjelp og

Arbeidstrening trekker opp jenteandelen.

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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Møteplassen
Åpning av et nytt aktivitetshus –

perfekt tilpasset våre behov med

bedre fasiliteter og utstyr – har  

vært helt ekstraordinært i 2021.  Vi

ser allerede at det har gitt både

frivillige og deltakere glede og

sterkere tilhørighet. 

ALT KLART I NYTT HUS: I 2021 handlet veldig mye på Møteplassen
om flytting til nytt lokale, men vi har hatt det skikkelig gøy likevel.
                                                                                      FOTO: TOVE KRISTIANSEN

Møteplassen 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. 

Jevnt over har 2021 vært et uvanlig år på

mange måter. Den første halvdelen av året

gikk med til å planlegge og ferdigstille

oppussing av nye lokaler, samt endringer i
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tidslinjen etter leveranseproblemer

forårsaket av pandemien. Vi har likevel

utnyttet denne muligheten og

unntakstilstanden til å arrangere andre

typer sommeraktiviteter utendørs og på

tivoli, kino, Escape Room, Røde Kors-huset

og Kvila. 

I året som har gått har fokus vært på å

ferdigstille de nye lokalene til Fellesverket

og å finne formen i det nye huset. Det er

flere nye rutiner for de frivillige. Vi har

jobbet mye med frivilligpleie i en

uforutsigbar tid, samt rekruttering av nye

frivillige. Å spre informasjon til gamle, nye

og potensielle deltakere har også vært

viktig, da flere forbinder Møteplassen med

den gamle adressen ved kinoen. 

Det tok heldigvis ikke mange ukene etter

innflytning før vi var oppe på et godt nivå

med deltakere igjen, og de trives godt på

det nye huset.

August 2021 åpnet Møteplassen endelig i

Fellesverkets nye lokaler i Strandgaten, med

torsdag og tirsdag som fokus i begynnelsen.

Det ble åpnet for aktiviteter på mandager

også i november. I løpet av pandemien har

Møteplassen mesteparten av tiden hatt

begrenset kapasitet og kun vært åpent for

ungdom 13-19 år. De fleste deltakerne siden

gjenåpningen har vært gutter i alderen

13-15 år, som er en gruppe vi hadde færre

av i 2019. Dette lover godt for ny-

rekrutteringen til huset, men vi ser også at

de eldre deltakerne er på vei tilbake.

Etter flyttingen til nye lokaler og færre

pandemirestriksjoner, har Møteplassen fått

ny giv. Flere nye frivillige har kommet til. Vi

har gjennomsnittlig mellom seks og åtte

frivillige under en Møteplassen-kveld, som

gir mulighet til å ta imot enda flere

deltakere enn vi tidligere har kunnet gjøre.

Dette er det stort behov for, og i høst har

besøket stabilisert seg på 25-35 deltakere,

med en tydelig økende trend. 

Med et nytt hus kommer også nye

muligheter. Høsten 2021 ble det bygget en

scene og installert en lyd- og lysrigg av

ypperste kvalitet som gjør det enda lettere å

tilby kulturelt innhold på Fellesverket. Vi ser

frem til å videreutvikle kulturtilbudet på

Møteplassen i 2022.

Møteplassen har også arrangert aktiviteter

som matlagingskurs, kokkekamp, kreativt

verksted, graffitiworkshop og

spilleturneringer. 26. oktober ble det

arrangert åpningsfest for Fellesverket, og på

programmet sto danseworkshop i afrobeat

med JUNG og konsert med P3-favoritt

Michelle Ullestad og det unge talentet CDG

Kennedy. Åpningsfesten hadde rundt 120

besøkende. 
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Møteplassen arrangerte også ferieaktiviteter

i både sommerferien og romjulen. Dette var

veldig populært. Vi så at enda flere unge

enn vanlig manglet andre aktiviteter i ferien.

Spesielt juleaktivitetene var viktige da vi sto

overfor en uventet nedstenging etter

gjenåpningen på høsten. Man kunne tydelig

se at denne høytiden ville bli spesielt

utfordrende for mange. Det ble også delt ut

julegaver til deltakerne disse dagene.
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Som med mange andre aktiviteter og

organisasjoner har det vært utfordrende å

navigere restriksjoner og smitteverntiltak,

som det siste året har vært i hyppig endring.

Både frivillige og deltakere har vært utrolig

fleksible og tilpasningsdyktige, men

usikkerhet har preget mye av aktiviteten det

siste året. Kontinuitet og rekruttering av

frivillige har vært spesielt utfordrende.
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Gatemegling
200 nye ungdommer lærte seg

Gatemeglings-metodikken i løpet

av 2021. I tillegg har frivillige

gatemeglere i Bergen Røde Kors

vært vakter på en ungdomsklubb i

Fana og dialogverter på en

antirasistisk demonstrasjon. 

UNGDOMSDISKO: Jungelen Ung hadde danseworkshop og opp-
visning på åpningen av Fellesverket.          FOTO: LINN GJERSTAD

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. 

Gatemegling i 2021 var preget av

smittevernsrestriksjoner og pandemi.

Verksteder ble avlyst, utsatt, begrenset og

tilpasset. Vi fikk likevel mange henvendelser
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fra samarbeidspartnere, skoler og ungdommer som

ønsket å benytte seg av vårt tilbud. De fortalte om

utfordringer knyttet til konflikter i ungdomsmiljøer og

ungdommers psykiske helse. 

Bergen er ikke en by uten ungdomskonflikter. Vi har i

løpet av 2021 mottatt flere rapporter om uroligheter og

økt ungdomskriminalitet. Det var derfor nødvendig å

holde verksteder for mindre grupper eller kohorter i

skoleklasser, innenfor de til enhver tid gjeldende

smittevernsbegrensningene. 

Gjennom året erfarte vi at uforutsigbarhet knyttet til faser

med gjentatt nedstenging og gjenåpning tidvis ble en

stor belastning for ungdommer vi kom i kontakt med. De

uttrykte at de hadde mistet den direkte kontakten med

viktige arenaer hvor det var trygge voksne til stede. Flere

hadde allerede en utfordrende hverdag med skole eller

jobb. Troen på sin egen fremtid og egne evner var

allerede utfordret. Nå fikk de også kjenne på utenforskap

og ensomhet. 

Gatemegling har bidratt i å gi ungdommer alternative

mestringsarenaer i ulike settinger i løpet av året. Vi har

hatt ungdommer som opplevde indre uro med på spa,

pustekurs og samtalering rundt bål. Vi har også hatt flere

grupper på besøk på Fellesverket som hadde behov for å

koble av i trygge rammer og bygge relasjoner. 

Frivillige i Gatemegling hadde et høyt aktivitetsnivå og

tenkte nytt og kreativt i 2021, men måtte gjerne bidra i

nye settinger. I perioder hvor vi ikke kunne møtes fysisk

for å holde verksted, bisto frivillige i andre aktiviteter,

som for eksempel Digital Leksehjelp og samtale- og chat-

tilbudet Kors på halsen. De frivillige har hatt en positiv
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og under en demonstrasjon i sentrums-

området. De frivilliges erfaringer med

målgruppen og verktøy for dialog- og

konflikthåndtering har hatt stor nytteverdi.

Gjennom året oppsto det hendelser i

lokalsamfunnet og på Fellesverket hvor

Gatemegling også har gått inn og bidratt. 

innstilling, vært kreative og utfordret seg selv

for å kunne møte ungdommer der de er. 

Bergen Røde Kors har dessuten bistått som

vaktgruppe på ungdomsklubben Zinken i

Fana Bydel og bistått som dialogverter i

anledning «Bergen For Alle»-arrangementet 

Vi erfarer et tydelig økende

behov for Gatemegling og

konflikt-håndtering blant

ungdom som følge av

pandemien. En gratis,

inkluderende og

utviklende arena for å

snakke om følelser vil bli

viktigere enn noen gang i

tiden fremover.

SLIK BLIR 2022:

GATEMEGLING PÅ STRANDEN: Å løse konflikter er ikke en medfødt
egenskap. Det må læres.       FOTO: KAROLINA HAFSTRÖM TAFJORD



Leksehjelp
Leksehjelpen i Bergen Røde Kors har fått et helt

formidabelt ansiktsløft med de nye og luftige lokalene

i Fellesverkets øverste etasje. Nå ser vi fremover mot

mer fysisk tilstedeværelse, for i 2021 var det altfor

mange digitale timer med leksehjelp via skjerm.

Til tross for risikoen for økt smitteeksponering, stilte de frivillige

villig opp. De skal vite at mange har sett på deres innsats som

uvurderlig, særlig fordi de var til stede og på den måten

forebygget ringvirkningene av et nedstengt læringssamfunn i en

to år lang pandemi. De frivillige leksehjelperne har vært

tilpasningsdyktige, kreative og har strukket seg langt for at

Bergen Røde Kors skulle kunne tilby ungdommer hjelp til

skolearbeid på tross av tidvis svært høyt smittetrykk.

Generelt har leksehjelpen hatt færre besøkende i 2021 av ulike

årsaker som alle er knyttet til pandemien. Stikkord for året er

nedstenging, sykdom, karantene, frykt for smitte, svekket

motivasjon blant elever og avlyste eksamener.

Høsten 2021 fikk vi endelig flytte inn i det nye Fellesverket. Dette

ga oss muligheten til å utvide tilbudet. De nye lokalene har bedre

plass og det var lettere å holde avstand. I tillegg var det kjekt for

ungdommene å få seg et pusterom, bygge vennskap, spille og få

seg en matbit i samme slengen som de gjorde lekser. 

Høsten 2021 var preget av en ny giv på Leksehjelpen. Vi økte

kapasiteten betydelig og fikk veldig mange positive

tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige. I tillegg ble det

åpnet for leksehjelp i regi av Bergen Røde Kors på de øvrige

lokalsjonene våre, slik at vi også møtte deltakerne på biblioteket,

Bergen Katedralskole og Fyllingsdalen videregående.

16

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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Totalt ble det gjennomført 20

aktivitetsuker med fysisk oppmøte

på Leksehjelp i 2021. Det er

selvfølgelig færre enn ønskelig, så

vi ser frem mot en langt høyere

aktivitet i 2022. Frivillliggruppen

er svært solid og alt ligger til rette

for vellykket leksehjelp i de nye

Leksehjelp-lokalene på

Fellesverket.

SLIK BLIR 2022:

ETTER SKOLEN: 79 frivillige leksehjelpere tilbød sine tjenester til
kunnskapstørste ungdommer i 2021.       FOTO: TOVE KRISTIANSEN

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.
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DYKTIGE FRIVILLIGE: Oppfordringen er klar og de gir hjelp i det
aller meste: Kom og få leksehjelp av Mari Bu, Kristina Wensaas og 
Erlend Gausel!                                                          FOTO: LINN GJERSTAD
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KUNNSKAPSTØRSTE: Maria Nyhammer, Zhyla Mohamad Panahy 
og Karin Sofie Bergslid er på plass på Fellesverket for å få
leksehjelp.                                                                      FOTO: LINN GJERSTAD

Sommerskole
I 2021 markerte Bergen Røde Kors 15 år med sommerskole. Tilbudet

ble også utvidet, med eget mattekurs for elever som skulle avlegge

eksamen i november. Rekordpåmeldingen var en stor glede.

Årets Sommerskole ble gjennomført i de første

to ukene av skolens sommerferie. 70 elever

deltok sammen med seks lærere. I tillegg var

25 øvrige Røde Kors-frivillige med som

tilretteleggere. Vi hadde også med oss fire

ungdommer som hadde sommerjobb i Bergen

Røde Kors. De frivillige bidro både som

matteassistenter og norskassistenter i

klasserommene. Vertsfrivillige var ansvarlig for

mattilbudet og det sosiale rundt måltider, samt

ivaretakelsen av smittevern på sommerskolen.

Vi hadde større interesse for tilbudet med

studiespesialiserende matte enn tidligere, med

hele 45 elever. I norskklassen for minoritets-

språklige elever med kort botid i Norge, var det

25 påmeldte. Vi hadde god frivilligdekning

med to-tre assistenter i matteklassene hver

dag. Elevene fikk tett oppfølging og god hjelp

av assistentene, i tillegg til læreren. Flere av

mattehjelperne var med hver dag. Det skapte
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VIL LÆRE:
Saluwa (17) fra
Sudan og
Haifaa (18) fra
Kurdistan tok
sommerskole
med Røde Kors 
i  juni.
FOTO: LINN
GJERSTAD

trygghet og kontinuitet i klassene. Flere

av deltakerne ga tilbakemelding om at

motivasjonen for å melde seg på

sommerskolen var å ta opp eksamen for

å kunne få fagbrevet sitt. For andre var

målet å tette kunnskapshull etter et år

med varierende undervisning under

pandemien. I norskklassen var de fleste

opptatt av muligheten til å bli flinkere i

norsk. Tilbakemeldingene lød også på at

elevene satte stor pris på det sosiale

PÅ HØSTEN SATTE VI I GANG
ET MÅLRETTET MATTEKURS

MED EKSAMENS-
FORBEREDELSER FOR
ELEVER SOM SKULLE
AVLEGGE EKSAMEN I

NOVEMBER. DETTE BLE
GJENNOMFØRT ÅTTE

GANGER, I TRE TIMER HVER
UKE. 14 ELEVER BENYTTET
SEG AV TILBUDET. DE FIKK
TETT OPPFØLGING MED TO
LÆRERE MED ANSVAR FOR

UNDERVISNING OG TRE
FRIVILLIGE MATTE-

ASSISTENTER. 

miljøet på Sommerskolen. Det gjorde

det lettere å komme på skolen selv om

det var ferie. 

Det mest utfordrende i år, var nye regler

som førte til at ikke alle elevene fikk

anledning til å ta opp eksamen på

slutten av sommerskolen. Eksamens-

ordningen gjaldt dessverre ikke for

elever som følger den nye læreplanen. 
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SOMMERFERIE: Rekordmange
meldte seg på Bergen Røde Kors sin
sommerskole og brukte en uke i
lokalene til Amalie Skram
Videregående sammen med oss.                  
                                FOTO: LINN GJERSTADSommerskolen i Bergen Røde Kors er et

samarbeid med Vestland Fylkeskommune.

Elever får et tilbud om to ukers faglig

fordypning i skolens sommerferie.

Sommerskolen har overordnet mål om å

bidra til å hindre frafall i skolen, som er en

av de største samfunnsutfordringene vi står

ovenfor i Norge i dag. Elevene som melder

seg på sommerskolen har enten strøket i et

fag, eller ønsker å styrke seg faglig. 



På tross av smittevernstiltak og nedstenging, klarte Barnas Røde Kors å ha

aktivitet i 30 uker i 2021. I perioder kunne vi bare være sammen utendørs,

og da kjøpte Røde Kors vinterklær og sko til de som hadde behov for det.
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PÅ KVILA: 2021 i Barnas Røde Kors har vært fylt med opp- og nedturer på
grunn av pandemien, men ingenting var hyggeligere å se enn glade  og
jublende barn som ropte «supersommer» på tur til Røde Kors-hytten Kvila
i Grimseidpollen.                                                                            FOTO: LINN GJERSTAD

Barnas Røde Kors

Etter et år hvor det meste var sentrert omkring

pandemi, ønsket vi å sette fokus på å være til

stede for barna. For Barnas Røde Kors var det

viktig å tilby gode, trygge og meningsfulle

aktiviteter for barn, for å bidra til å forebygge

psykososiale problemer og utenforskap som

følge av utsatt livssituasjon. BARK satser på å

bygge den fysiske og psykiske helsen i måten

vi møter barn på, med nærhet, omsorg og

veiledning. Vi vil at barna skal føle seg sett og 

oppleve mestring. Vi lytter til barna og skaper

meningsfulle og attraktive aktiviteter sammen

med dem. Aktivitetene til Barna Røde Kors i

2021 ble beklageligvis også preget av

smitteverntiltak og restriksjoner, men vi klarte

å gjennomføre stort sett alle aktivitetene våre

til tross for økende smitten. Det var riktignok

nødvendig å stenge ned noen uker på grunn

av restriksjoner i samfunnet, men BARK holdt

åpent i 30 uker og tok imot 745 besøk.
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HERLIG AKTIVITETSKVELD: BARK-barna trives veldig godt på
det nye Fellesverket. Spesielt likte de å få delta i utformingen
av huset med å lage sin egen kunst til veggene.

Barnas Røde Kors

Friluftsaktivitetene har vært

veldig spennende med

hengekøyetur, hodelykttur, aking

på Fløyen, kunst og håndverk i

naturen, mat på bål og grilling av

blant annet skillingsboller og

pannekaker. Det har vært

nødvendig å være kreative, for

smittevernstiltakene gjorde at vi

måtte ha fokus på

utendørsaktiviteter for i det hele

tatt å kunne møtes. Barnas Røde

Kors tilrettela for dette ved å

kjøpe inn utstyr barna trengte

hvis de ikke hadde det selv. Det

var en del som manglet skikkelig

bekledning, og varme klær og sko

ble tatt godt imot.

På høsten åpnet samfunnet

ytterligere opp og vi kunne til og

med ha innendørsaktiviteter

igjen. BARK merket en ny giv og

det dukket opp mange nye barn i

alle gruppene.

På Sletten ble 2021 preget av stor

utskifting, fordi en stor del av

barna som har vært med oss gikk

over til ungdomsskolen etter

sommerferien. Jentegruppen på

Fridalen og BARK Barneklinikken

hadde vært innstilt siden mars 

Barnas Røde Kors (BARK) 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 på Sletten,

Fyllingsdalen og i sentrum, med faste,

ukentlige treff i løpet av skoleåret. I tillegg har

BARK en gruppe på Barneklinikken på

Haukeland og Jentegruppen som et er

samarbeid med skolehelsetjenesten i Årstad.
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MYE UTENDØRS: Det har vært nødvendig å legge mye
av aktivitetene utendørs på grunn av smittevern. 

2020, men kunne starte opp igjen i november

2021. Aktivitetstilbudet i Barnas Røde Kors har

svært variert innhold. Vi har hatt fysisk lek i

gymsal, gått turer, hatt yoga, dans, spillkvelder og

vært på utflukter. Barna har lekt og spilt sammen,

fått nye venner og blitt ekstra begeistret når de

har vært med på å bestemme. De setter pris på å

få støtte fra trygge voksne frivillige som er

interessert og engasjert.

Det ble både kinobesøk, bowling, trampolinepark

og aktiviteter på Fysak. Mange liker dette, fordi

det er opplevelser de ikke har anledning til å få på 

«VI HAR STILT OPP HVER
MANDAG OG GJORT DET

VI KAN FOR AT BARNA
SKAL KOSE SEG OG

SLAPPE AV I EN ELLERS
MERKELIG HVERDAG.
HADDE VI IKKE VÆRT
ENIGE OM AT DETTE

SKULLE VI KLARE Å FÅ
TIL, SÅ HADDE DET IKKE

VÆRT NOE BARK I
FYLLINGSDALEN DETTE

ÅRET.»
BARK-FRIVILLIG

egenhånd. Dette er også gode anledninger for å

bli enda bedre kjent med barna. Vi har hatt mange

fine samtaler på bussen til og fra aktiviteter når

stemningen er avslappet.

De største utfordringene i 2021 har naturlig nok

vært knyttet til pandemien, men de frivillige har

gjort en utrolig god jobb med å besørge

smittevern. De har strukket seg svært langt i en

vanskelig tid, selv om de har kjent på risikoen for å

bli smittet. Vi opplevde en del fravær knyttet til

karantene, noe som var særlig uheldig for barn

med lite nettverk utenfor skolen.
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MINISUPERHELTER: Sjekk 
denne herlige gjengen av
minisuperhelter! Isadora, Anna
og Emilie laget limonade og
solgte i gaten. 27. mai fikk
Barnas Røde Kors Bergen hele
overskuddet på 352 kroner.

https://www.facebook.com/barkbergen/?__cft__%5B0%5D=AZUX2KqEEo4YezQdWYrxGhwCiY6j9EPfYOXysQt3-pRZy0vBON1yr_J-8UoYP22KuBvAOZN-JgcLq3bCu6mnPuu_ZU8bjPK_DYf94qF5ih_GduAEjTiSspFFdfvsUsx-9KUUXvoCkVzt06HEUn5YgyFfTTKpA9pPiAg2PMWZed-8krl1aOa9qLoSlOQC-W16xkg4vYixYBGmnYpStFl6MQdBQa0j7yDp99xGW0h7pqxvbw&__tn__=kK-y-R
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Vant Pepper-
kakeby-prisen
Like før jul vant Barnas Røde Kors

Bergen Pepperkakebyprisen 2021!

Vi mottok en inngravert kjevle i

Pepperkakebyen på en høytidelig

seremoni med fanfarer og applaus.

Politiet var til stede sammen med

en haug med pepperkakealver, for å

måle og sjekke om Pepperkakebyen

i Bergen faktisk er verdens største.

Oppmålingen ble utført med

målebånd og meterstokk, og

verdensrekorden var nok en gang et

faktum. 400 kvadratemeter, 1730

bygninger, 1570 deltakende

familier, barnehager, bedrifter og

organisasjoner og totalt 11.500

personer har deltatt i byggingen av

verdens største pepperkakeby. Hos

oss var det byggmester og frivillig

aktivitetsleder Viktor Drakos (bildet)

som tok imot prisen for Fellesverket

i pepperkakeversjon, nå også kjent

som Pepperverket. Vi er stolte og

enormt imponert over Røde Kors-

barna som deltok - og vant. Noen

påsto at dette er større enn å vinne i

OL, og vi synes ikke det er noe vits å

diskutere om det stemmer. For det

gjør det jo, selvfølgelig. Totalt

deltok 13 barn i byggingen.
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Barnas Røde 
Kors Pluss

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 Pluss er åpen for alle barn i

barneskolealder, 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. 

I 2021 har vi imidlertid sett en endring i

barnegruppen vår. Nå ser vi at mange barn,

uavhengig  av inntektsbakgrunn, også søker

mot våre aktiviteter fordi de av ulike årsaker

ikke passer inn i konvensjonelle

fritidsaktiviteter. Dette gjelder kanskje

spesielt barn som har behov for tettere

voksenoppfølging enn det man for

eksempel kan få på fotball eller i teater-

klubben. Dette krever naturligvis mer av de

frivillige, og vi ønsker derfor å bli enda

bedre på opplæring, slik at de frivillige skal

føle seg trygge i rollen sin og ha de

nødvendige verktøyene for å løse små og

store utfordringer. 

Barnas Røde Kors Pluss 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.

BARK Pluss har hatt aktivitet i

alle ferier i 2021. I tillegg har vi

sett en endring i barnegruppen

vår.

SUPERSOMMER: Barnas Røde Kors Pluss hadde nydelige
sommerdager på Kvila i skoleferiens to første uker. 
                                                                             FOTO: LINN GJERSTAD
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KLATREPARK: I påskeferien hadde vi blant annet aktivitetsdager i Nygårdsparken.

Vi er veldig stolte over at vi favner bredt og klarer

å imøtekomme barna på en god måte – og enda

stoltere når vi hører hvor mye de har gledet seg til

BARK-aktivitet og savnet oss når vi har måttet

holde stengt. 

I BARK Pluss har vi fokus på mestring, moro og lek,

og vårt overordnede mål er å sikre at barn – og

særlig de som lever i en vanskelig livssituasjon –

skal få delta i meningsfull aktivitet med andre

barn og trygge voksne.

Det største høydepunktet i 2021 har uten tvil vært

de frivilliges innsats gjennom hele året, og barnas

engasjement for å selv være med og påvirke

aktiviteten. Til tross for nedstenginger og

smittevernsregler, har de frivillige holdt motet

oppe, og vist en utrolig fleksibilitet og

tilpasningsdyktighet. Spesielt mini-lederne,

ungdommer som tidligere har deltatt i BARK og

nå bidrar som frivillige, har vist et kjempe-

engasjement for å videreutvikle opplevelsene de

selv har tatt del i som barn. Barna ser opp til

minilederne, og ønsker selv veldig gjerne å

komme med forslag og ideer til aktivitet. Vi har

også virkelig sett verdien av varierte aktiviteter og

høy voksentetthet, da dette har gitt flere barn

med ulik bakgrunn og funksjonsnivå muligheten

til å delta på egne premisser. Det at de frivillige ser 

det enkelte barnet og tilpasser aktivitetene etter

barnas behov, ressurser og ikke minst interesser,

skaper verdifulle aktiviteter som fremmer både

moro og mestring. 

Samtidig er det er ikke til å stikke under en stol at

pandemien har skapt mange utfordringer for

gjennomføringen av våre aktiviteter. Frafall av

frivillige på kort varsel grunnet både karantene og

sykdom, har ført til at vi har måttet gjøre mange

endringer underveis. Det har på både godt og

vondt tvunget oss til å tenke annerledes. 

Samtidig har vi opplevd en del bekymring om

smitte fra både frivillige, samarbeidspartnere og

foreldre. Dette er bekymringer vi har tatt på alvor,

og vi har jobbet hardt for å forholde oss til både

dette og gjeldende regler på en god måte som

både ivaretar smittevern og beredskap, uten å gå

på bekostning av barna.
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VINTERFERIEN 

Vi arrangerte en vinterleir i Førde, i samarbeid

med United World College (UWC Connect):

Sammen med engasjerte, trygge voksne fra

Bergen Røde Kors og UWC fikk barn fra

innføringsklasse og jentegruppen til BARK lære å

stå på ski, ake og bowle. Vi lånte hytte av Førde

Røde Kors, og barna fikk utfordre seg selv på både

korte og lange skiturer. I tillegg arrangerte vi tre

aktivitetsdager med skøytedag, friluftsdag og

bowling. Mange familier fikk også

aktivitetsgavekort, og totalt 130 barn fikk dermed

aktivitetstilbud i vinterferien.

PÅSKEFERIEN

I påskeferien arrangerte vi tre aktivitetsdager, med

kreativt verksted, friluftsdag og kino. Barna som

ikke fikk plass grunnet antallsbegrensning som

følge av smittevernregler, fikk utdelt påskepakke

med aktivitetshefte og sjokolade sponset av

Nidar. Totalt 63 barn fikk aktivitet i påskeferien. 

PINSEN

Frivillige og 21 barn, fordelt i to grupper, storkoste

seg på gård med hester og lek og kos med dyr hos

Øvre Eide Gård, takket være støtte fra Stiftelsen

Dam.

ELISE: – Det er gøy å være på Røde Kors-leir på
Kvila. Jeg skulle egentlig bade, men så vil jeg
ikke for det er kaldt. Jeg vet ikke helt hvor
varmt det må være for å bade, men jeg liker å
spise is og fiske. 

Dette skjedde
i 2021

TIA: – Jeg har bursdag i morgen, så jeg gleder
meg mest til det. Men det er også gøy å fiske,
dra ut i kano og å bade. Jeg har ikke vært på
Kvila før, men det er gøy her og jeg har fått
flere nye venner.



SOMMERFERIEN

Gjennom sommerferien deltok over 70 barn i

aktivitet, fordelt på to aktivitetsuker på Bergen

Røde Kors sin hytte Kvila og to sommerleirer hos

United World College i Fjaler. Barna fikk oppleve

mestring og moro, og prøvde seg i både kano,

kajakk, på SUP og med pil og bue. Vi arrangerte

også skattejakt, rebus, diskotek og turneringer. 

HØSTFERIEN

I høstferien deltok 40 barn på tre aktive dager. Vi

arrangerte dagstur til Kvila, der vi padlet kano,

fisket og lagde unike T-skjorter. Videre trosset vi

regnværet i Høyt & Lavt klatrepark og avsluttet

med et brak på Flipzone.

ROMJULEN

Etter å måtte utsette den planlagte vinterleiren,

inviterte vi 15 barn til romjulsfest på Fellesverket.

Vi serverte julemat med en twist, og barna

storkoste seg med fussball, biljard, arcadespill,

playstation og romjulsverksted med både glitter

og godis i massevis. I tillegg delte vi ut

aktivitetsgavekort til mange av barna tilknyttet de

faste BARK-gruppene og deres familier. 
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EDVARD: – Det er veldig fint her på Kvila.
Og så er det rolig og gøy å være ute med
kano. Jeg gikk rundt i sted, men kom meg
opp igjen.

JOY: – Det gøyeste er å fiske. Jeg liker å kose
meg og det er gøy å være med på sommerleir.
Jeg har blitt kjent med andre barn og fått nye
venner.

ROMJULSFEST: De skulle egentlig vært på
vinterleir, men i stedet ble det romjulsfest på
Fellesverket og julemat med en twist.



31

SOMMERLEIR: I sommerferien hadde vi to sommerleirer hos United World College i Fjaler.
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tjenesten eller NAV. Deltakere får tilpasset

opplæring og arbeidsoppgaver på Fellesverket

eller hos en ekstern samarbeidspartner i en

bestemt periode på én-ni måneder. Planen vil

tilpasses individuelt og kan innebære alt fra et par

timer én dag i uken til samtlige timer flere dager i

uken, både på dag- og kveldstid. Arbeids-

oppgaver kan for eksempel inkludere innkjøp og

bevertning til aktivitet, planlegging og

forberedelse av aktivitet, samt diverse praktiske

oppgaver. Vi tilbyr også praksisplasser, både for

én-to uker og for hele semester.
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SOMMERJOBB:
Totalt hadde
åtte unge
sommerjobb i
Bergen Røde
Kors i 2021.

Arbeidsteningsaktiviteten i Bergen Røde Kors er

delt inn i fire hovedkategorier. Først og fremst

tilbyr vi arbeidstrening for deltakere på

Fellesverket, ungdom uten dagtilbud og i

samarbeid med for eksempel Oppfølgings-

Arbeidstrening
I løpet av 2021 har vi utviklet oss som

både lærling- og arbeidstreningsbedrift,

innenfor rammene til en humanitær

organisasjon. 

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.



1 studentpraktikant som fortsetter i 2022 (53

timer totalt)

1 elev i videregående skole i semesterpraksis,

1 arbeidsdag i uken (61,5 timer totalt)

7 ungdomsskoleelever med semesterpraksis,

3 timer i uken (ca. 410 timer totalt)

12 videregående elever med praksisuker, hver

dag i 2 uker: (ca. 720 timer totalt)

6 elever i videregående skole med praksisdag,

1 arbeidsdag: (ca. 45 timer)

8 ungdommer i sommerjobb (ca. 600 timer

totalt)

6 elever i praksis gjennom Dale Oen Academy

ønsker vi å motvirke utenforskap og forebygge

fattigdom, psykiske uhelse og andre

levekårsutfordringer. Alternative

mestringsarenaer er med på å gjøre dette ved å

tilby stabilitet, muligheter og mening.

Arbeidstrening i Bergen Røde Kors i 2021 har

bestått av:

Totalt har deltakere i Arbeidstrening gjennomført

over 1889,5 timer med arbeidstrening. 

Bergen Røde Kors har også én lærling. 
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KAFÉ KOMPIS:
Her er unge på
arbeidstrening
i gang med
forberedelsene
til åpningen av
det nye
Fellesverket
høsten 2021.

Praksisplassene er til elever med relevant

fagutdanning på videregående skole. Bergen

Røde Kors har også mer omfattende

praksisplasser av ulik varighet for studenter i

høyere relevant utdanning. Bergen Røde Kors ble

også lærlingbedrift i 2020, og har i dag én lærling.

I arbeidstrening hos oss får ungdommer mulighet

til å jobbe med varierte oppgaver, enten tilknyttet

våre aktiviteter på Fellesverket Bergen, eller hos

eksterne samarbeidspartnere. På Fellesverket er

det muligheter for å jobbe med matlaging og

bevertning av aktivitetene, diverse praktiske

oppgaver, innkjøp, logistikk, planlegging og

gjennomføring av aktivitet, sosiale medier og mye

mer.

I arbeidstrening på Fellesverket får unge mulighet

til å oppleve mestring mens de øker sin

kompetanse og erfaring. Ved å tilpasse opplegget

til den enkelte ungdom, sørger vi for at unge føler

seg sett og hørt, og at de ser sin egen verdi i

samfunnet. Å tilby unge mulighet til å bygge

erfaring innenfor trygge rammer, uansett

bakgrunn, er med på å motvirke videreføring av

sosial arv. Vi håper på å muliggjøre videre

deltakelse i utdanning- og arbeidslivet for

ungdommer som har falt utenfor, og å motivere

og oppmuntre underveis i prosessen. Samtidig 



på å sikre ung medvirkning og bidra til at unge

blir hørt i utformingen av tiltak rettet mot dem.

Tilbakemeldingene fra ungdommene har kommet

godt med, og vi ser at ungdommene i arbeids-

trening hos oss trives og er stolte av det de får til.

Dette har god signaleffekt overfor andre

ungdommer som deltar i våre aktiviteter.

Ungdommer i arbeidstrening har bidratt i flere

aktiviteter, som Møteplassen og BARK, og vi ser at

de frivillige tar godt imot dem. Spesielt fint er det

å se hvordan frivillige uten å ha blitt bedt om det

motiverer og veileder ungdommene i

arbeidstrening, noe som er med på å styrke

følelsen av å være en del av et team.

I løpet av 2021 har vi hatt flere elever som

deltakere i arbeidstrening som aktivitet, blant

annet elever fra faget «Innsats for andre» på

ungdomsskolen, og elever i Barne- og

Ungdomsarbeider-faget i Videregående skole.

Flere av disse elevene har blitt værende som

frivillige i våre aktiviteter, og disse tilbudene er

dermed gode muligheter til promotering av og

rekruttering til vårt arbeid for barn og unge. 
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LÆRLING: I tillegg
til ungdommer i
praksis, på
sommerjobb og i
arbeidstrening,
har Bergen Røde
Kors også én
lærling, Santa
Hakizimana.
FOTO: TOVE
KRISTIANSEN

Etterspørselen for arbeidspraksis hos oss har vært

høy etter at Fellesverket flyttet inn i de nye

lokalene, og vi har hatt flere ungdommer i ulike

aldre hos oss i kortere og lengre perioder. Med

nye lokaler kom nye arbeidsoppgaver, og

deltakerne i Arbeidstrening har fått utfordre seg

selv i ulike roller. Blant annet har deltakere

planlagt og gjennomført aktiviteter for barn og

andre ungdommer, og vært ansvarlige for

bevertning av aktiviteter og møter. 

Alle deltakerne har fått kurs i førstehjelp og

psykososial førstehjelp, samt introduksjonskurs til

Røde Kors. I tillegg til kurs har vi tilbudt deltakere

veiledning innen søknads- og CV-skriving. Vi har

lagt fokus på å gi deltakere tett oppfølging, og har

hatt god kommunikasjon med skolene som har

sendt elever til oss. Flere av disse har også vært på

skolebesøk hos oss.

Vi ser at ungdommene setter pris på de varierte

mulighetene vi tilbyr, og opplever dette som

svært positivt. Vi har i løpet av året hatt en

mangfoldig ungdomsgruppe innom som

deltakere, noe som legges merke til som positivt

blant deltakere i øvrige aktiviteter. Ved avslutning

av arbeidstrening eller praksis, har ungdommene

selv evaluert tiden sin hos oss, og kommet med

tilbakemeldinger og anbefalinger. Dette er med 



jobber vi fremdeles mot det opprinnelige målet,

og har justert inntak av deltakere ut i fra

mulighetene hos oss. Dette har både handlet om

tilgjengelige arbeidsoppgaver, men også om

gruppesammensetning og kvalitetssikring. Vi ser

at kvaliteten på oppfølgingen er best når vi har få

ungdommer i arbeidstrening parallelt, da enkelte

deltakere krever vesentlig tettere oppfølging enn

andre. Vi er opptatt av at de som jobber svært

selvstendig også skal få den oppfølgingen de

ønsker. Den store pågangen av elever som ønsker

praksis har også ført til mindre tilgjengelig

kapasitet til rekruttering av deltakere fra for

eksempel NAV, som vi ønsker å jobbe tettere med.

Dessuten har pandemien satt begrensninger i

arbeidsoppgaver hos oss, men kanskje spesielt

hos eksterne samarbeidspartnere, da vi ikke har

hatt mulighet til å utplassere ungdom hos dem. 
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Ved å omfavne ulike ungdommer sørger vi også

for at deltakelse i arbeidstrening ikke blir

stigmatisert som noe kun de mest sårbare

benytter seg av, og tiltaket blir dermed mer

attraktivt for de som trenger det mest. Terskelen

for deltakelse holder vi også lav ved å tilpasse

opplegget til den enkelte ungdom, og veileder og

motiverer underveis. Målet vil alltid være å

gjennomføre planen, men vi vet også at planer

kan måtte justeres. Ved å møte ungdommene

med tålmodighet, fleksibilitet og støtte, ønsker vi

å gi dem mulighet til å øve seg på arbeid innenfor

trygge rammer, der det er lov å feile og ingen

spørsmål er dumme. 

I løpet av 2021 har vi utviklet oss som både

lærling- og arbeidstreningsbedrift, innenfor

rammene til en humanitær organisasjon. Vi ser at

deltakerne i arbeidstrening viser interesse og

engasjement for humanitært arbeid, og vi jobber

for å bruke dette til å motivere. Samtidig er

motivering tidkrevende, og vi har siden sist møtt

på utfordringer med å nå målet om fullføring for

alle deltakere. Derfor jobber vi tett med den

enkelte ungdom og eventuelt andre som har

oppfølging av dem for å lage gode planer og

justere ved behov. 

Året som har vært har også vært en påminner om

at ting ikke alltid går som planlagt, og at vi må

være fleksible og tilpasningsdyktige. Utvidelsen

av kjøkkenet i våre nye lokaler til komplett

kafékjøkken, har ikke kommet så langt som vi

hadde håpet, noe som har påvirket

arbeidsoppgavene tilknyttet matservering. Her

Mål for 2022
Utvikle Kafé Kompis som konsept og gjøre

grundig forarbeid for å kunne realisere

drømmen om å forene Fellesverket Bergen

sitt mattilbud og Arbeidstrening.

Rekruttere flere frivillige til arbeidstrening og

å gi disse god og relevant opplæring.

Jobbe tett med eksisterende

samarbeidspartnere for å nå ut til flere

ungdommer i målgruppen.
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Bergen Røde Kors Ungdom
2021 har alt i alt vært et spennende og fruktbart år

for BRKU. Paraplybetegnelsen Treffpunkt har blitt

tatt i bruk i alle aktiviteter og fått godt fotfeste i

lokalforeningen. Det faste holdepunktet

Treffpunkt Kompis har hatt stabil aktivitet både

under pandemien og etter gjenåpningen. Det har

blant annet blitt arrangert en etterlengtet tur til

United World College, gresskarskjæring, språkkafé

og bowling, og de frivillige har funnet seg godt til

rette i Fellesverkets nye lokaler. 

Det er bare å bøye seg i støvet for ungdommene

våre. For de er altså Norges beste. I alle fall ble de

kåret til «Årets lokallag» på årsmøtet til Røde Kors

Ungdom i november 2021. På bildet under seg du

en stolt leder Lea Simonsen helt oppe til venstre. 

«Årets lokallag for ungdom i 2021». Smak

litt på den! I høst fikk Bergen Røde Kors

Ungdom også nykommerprisen for

aktiviteten Treffpunkt.



Aktivitetslederne har høye ambisjonsnivåer og

arbeider mot å utvide og videreutvikle aktiviteten

ytterligere i 2022.

Å starte opp to helt nye aktiviteter har vært utrolig

givende for både frivillige, aktivitetsledere og

lokalrådet. Både Treffpunkt Student og Treffpunkt

Sykt Gøy var så vidt påbegynt mot slutten av

2020, men i 2021 fikk man begynt rekruttering av

frivillige og aktivitetsledere, og endelig startet

opp for fullt. Det har vært motiverende å se at nye

aktiviteter virkelig fyller et humanitært behov i

samfunnet, og begge aktiviteter har hatt god drift

og en solid deltakergruppe. Treffpunkt Kompis

har også vært et lyspunkt i seg selv, og har

gjennom hele 2021 arrangert ukentlige aktiviteter

med smitteverntiltak som har vært viktige for

mange. 

Å starte opp ny aktivitet krever sitt, uansett

situasjonen. Men da to aktiviteter skulle startes

under en pandemi, møtte man på en del

utfordringer knyttet til rekruttering av frivillige og

aktivitetsledere. Også når det gjaldt utforming av

aktiviteten. Smitteverntiltak som setter et klart

skille mellom ungdom og unge voksne har også

vært tøft i perioder, da BRKUs aktiviteter i

utgangspunktet er for ungdom mellom 13 og 30

år. Da var det tungt å avvise de eldste deltakere i

døren og heller tipse om andre aktiviteter, da de

kanskje trengte Treffpunkt-aktiviteten som mest. 
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Påvirkningsgruppen har arrangert flere

arrangementer, blant annet i forbindelse med

verdensdagen for psykisk helse. Lokalrådet har

arbeidet jevnt med utvikling av lokallaget og

opprettet to nye aktiviteter etter nøye Røde Kors-

vurderinger. 

Treffpunkt Student er et nytt tilskudd som startet

opp aktivitet høsten 2021 etter å ha brukt våren

på å rekruttere aktivitetsledere og finne formen i

aktiviteten. Allerede fra start var aktivitetene

fulltegnet og en stor suksess, og de har vært til

inspirasjon for andre lokallag i Norge. Studenter

har historisk sett vært mer utsatt for ensomhet

enn mange andre unge, og dette ble enda

tydeligere under pandemien. Treffpunkt Student

er et essensielt tilskudd til en yrende student-

kultur i Bergen, da det tilbys gratis lavterskel-

aktiviteter på tvers av fagområder innenfor rusfrie

rammer. Treffpunkt Student har arrangert både

by-rebus, kinotur og en faglig samtale om

frivillighet på CVen.

Treffpunkt Sykt Gøy ble også startet opp i 2021

som en ny aktivitet. Aktiviteten arrangeres i

samarbeid med Energisenteret på Haukeland

Universitetssjukehus, og retter seg mot ungdom i

alderen 13-18 år som har en sterk tilknytning til

sykehuset. Målgruppen er for eksempel pasienter

eller pårørende. Det arrangeres aktivitet

annenhver lørdag, og det er kommet tilbake-

meldinger fra både deltakere og ansatte ved

Haukeland og Energisenteret om at det er behov

og ønske om enda mer aktivitet. Blant aktivitetene

som har blitt gjennomført har vi filmvisning,

baking, maling og  kreative verksteder. 



F R I V I L L I G E  I  

B E R G E N  R Ø D E  
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55

1572

118

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

D E L T A K E R E  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

ENDELIG SAMMEN IGJEN:
I oktober arrangerte lokalrådet i
Røde Kors Ungdom frivilligkveld
på Fellesverket. Etter halvannet
år med pandemi var det kjekt å
kunne møtes igjen med pizza,
sosialt samvær og utveksling av
gode ideer og inspirasjon. De
frivillige fikk også bli kjent med
andre aktiviteter i Bergen Røde
Kors.

Bergen Røde Kors Ungdom

driver aktivitet for sårbare 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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BRKU og Treffpunkt har fått til å arrangere mye

ordinær aktivitet med de ulike smitteverntiltakene

i 2021, så den daglige driften har heldigvis kunnet

være ganske normal. Det som riktignok er utenom

det vanlige, er oppstart av to helt nye aktiviteter

og at vi har tatt i bruk Treffpunkt-begrepet for å

samle BRKUs aktiviteter under én paraply. Dette

har det vært jobbet en del med i 2021, men

Treffpunkt-paraplyen begynner å bli godt etablert

i de ulike aktivitetene. Treffpunkt Sykt Gøy og

Treffpunkt Student har hatt et produktivt og

motiverende oppstartsår, og lagt et godt

grunnlag for videreutvikling av aktivitetene i 2022.

Bergen Røde Kors Ungdom organiserer

aktivitetene under Treffpunkt for å gi ungdommer

en møteplass hvor de kan bli kjent med andre

ungdommer og skape relasjoner. Aktivitetene skal

forebygge og hindre utenforskap blant ungdom

ved å lage inkluderende arenaer i lokalmiljø i

Bergen og skape gode inkluderingsprosesser

blant ungdom. I tillegg har aktiviteten mål om at

ungdom selv skal få være med å utforme og

gjennomføre aktiviteten i tråd med ung-til-ung-

prinsippet. Alle ungdom trenger fritidsaktiviteter

der de kan være seg selv og oppleve felleskap og

tilhørighet.

TILLITSVALGTE: I høst møtte tillitsvalgte fra
lokalrådet andre tillitsvalgte på Vestlandet,
blant annet i Sogn og Fjordane og Rogaland.
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Kors på halsen
KPH satte seg hårete mål for 2021. 70 nye frivillige

skulle verves, kurses og innrulleres. Da er det

hyggelig å ha opptelling, for ved utgangen av

2021 hadde Kors på halsen Bergen 68 aktive

frivillige, fire i permisjon og elleve i opplæring. I

løpet av 2021 har omtrent 100 frivillige bidratt i

Kors på halsen Bergen. 

Inkludering av frivilligheten har vært sentralt i

2021 gjennom gruppeledere og opplærings-

gruppen. Gruppelederordningen gir frivillige

mulighet til å tilegne seg erfaringer knyttet til

lederskap og veiledning. Opplæringsgruppen 

har vært inkludert i utarbeidelsen av et nytt

opplæringsforløp som innføres i januar 2022. 

Slik kan Kors på halsen også tilby frivillige 

Det aller første vi oppdaget under pandemien var

at vi ikke kunne møte barn og unge godt nok i et

nedstengt samfunn. Derfor ble Svarsted Vest for

Kors på halsen opprettet på noen uker i påsken

2020. Kors på halsen er et samtaletilbud for barn

og unge i hele Norge. I Bergen besvarer frivillige

henvendelser på chat fra et vaktrom lokalisert i

Bergen sentrum. Vaktrommet i Oslo besvarer også

epost og telefon. Det er alltid en ansatt til stede, i

tillegg til gruppeledere på flere vakter. 

Kors på halsen Bergen har holdt

vaktrommet åpent 349 vakter i løpet av

2021. På vaktrommet har frivillige lagt

ned omtrent 2920 timer i samtaler med

barn.



fremhevet tematikk relevant for tjenesten. Hvert

kvartal har vi gjennomført en temakveld med

faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjoner i

fellesskap. Flere eksterne foredragsholdere har

bidratt til økt faglig kompetanse i frivilligheten.

Det ble i desember invitert til et kurs i Førstehjelp

ved selvmordsfare, som ble utsatt like før

kurshelgen av hensyn til smittevern.

Vi har også hatt to sosiale kvelder for frivillige når

smittevernsrestriksjonene har tillatt det, noe som

har blitt satt stor pris på. 

Alt i alt kan vi se tilbake på et år med god

måloppnåelse og fine stunder på vaktrommet.

Frivillige viser stort engasjement for barn og unge,

og for tjenesten Kors på halsen. Frivillige uttrykker

at det oppleves som nyttig å komme på

vaktrommet, og at det er som et pusterom fra

travle hverdager og pandemi. Vi har i 2021 sett et

økt samhold i frivilligheten og en økt trygghet i

frivilligrollen. 

Frivillige i Kors på halsen får tett og god

oppfølging fra ansatte, med muligheter for

tilpasninger som gjør det mulig å kombinere

frivillig arbeid med hverdagslivet for øvrig.

Frivillige uttrykker at oppfølgingen bidrar til

trygghet og forutsigbarhet, og vi ser at

individuelle tilpasninger minker frafall av frivillige. 

Samarbeidet med nasjonale funksjoner, svarsted

Oslo og med Oppvekst i Bergen Røde Kors har
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muligheter til å tilegne seg erfaring knyttet til

kursledelse, veiledning og pedagogikk. 

Frivillige blir gjennom samtalene i Kors på halsen

eksponert for svært utfordrende tematikk. Barn

kan fortelle om hendelser og livssituasjoner som

ingen barn burde oppleve. Oppfølgingen fra

ansatte har vært avgjørende for å ivareta frivillige

og for å forebygge stort frafall i aktiviteten.

Oppfølgingen bidrar også til å kvalitetssikre at

taushetsplikten overholdes. 

Kors på halsen Bergen er fremdeles i en tidlig fase

for aktiviteten, og har et stort behov for frivillige.

Rekruttering har derfor vært viktig, med et mål om

å nå ut til et bredt spekter av frivillige med ulik

bakgrunn. Kors på halsen Bergen har målrettet

rekruttert gjennom digitale plattformer og i

Bergens bybilde gjennom plakater. Vi har også

vært i direkte kontakt med utdannings-

institusjoner og arbeidsplasser.  

I 2021 har Kors på halsen Bergen gått fra prosjekt

til drift. Overgangen til drift har medført en

omstrukturering av svarstedet i Bergen, og har

gitt muligheter for langsiktig planlegging.

Overgangen har også gitt rom for i enda større

grad å involvere frivilligheten i aktiviteten, med

økt antall gruppeledere og en opplærinsgruppe.

Vi har i 2022 brukt mye tid på å opprette og

oppdatere dokumentasjon som frivillige har nytte

av på vaktrommet. 

Kvaliteten i samtalene og frivilliges trygghet er

avhengig av et faglig fokus rettet mot barn og

unges hverdag. På vaktrommet har vi månedlig



enn tidligere med tanke på samlinger med fysisk

oppmøte. Vi ser også at frivillige har et større

behov for oppfølging og tilpasninger i aktivitet

enn tidligere. Dette kan i stor grad knyttes til et

økt antall henvendelser, og samtaler med mer

utfordrende tematikk og tilnærming. 
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vært konstruktivt med tett dialog og god

kommunikasjon. Samarbeidet har vært

avgjørende for en god overgang fra prosjekt til

drift, både for frivillige og ansatte. 

Det har selvfølgelig også vært utfordringer. Kors

på halsen har kun eksistert i Bergen under

pandemien, og det var i 2021, som i 2020,

utfordrende å planlegge og gjennomføre kurs og

andre arrangementer utenom vaktrommet. Det

har vært utfordrende å motivere frivilligheten til

digital deltakelse på temakvelder, hvor frivillige

uttrykker behov for samlinger og kurs med fysisk

oppmøte. Dette har i liten grad vært mulig å

gjennomføre i 2021. 

Kors på halsen har høye mål for frivilligheten, og

et behov for et stort antall frivillige. Det har særlig

i sårbare perioder som ferier og høytider vært

utfordrende å bemanne vaktrommet tilstrekkelig.

Vi har sett at det har vært et krevende år også for

frivilligheten, som har skapt behov for tett

oppfølging fra ansatte. 

For Kors på halsen Bergen har overgangen til drift

vært den største forskjellen fra 2020. Svarsted

Bergen har i større grad vært inkludert i tjenesten

som helhet, og Kors på halsen har blitt en mer

enhetlig tjeneste på tvers av svarstedene. Også for

frivillige har dette medført endring, med

oppdaterte rutiner og et styrket fellesskap på

tvers av Oslo og Bergen. 

 

Frivilligheten og ansatte har fra oppstart

innarbeidet gode rutiner for smittevern.

Pandemien har i liten grad preget vaktrommet,

men vi opplever at frivillige er mer utålmodig nå
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100

3100

349

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 2021 slik som

vist i skyen på bildet under.

Sekundærtematikk for psykisk

helse har i størst grad omhandlet

selvmordstanker, spisefor-

styrrelser, angst og depresjon.

Frivillige i Kors på halsen opptrer

som trygge voksne, samtale-

partnere og medmennesker i

møter med barna. 

24.377
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
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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, Walk&Talk og Flyktningeguide.
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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 en frivillig besøksvenn besøker en besøksvert

jevnlig, åpnet vi seniortreffpunktet Kraftverket på

Røde Kors-huset høsten 2021. Parallelt har vi

selvfølgelig også Besøksvenn med hund,

Lørdagstreff, Teatergaten kafé og Kunstkompis.

Splitter nytt i 2021 var lanseringen av

Kraftverket, et sosialt seniortilbud på

Røde Kors-huset. Det var sårt etter-

lengtet etter nesten to år med isolasjon

og frykt for pandemi og smitte.

Til tross for pandemien og stadig skiftende

smittetrykk og restriksjoner, har 2021 vært et fint

år for Besøkstjenesten. Dette takket være flotte

frivillige som gjør en fabelaktig innsats for dem

som trenger det.

Året har også vært bra, fordi vi har kunnet

gjenåpne møteplasser som har vært på pause i

over halvannet år på grunn av pandemien; dette

gjelder Lørdagstreff og Teatergaten kafé. Men så

har vi altså også startet nytt. Som følge av en

tildeling fra stiftelsen DAM til å starte opp

Kraftverket, har vi siden september vært to

ansatte i Besøkstjenesten og kunnet møte de 

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». 



46

humanitære behovene i Bergen på en bærekraftig

måte.

De utfordringene Besøkstjenesten har hatt i 2021,

er knyttet til pandemien. Tilgangen på nye

frivillige er ikke så god som den normalt er.

Samtidig har vi under pandemien fått mange

henvendelser fra eldre som gir uttrykk for stor

ensomhet. Det er mange sykehjemsbeboere som

står på venteliste for å få besøksvenn, men vi har i

2021 i svært liten grad hatt anledning til å gjøre

nye koblinger her. Det er også flere tiltak som

inntil høsten 2021 har vært på pause og

gruppeaktivitetene på sykehjem er fremdeles ikke 

kommet i gang. Vi har ikke kunnet gjennomføre

temasamlinger med faglig påfyll eller sosiale

samlinger for frivillige.

Det har i 2021 vært lagt ned mye arbeid i løpende

å vurdere hva som har vært mulig å få til av

aktivitet og i å utarbeide god informasjon til

frivillige. De frivillige er kontinuerlig blitt orientert

om smittevernregler og -anbefalinger i

nyhetsbrev og per telefon, og vi har hatt

oppfølgingssamtaler med nye og gamle frivillige. 
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Besøksvenn
Besøksvenn er kjerneaktiviteten i Besøkstjenesten.

Her kobles en frivillig besøksvenn 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/eller 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. Et stort flertall

av både frivillige og verter er kvinner (cirka ¾). De

fleste deltakerne er hjemmeboende eller bor i

omsorgsbolig.

Ved årets slutt hadde vi 70 aktive koblinger. Dette

er langt færre enn før pandemien, men gitt

omstendighetene, med både verter og

besøksvenner i risikosonen for Covid19, er dette

et meget tilfredsstillende resultat. Det er også

gledelig at frafall av frivillige besøksvenner er

betydelig lavere i 2021 enn i pandemiens første år. 

HYGGELIG MED BESØK: Under tittelen «Dette
er noe av det hyggeligste som har hendt
meg» skrev lokalavisen Sydvesten
sommerreportasje om besøksvennene Berit
Wollan og Ingrid Wiig. I mai tok nemlig Berits
nabo kontakt med Bergen Røde Kors for å
melde Berit inn som besøksvert. Og kort tid
etter dukket besøksvenn Ingrid opp på
døren.               FOTO: KIM BØYUM, SYDVESTEN



                 Når man bli      
                 pensjonist
forsvinner deler av
nettverket. Etter hvert
mister man kontakt 
med kolleger, og så er 
det noen venner og
kjente som faller fra. 
Da er det greit å ha 
noe å drive med.

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:
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DOBLET INNSATSEN: Bautaen Geir Inge
Bauge har vært besøksvenn i Bergen Røde
Kors i seks år. I fjor doblet han innsatsen
og benyttet Eldredagen til å anbefale
andre om å gjøre det samme.
                                           FOTO: LINN GJERSTAD

GEIR INGE BAUGE,
BESØKSVENN



                 Jeg får så 
                mye igjen.
Og det at noen ser
frem til at jeg skal
komme er altså så
kjekt. 

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:
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TRIPLET INNSATSEN: Alt sammen blir enn
vinn-vinn-situasjon for meg. Det gir meg
virkelig utrolig mye, sier Karen Sundal.
Hun ble besøksvenn for tre stykker på ett
år.                                    FOTO: LINN GJERSTAD

KAREN SUNDAL,
BESØKSVENN
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Besøksvenn 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 over to år. 

I samarbeid med Hordaland Røde Kors, er vi nå i ferd

med å gjenreise Besøksvenn med hund i Bergen Røde

Kors. Høsten 2021 er det blitt utdannet nye

instruktører i Bergens-området, og det ligger an til

kursing av nye besøkervenner med hund våren 2022.

Det melder seg stadig nye frivillige som ønsker å bli

besøksvenn med hund, og vi får jevnlig henvendelser

fra sykehjem med ønske om besøksvenn med hund.

LAVERE BLODTRYKK: Samvær med hund har
dokumentert positiv helseeffekt, blant annet
lavere blodtrykk, mindre stress og
inspirasjon til fysisk aktivitet. I tillegg
kommer opplevelser av ro og nærhet og den
gode følelsen av både å få og gi omsorg.

Besøksvenn 
med hund
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«La meg få dele en helt spesiell opplevelse med

dere: Sammen med en pleier kom jeg en dag

gående med besøkshunden min i en av

korridorene på sykehjemmet i en avdeling der det

var mange personer med demens. Ukko og jeg var

på vei til en av våre faste «verter». Over skulderen

min skimtet jeg at en person fulgte etter oss på

kloss hold. Fordi personer med demens kan gjøre

uforutsette ting, var jeg på vakt. Men det skjedde

ingenting. Pleieren fulgte oss inn til vår vert og vi

var inne hos henne et kvarters tid.

Da vi kom ut i korridoren igjen, ble jeg møtt av en

kvinnelig pasient – hun som hadde fulgt etter oss.

Straks kjente jeg henne igjen. Med ett husket jeg

at hun for 30 år siden bodde i samme borettslag

som meg. Hun kom mot meg og sa: «Jeg husker

deg. Du gikk hver dag på tur med den svarte

hunden der,» sa hun og pekte på Ukko. «Du hadde

alltid rød anorakk med skinnkant rundt hetten. På

beina hadde du slagstøvler. Jeg husker hunden

din,» sa hun. Overrasket svarte jeg bekreftende på

det hun fortalte. Mens jeg sa det, så jeg at to

pleiere som sto måpende og hørte på samtalen

vår. Pasienten klappet hunden og godsnakket

med den.

FRIVILLIGVETERAN: Tor Leif Pedersen har i
svært mange år vært engasjert som
besøksvenn med hund i Røde Kors.

Da jeg senere ble låst ut av avdelingen av den

ene pleieren, fortalte hun hvorfor hun og

kollegaen hadde blitt så overrasket. Damen

som hadde kjent meg igjen, snakket nemlig

ikke til vanlig. Hun ville 

TOR LEIFS
HISTORIE:
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populære. Det var Ukko som var den store helten.

Hver gang Ukko var i nærkontakt med en pasient,

logret han ivrig. De aller fleste pasientene kviknet

til og smilte og pratet i vei når de fikk klappe og

kose med Ukko. Når han gjorde triks, steg

stemningen flere hakk. Ukko likte å gjøre øvelser

som pasientene, personalet og av og til de

pårørende satte stor pris på. Som regel runget

latter og applaus på fellesrommet når han var i

aksjon.

Ukentlig gikk vi på besøk på institusjonen. Hvert

besøk varte i maks tre kvarter. Hver eneste gang

jeg gikk ut av døren på sykehjemmet sammen

med Ukko, hadde jeg det godt med meg selv. Jeg

kjente en varm og god følelse i brystet av at Ukko

og jeg hadde sendt en strime lys inn i mørket som

oppleves av ensomme, ensformige og triste liv.

Jeg visste at den demente personen som ikke

snakket med andre – hverken medpasienter eller

personalet – denne personen godsnakket med

Ukko og meg mens han koste med hunden. Jeg

visste at den svært syke på palliativ avdeling der

hun lå i sengen, opplevde sin eneste gode og

glade ukentlige stund når hun fikk klappe og kose

med Ukko. Skikkelig motiverende var det å vite at

hunden på magisk vis ga henne den eneste

gleden i en vond, smertefull tilværelse.

Pleiepersonalet var tydelig på at nærkontakten

med hunden var utrolig viktig for den svært syke

og svake pasienten.»

ikke – eller klarte ikke – å meddele seg hverken

overfor familiemedlemmer, medpasienter eller

pleiepersonalet. Når hun i det daglige prøvde å

snakke, fant hun ikke ordene. Derfor var det så

overraskende at hun hadde snakket flere

setninger med meg.

Det var ingen tvil om at synet av hunden hadde

trigget noe i henne; minner og språk kom tilbake.

Hunden hun snakket om, var selvsagt gått til de

evige jaktmarker for flere tiår siden, men var av

samme rase og farge som besøkshunden min.

Hendelsen gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg

visste jo at personer med demens kan miste

taleevnen. Likevel slo det meg som uvirkelig at

hunden hadde hjulpet pasienten å huske meg og

samtidig finne ord til å uttrykke det hun husket.

Det var jo nesten ikke til å tro.

Imidlertid var det ikke den eneste gangen jeg

opplevde at Ukko fikk personer med demens og

andre pasienter til å snakke når de fikk klappe og

kose med hunden min. Slike opplevelser er noen

av de hyggeligste minnene jeg har av fra tiden jeg

gikk med Ukko på besøk på sykehjemmet.

I nær åtte år var jeg en besøksvenn med hund

med min koselige, menneskekjære Ukko – en

svart jaktlabrador. Vi ble kjempepopulære på

sykehjemmet. Ikke er jeg så innbilsk at jeg tror jeg

var den viktigste grunnen til at våre besøk var så
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Lørdagstreff
Lørdagstreff er en flerkulturell møteplass som

holder til i Røde Kors-huset. Deltakerne 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. Det er en meget dedikert

gjeng med frivillige som driver møteplassen,

hvor det alltid er god stemning og positiv

energi. Gjensynsgleden var stor da Lørdagstreff

endelig kunne starte opp igjen i august 2021,

etter å ha vært stengt siden pandemien startet. 

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.

Etter å ha vært stengt siden pandemien startet,

var det gjenåpning av kafeen i november 2021.

Her var det godt oppmøte, og med midler fra

Hordaland Røde Kors, ble det kake og

underholdning ved musiker. Kafeen er et

samarbeid mellom Besøkstjenesten, Bergens

Demensforening, Bergen kommune, Møllaren

frivilligsentral og Salem nærmiljøsenter. Kafeen

er åpen hver torsdag klokken 1700-1900 og

ligger på gateplan i Engensenteret.

Teatergaten kafé
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Kandidat til ildsjelprisen
«Vi foreslår at Ildsjelprisen 2021 går til

Frosinis Kasimis Andreassen for hennes

mangeårige innsats på den flerkulturelle

møteplassen Lørdagstreff.»
betydelig humanitær og uegennyttig innsats i

nærmere 40 år på Bergen Røde Kors sin

flerkulturelle møteplass for seniorer. Dette er

frivillighet på sitt beste. 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. Deltakerne kommer fra

store deler av verden som blant annet Chile,

Columbia, Peru, Bosnia, Tsjekkia, Spania, Cuba,

Vietnam og Norge.»

Ildsjelprisen er ikke tildelt ennå, men vi synes

forslaget Besøkstjeneten i Bergen Røde Kors

sendte inn på slutten av 2021 er så hyggelig at

vi tar med litt av den. De skriver: «Frosinis var i

1984 en av grunnleggerne av aktiviteten, og

hun har nå i flere år også 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 Frosinis gjort en

FRIVILLIGVETERAN: Etter å ha vært stengt ned i halvannet år som følge av pandemien,
åpnet Lørdagstreff opp igjen i august 2021, til stor glede for både frivillige og
deltakere. Med Frosinis (t.v.) som primus motor, er det en meget dedikert gjeng med
frivillige som driver møteplassen hvor det alltid er god stemning og positiv energi. 
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Kunstkompis
Kunstkompis er et nytt tiltak som startet i mai

2021. Tilbudet går til frivillige besøksvenner som

sammen med verten ønsker å besøke

Kunstmuseene ved Lille Lungegårdsvann.

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

Besøkstjenesten, KODE, Bergen kommune,

Nasjonalforeningen for folkehelse og

Verdighetssenteret. 

I løpet av 2021 ble det holdt to kurs for

kunstkompiser og deltakerne uttrykte stor 

NYTT PROSJEKT: − Tenk, nå har Norge fått
sine første kunstkompiser, og vi gleder oss 
til å rekruttere flere til høsten, sa Helga
Anspach, prosjektleder på KODE, på den
første samlingen på vårparten i fjor.
                                        FOTO: DAG FOSSE, KODE
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begeistring for dette tiltaket. Det er et prosjekt

hvor frivillige i Besøkstjenesten og i Bergen

kommune sammen med sine deltakere får

besøke kunstmuseene KODE på egne premisser. 

– Dette anbefaler jeg virkelig. Kurset er veldig

godt, KODE har dyktige formidlere og en får

mange gode tips til å snakke om bilder. I stedet 

for å få med seg flest mulig bilder i et

 forrykende tempo, legger de opp til at man tar

det helt rolig og nøyer seg med et par bilder av

gangen. For å bli kunstkompis trenger man 

ikke kunne noe om kunst fra før av og poenget

er heller ikke at man skal bli kunstekspert av

dette, men at bilder kan tale til oss og legge 

opp til gode samtaler», sier koordinator i

Besøkstjenesten, Tone Kristine Kolbjørnsen.

KUNSTVENNER: Med Kunstkompis-prosjektet kan det bli mange hyggelige
stunder hvor frivillige og deltakere for eksempel kan kombinere et besøk i
museet med en kopp kaffe i kafeen og kanskje en rusletur ved Lille
Lungegårdsvann.                                                                        FOTO: DAG FOSSE, KODE
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Kraftverket
I mai 2021 ble vi tildelt midler fra stiftelsen DAM for å

starte opp Kraftverket som er en møteplass for

seniorer på 65+. En overordnet målsetting ved

Kraftverket, er å fremme en alderdom preget av sosial

deltakelse, verdighet og mestring. Kraftverket drives

av frivillige seniorer, og er på den ene siden et

lavterskeltilbud hvor de som ønsker det bare kan

komme innom, ta seg en kopp kaffe og en prat.

Kraftverket er også en arena for kulturopplevelser,

utveksling og påfyll av kunnskap og kompetanse.

Seniorene kan få digital opplæring her om de ønsker

det. Kraftverkets ressursgruppe ble etablert i oktober

2021 og hadde jevnlige treff frem mot jul. Det er en

fryd å oppleve entusiasmen fra frivillige og deltakere

for denne nysatsningen. Kraftverket holder til i Røde

Kors-huset på Vetrlidsallmenningen 9, og er så sant

smittesituasjonen tillater det åpent hver tirsdag

mellom klokken 12 og 15. 

NYTT PROSJEKT: Kraftverket er helt nytt i
Røde Kors-regi. Målsettingen er å øke til to
dager åpen seniorkafé hver uke i løpet av
2022.                                      FOTO: LINN GJERSTAD

GOD STEMNING: Det er vanligvis helt fullt på
Kraftverket og humøret er på topp blant
deltakere.                           FOTO: LINN GJERSTAD
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Før han skulle innta mikrofonen, ble han

introdusert som en av Norges beste

fortellerstemmer.

– Takk for den hyggelige introduksjonen, men

hvis jeg er full av gode historier nå, skyldes det

at jeg har sittet på bord med en gjeng med Ny-

Krohnborg-gutter. De var ikke skåret for

munnen de heller. Jeg har fått stoff til flere

bøker der borte, kunngjorde bergensforfatteren

mens han nikket mot bordet der han spiste de 

STAALESEN PÅ KRAFTVERKET: Det er kulturelle innslag på Kraftverket
hver tirsdag, for eksempel dans, foredrag, musikk eller minikurs. Her er 
fra forfatter Gunnar Staalesens besøk.                        FOTO: LINN GJERSTAD

«I vår familie kaller vi det ikke
pensjonist, men NAV-stipendiat.»
Gunnar Staalesen (74) var invitert for å

snakke om Isdalskvinnen og andre mysterier,

og fant virkelig tonen med de andre

seniorene på Kraftverket.

Røde Kors-frivilliges betasuppe. Som de fleste

andre fremmøtte, er Staalesen egentlig

pensjonist, men hverdagene hans bærer ikke

nevneverdig preg av det.

– Vi kaller det ikke pensjonist i vår familie, men

NAV-stipendiat. Men enn så lenge prøver jeg å

ha normale arbeidsdager og håper jeg får gjøre

det en god stund til, sier han. 

I nesten en time dro Staalesen linjene fra

barndommen i Bergen og frem til i dag, både

gjennom forfatterskapet og eget liv. Sistnevnte

var nok meget gjenkjennelig for Kraftverkets

gjester.

EN SNIKTITT
INN I 2022 PÅ
KRAFTVERKET:
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Nettverk etter soning

Mange av de ordinære, sosiale koblingene i NES

har hatt begrenset mulighet til å møtes på grunn

av smittevernsrestriksjoner, men de fleste har

opprettholdt kontakten gjennom året. Et par

møter og aktiviteter rett før jul måtte utsettes

grunnet smittetrykk. Da er det desto mer positivt

at NES Gjeld er helt oppe og står. Vi startet med to

frivillige til det nye prosjektet, men i løpet av 2021

femdoblet tallet seg. Ved utgangen av året var det

I 2021 ble egen koordinator ansatt og det

nye gjeldsprosjektet kunne komme

ordentlig i gang. NES Gjeld bistår domfelte

med å samle gjeld og få oversikt over

deres økonomiske situasjon. 

ti frivillige tilknyttet NES Gjeld. Vi har også lyktes i

å få en god blanding i alder og bakgrunn.

Samarbeidet med Kriminalomsorgen har utviklet

seg veldig bra. Røde Kors-frivillige har i løpet av

2021 bistått med å kontakte kreditorer, lage

nedbetalingsplaner og sette opp budsjett på

vegne av innsatte. NES Gjeld har blitt mottatt som

en god støttespiller for Kriminalomsorgen, og skal

bistå med kurs og opplæring av innsatte og

ansatte i fengslene i Bergen. Vi skal sette gjeld på

agendaen, og sørge for at det innarbeides mer

gjeldsarbeid i soningsforløpet til den enkelte. NES

Gjeld har god kontakt med NAV Gjeldsrådgivning,

Namsfogden, Wayback og Blå Kors.

UTVEKSLER ERFARINGER: Det er blitt holdt kurs for nye frivillige, blant
annet i regi av vår «superfrivillige» Atle Sundøy (nummer to fra venstre).
Målet er at vi skal etablere en fast dag i måneden der alle frivillige samles
for å dele erfaringer.                                                                    FOTO: LINN GJERSTAD
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F R I V I L L I G E

D E L T A K E R E

I startfasen har det vært behov for kursing for å

komme skikkelig i gang. Her har blant andre vår

egen superfrivillige Atle Sundøy bidratt. Han

begynner etter et halvår å bygge opp god erfaring

med å jobbe med innsatte og deres gjeld:

– Vi etablerer først relasjonen og blir et lag. Så

forteller de hvordan alt er, hvordan de henger

sammen, hvordan de er kommet i denne

situasjonen. Så får de hjemmelekser. De må fylle ut

skjema, lage en oversikt over hvem som eier gjelden

og prøve å bidra til at vi får en oversikt. Men noen

ganger kommer de jo tilbake med en pose uåpnede

konvolutter. Da må vi hjelpe til med sorteringen, sier

Sundøy.

Fokus for aktiviteten er å gjøre veien tilbake til

samfunnet litt lettere for den enkelte. Ved å ta

styringen over egen økonomi vil deltakeren oppleve

mestring og kanskje håp for fremtiden. Det viktigste

i aktiviteten er å la deltakeren selv være i førersetet,

og ikke overta gjeldsarbeidet fra vedkommende. Det 

FÅ TREFF I 2021: Mange av de ordinære, sosiale
koblingene i NES har hatt begrenset mulighet til
å møtes på grunn av smittevernsrestriksjonene,
men de fleste har opprettholdt kontakten
gjennom året. Et par møter og aktiviteter rett
før jul måtte utsettes grunnet smittetrykk.     
                                                    FOTO: LINN GJERSTAD
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er deltakeren selv som skal ta tak i gjeld og

økonomiske problemer, og vi skal inn og støtte

og bistå der det trengs. 

Første del av høsten 2021 ble brukt til å knytte

til seg samarbeidspartnere og lære av de beste

på feltet. Bergens Røde Kors sin nyansatte jurist

og gjeldskoordinator, Ida Odland, har hospitert

hos NAV Bergenhus og den byomfattende

gjeldsrådgivningen der. 

Videre er det etablert god kontakt med ansatte i

Bergen Fengsel, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn

overgangsbolig og Senter for narkotikaprogram

med domstolskontroll. NES Gjeld har vært på

besøk for å presentere vårt tilbud. Vi opplever å

bli tatt meget varmt imot og at tilbudet vårt er

nyttig. Det er verdt å trekke fram et spesielt

godt samarbeid med Bergen Fengsel. I 2022

planlegges det ukentlige turer ut dit for å jobbe

med gjeldsarbeid sammen med innsatte og

ansatte, så snart vil prosjektet 

«gjeldstorsdag» bli lansert.

Gjeldsarbeid er et eget fag, og det er tidvis

krevende å holde oversikten over det faglige slik

at vi hele tiden gjør det som er riktig for

deltakerne våre. Her er det bratt læringskurve

for både Bergen Røde Kors og de frivillige. Vi har

heldigvis gode kontaktpersoner i NES Oslo. 

Det er utfordrende å drive gjeldsarbeid der

deltaker fremdeles soner, ettersom den innsatte

har svært begrenset tilgang til telefon og

internett. Her jobbes det godt med Bergen

Fengsel og Bjørgvin fengsel for å gjøre denne

delen lettere. NES Gjeld må fortsette å sette

dette på dagsorden for fengslene. De innsatte

må få et større handlingsrom til å ta tak i gjeld

under soning.

Gjeldsarbeidet har vært lite berørt av

pandemien, ettersom mye kan gjøres over

epost og telefon.

GJELDSTORSDAG: Samarbeidet med Bergen Fengsel er
svært godt. I 2022 planlegges det ukentlige turer ut dit
for å jobbe med gjeldsarbeid sammen med innsatte og
ansatte, så snart vil prosjektet «gjeldstorsdag» bli lansert.
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Fra starten av 2021 og frem til 6. juni var

fengselet stengt for besøkende grunnet

pandemien. Gjenåpningen, som kom like før

sommerferien, kom også med flere forbehold.

Blant annet med mulighet for rask nedstenging

igjen og utfordringer omkring vaksinering av

innsatte. Mye av aktiviteten ble gjenopptatt

utover høsten. Dette gjelder både besøk til

innsatte, informasjonsarbeid overfor innsatte og

møte med ledelsen i Bergen

Visitor
Hovedutfordringen med et

langtidsstengt fengsel, er at de innsatte

byttes ut. Flere av Visitor-koblingene til

Bergen Røde Kors var dermed utdatert

da pandemien slapp taket og frivillige i

Røde Kors fikk besøke innsatte igjen.
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Fengsel. Vi har også deltatt på Tour de Prison i

september, som er et stort idrettsarrangement i

fengselet, samt pakket og distribuert julegaver

til rundt 220 innsatte. 

Vi er også glade for at vi i 2021 endelig kunne

samle de frivillige til faglig seminar, samt

gjennomføre regulære møter i utvalget.

Etter lengre tids forbud mot besøkende i Bergen

Fengsel, hadde mye endret seg da de åpnet opp

igjen for dette. Først og fremst går dette på

mange nye ansatte, men ikke minst svært

mange nye innsatte. Visitortjenesten var ikke

like kjent, eller hadde samme status som før

pandemien. Selv med mye informasjonsarbeid

var dette en treg materie. Det løsnet først mot

slutten av året.

De økonomiske rammene til visitortjenesten ble

radikalt endret i 2021. Dette skjedde i form av

en ekstrabevilgning fra nasjonalkontoret i juni

måned. Fra høsten av ble derfor ansattstøtten

økt fra 15 til 75 prosent. I tillegg ble det

romsligere rammer til blant annet innkjøp av

utstyr og gjennomføring av samlinger.
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Et annet høydepunkt var den faglige samlingen vi

hadde på Hotel Rosenkrantz 6. november. Det var

meget god oppslutning fra de frivillige samt fra

Bergen Fengsel. I tillegg var det innleide

foredragsholdere fra Regionalt kompetanse-

senter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri,

samt fra RøverRadion. Blandingen av faglig

innsikt, kontakt med nye personer i fengselet og

det å endelig møtes igjen var en meget god

kombinasjon.

Det viktigste fokuset nå er å få aktivert alle

visitorene i Bergen Røde Kors. Det vil si at alle som

har kapasitet til det raskest mulig kommer inn i en

kobling med en innsatt. For å få til dette må vi har

stort trykk på informasjonsarbeid i fengselet, både

blant innsatte og ansatte fremover. Videre er det

viktig for oss å utføre koblinger i samarbeid med

prestetjenesten fortløpende. 

Fengselsprest Carina Søfteland roser Røde Kors

sine frivillige for ambisjonen om å gi løslatte en

sjanse til å øke livsmestringen.

– Det dere gjør er kjempeviktig, for dere

myndiggjør personer. Dere sier at «dette kan du få

til og vi skal være støttespillere». Det er utrolig

viktig. Jeg har tro på at dere klarer det, men man

må være bevisst på hvordan man er en positiv

ressurs uten at noen føler seg mindreverdig,

skamfull og ubrukelig. Det er viktig å tenke på

hvordan gode møter etableres, hvordan et møte

mellom to mennesker blir godt. Det finnes ikke

noe fasitsvar, men man må møte dem uten å være

en bedreviter. Det handler om åpenhet, ærlighet

og hva vi tenker om menneskeverdet. Det er dere

gode på, sier fengselspresten.

GODT SAMARBEID: Fengelseprest Carina
Østensen Søfteland roser de Røde Kors-frivillige
for jobben de gjør.    FOTO: LINN GJERSTAD
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Vi har nemlig hatt gleden av både å møte

deltakere vi kjenner fra før, men også personer

som sitter i India og USA og planlegger å

komme til Norge. Men selv om vi har hatt

kjempefine opplevelser med alternative

norsktreningsvarianter, når vi ikke ut til like

mange. Derfor ser vi frem til å kunne møtes over

kaffekoppen igjen når pandemien slipper taket.

Norsktrening med munnbind fungerer ikke.

Norsktrening i Bergen Røde Kors skal være en

uformell muntlig samtaletrening for voksne

migranter som trenger det. Vi har tilbudt tre 

Norsktrening
Absolutt alt har vært utenom det

vanlige for Norsktreningen i Bergen

Røde Kors i 2021. På godt og vondt.
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Digital norsktrening

Utendørs norsktrening

Nybegynnergruppe på Røde Kors-huset

ulike varianter av norsktrening i løpet av 2021: 

Selv om vi har savnet vårt store drop-in-tilbud,

som dessverre ikke var mulig å gjennomføre

med de restriksjonene som var i 2021, har vi

funnet alternative former som passer for alle. 

Det har vært stor pågang og etterspørsel, og

alle som har tatt kontakt med oss i løpet av året

har fått et tilbud.
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Det har også vært det aller viktigste for oss: At

deltakere som etterspør norsktrening alltid får

et tilbud. Mye av verdien i vår vanlige

norsktrening er det sosiale, og å se hverandre i

øynene over en kaffekopp. Frivillige

norsktrenere, mange av dem seniorer, har vært

utrolig sporty med å tilpasse aktiviteten, slik at

dette uformelle og hyggelige er blitt videreført i

de nye formatene, også når man bare ser

hverandre gjennom en skjerm. 

De siste to årene har frivillige norsktrenere blitt

helt rå på digitale løsninger. Man blir fra tid til

annen slått i bakken av hvor kreative og spreke

de frivillige er. I en av de utendørs

norsktreningsøktene tok den frivillige initiativ til

en kanotur – og gjett om man fikk lære mange

nye norske uttrykk den dagen! 

Mange har også gitt god veiledning til deltakere

som har funnet det vanskelig å manøvrere de

digitale alternativene. 

Digitale alternativ kan ofte se upersonlige ut, og

fra utsiden oppleves som dårligere alternativ.

Men vi har sett at deltakere som har vært i

samme digitale norsktreningsgruppe har

knyttet kontakt og blitt venner utenfor

skjermen. Faktisk, på en av de digitale

norsktreningsøktene, dukket to deltakere som

vanligvis har deltatt fra hver sin kant, opp i

samme bilde! De hadde på eget initiativ møttes

for å delta på norsktrening sammen. Digital

norsktrening har også vært tilgjengelig for

deltakere som av veldig mange ulike grunner

ikke har hatt anledning til å møte opp til

norsktrening før.

DE FRIVILLIGE ER KLARE: En suveren ryddeøkt i alt
materiell som brukes på Norsktrening har gjort oss klare
til 2022 når vi håper å kunne starte med vårt store drop-
in-tilbud igjen for fullt.                         FOTO: LINN GJERSTAD



66

Det er utfordrende å få ut informasjon om våre

alternative tilbud og gjøre det tilgjengelig nok for

aktuelle deltakere. Når vi må kreve

forhåndspåmelding blir det vanskelig for mange

med lite språkkunnskaper. Selv om vi gjør alt vi

kan for å tilrettelegge for dette, vil vi miste mange

deltakere som har stort behov for tilbudet, rett og

slett fordi de ikke får meldt seg på.

Vi ønsket å gi et eget tilbud til de deltakerne som

har vansker med å henge med digitalt, fordi de

ikke har lært nok norsk til å få utbytte av det ennå.

Med tre svært engasjerte og kompetente frivillige

etablerte vi derfor en egen norsktrening for disse

på «nivå 1», som møttes hver torsdag på Røde

Kors-huset.

Det har vært noe skralt på den sosiale fronten de

siste to årene, men tidlig på høsten 2021 valgte vi

høstens mest tåkete dag til å gjennomføre en kick-

off for norsktreningshøsten. Sammen dro frivillige

og deltakere fra Røde Kors-huset opp til

Skomakerdiket, hvor vi grillet og hygget oss.

Samtidig fikk vi hentet inn masse innspill på

hvordan deltakere ønsket å gjøre norsktrening, og

vi planla store deler av norsktreningshøsten

sammen.

SPREKE FRIVILLIGE: Det er i alle fall ikke
kondisen det skal stå på. Både norsktrenere og
deltakere har brukt pandemien til Norsktrening
gatelangs og til fjells.



                 Det er takk-   
                 nemligheten,
gleden og fremgangen
som driver oss. Og at vi
får bidra til positiv
integrering.

HØRT PÅ
RØDE 
KORS- 
HUSET:
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KLAR FOR FYSISKE MØTER IGJEN: De har vært frivillig i en mannsalder
til sammen. I 2022 er norsktrenerne i Bergen Røde Kors igang igjen for
fullt. Trond Grytting (t.v.) gleder seg. – Det fine med å være frivillig
norsktrener, er at man får blir med på å skape identitet. Man merker at
man gjør en forskjell, sier han.                                       FOTO: LINN GJERSTAD

TROND GRYTTING,
FRIVILLIG NORSKTRENER
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For flyktningeguide har det vært gledelig at de

fleste i kobling, på tross av smitteverns-

restriksjoner, har klart å holde kontakt via

telefon eller sosiale medier, når fysisk møte ikke

var tillatt eller anbefalt. Det utfordrende har dog

vært å arrangere kurs, aktivteter og samlinger,

samt å rekruttere nye frivillige under en

pandemi.

Flyktningeguide har som mål at flyktningene

som deltar skal få trene på norsk språk i en-til-en

relasjon med en norsktalende person, få 

Flyktningeguide
Totalt har 41 nye søkt og fått en

flyktningeguide i 2021. Bergen Røde

Kors har hatt 85 koblingspar gjennom

året.
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kompetanse på hvordan man bygger sosiale

nettverk i Norge, få kunnskap om lokal-

samfunnet og en bedre forståelse av norsk

kultur med våre koder og regler. Målgruppen

for tiltaket er nye flyktninger mellom 18 og 55 år

som er bosatt i Bergen. Fellesaktiviteter for alle i

kobling tilbys normalt én gang hver måned.

Deltakere kommer til prosjektet gjennom

henvisning fra Bergen Kommune, som tilbyr

dette via deres introduksjonsprogram for

flyktninger, Kvalifiseringssenteret Ny Sjanse og

Norsk for arbeid (NorA).

UTENDØRSTREFF: Flyktningguide har
møttes utendørs på fellesaktivitetene.
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Derfor er det helt forståelig at mange har hatt

behov for å prioritere seg og sine i en tid med

pandemi og smittevern hengende over oss.

Likevel har det vært svært gledelig å se hvordan

Vennefamiliene har omfavnet ungdommene

som en av sine egne, og trygget nettverk rundt

disse. 

Mange av koblingene har møttes mye i år, til

tross for restriksjoner og tiltak. Flere har vært på

hytteturer sammen, de har lært å kjøre båt, fiske,

øvelseskjøre, feiret bursdager og høytider. Også 

Vennefamilie
Det er en vanskelig tid å rekruttere

familier til å skulle inkludere et ekstra

familiemedlem i tider man er bedt om

å holde sosial avstand.
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kjæledyr er frivillige i Vennefamilie, og flere av

de frivillige familiene har rapportert om at

ungdommene også er blitt veldig glade i

familiens firbente medlemmer. 

Det er færre ungdommer som blir bosatt i

Bergen, men vi har i løpet av året hatt elleve

ungdommer som har vært eller fortsatt er i

kobling. I Vennefamilie involveres hele

familiene, og ungdommene får et godt innblikk

i helt ordinære familieliv i Norge. 

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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I 2021 har vi så lang det har gått prøvd å holde

normal aktivitet for både krisesentergruppen og

for koblinger. Krisesenteret har hatt strenge

restriksjoner på å la eksterne komme inn på

huset, så for de frivillige har det vært til dels

utfordrende å opprettholde aktivitet for

beboerne der. De har gjennom store deler av

året hatt uteaktivitet eller ved noen anledninger

benyttet seg av byens fasiliteter, men det er ikke

alle beboere som av sikkerhetsgrunner kan gå

rundt i byen. Så på senhøsten tok vi kontakt

med kommunen for å låne et bydelslokale

EVA og Mentorfamilie
Bergen Røde Kors og EVA har en helt

fantastisk frivilliggruppe som har klart

å holde aktiviteten gående på

Krisesenteret gjennom hele

pandemien til tross for utfordringer.
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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.

Mentorfamilie er et tilbud til unge

voksne som har brutt med sin egen

familie grunnet negativ sosial kontroll. I

Mentorfamilie får deltakerne tilbud om

å besøke en familie cirka en gang i uken,

der målet er å skape nettverk, føle

tilhørighet, dele hverdagsopplevelser

og opplever trygghet. 
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som gruppen kunne benytte seg av til

ukentlig aktivitet. Det har fungert fint.

Ved pandemiens begynnelse i 2020 hadde vi

ikke hatt noen deltakere ute i arbeidstrening

hos Nordic Choice Hotels, da vi på den tiden

nettopp hadde startet prosjektet. Hotellene

ble som kjent hard rammet av pandemien,

og hadde følgelig ikke mulighet til å ta inn

noen på arbeidstrening. 

Dermed ble prosjektet vårt satt på pause.

Men høsten 2021 startet første deltaker i
FIKK STOR ADVENTSGAVE: På tampen av 2021 ble
EVA og arbeidet for barna på Krisesenteret en del av
de ansatte i Sparebanken Vests julekalender, noe
som ga nesten 200.000 kroner til utstyr for disse
barna. Frivillig i Røde Kors, Samantha Harris (t.h.),
tok imot gaven.                              FOTO: LINN GJERSTAD 

arbeidstrening. Hun avslutter sin periode

vinteren 2022. 

Vi er glade for at vi får en del henvendelser

om deltakere som ønsker å bli med i EVA.

Det tyder på at vi er et relativt kjent og

ønsket tilbud. Samtidig har det under

pandemien vært utfordrende å skulle skaffe

nok og egnede frivillige til å være i kobling

både i EVA og Mentorfamilie.
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Der det har vært særunntak for andre aktiviteter

(en-til-en, barn og unge, beredskap og så

videre), har ikke Døråpner hatt mulighet til å

definere seg innenfor disse rammene. I tillegg er

vi avhengig av at ulike sosiale arenaer holder

åpent, som for eksempel klatrehaller og

svømmehaller, for å gjennomføre våre

aktiviteter på vanlig måte. 

Dette har ført til at vi i første halvdel av 2021 var

nødt til å avlyse aktiviteter. 

Døråpner
Døråpner var spesielt hardt rammet

av smittevernsrestriksjonene, fordi

det er en fellesaktivitet for voksne.

Gleden over å få starte opp igjen med

aktivitet fra mai av var desto større.

FRIVILLIGTIMER826
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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. I 2021 hadde vi

fast klatring på mandagskvelder og

sosial samling på onsdagskvelder. På

sosial samling drar man ut på aktiviteter

i byen, som shuffleboard, brettspillhus,

bowling og så videre, eller har hyggelig

samvær på huset.

MER SOSIALT I 2022: Døråpner hadde 87
deltakere i 2021.           FOTO: LINN GJERSTAD 
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Da vi endelig hadde mulighet til å starte opp

igjen, har vi jobbet hardt for å få med

tidligere frivillige og rekruttere nye frivillige,

slik at vi igjen kunne skape et aktivitetstilbud

med god kvalitet grunnet flinke og

engasjerte frivillige. 

I tillegg til å starte opp igjen med både sosial

samling og klatring, har vi også, med støtte

fra DAM-stiftelsen, fått gjennomført et åtte

ukers svømmekurs for 15 mennesker som

var utrygge i vann og ikke kunne svømme.

Dette kurset ble holdt på AdO Arena med

profesjonelle svømmeinstruktører. Vi har fått

svært gode tilbakemeldinger fra deltakere, 

og flere forteller at de er mye tryggere i vann

og kan svømme mye bedre nå enn før

kurset. 

Tidlig i desember fikk vi også gjennomført et

etterlengtet julebord for både deltakere og

frivillige. Her hadde vi bestilt god julemat

gjennom et cateringselskap, og det ble

sunget julesanger, holdt taler og delt ut

julekort og julegaver. Dette var noe som

deltakerne hadde gledet seg til i mange uker

og de var veldig takknemlig for at vi fikk

gjennomført det. 

MER SOSIALT I 2022: Døråpner har beklageligvis
vært spesielt hardt rammet av pandemien, da en
rekke aktiviteter for voksne har hatt strenge
restriksjoner.                            FOTO: LINN GJERSTAD 
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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
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Som Norges største frivillige beredskaps-

organisasjon er Røde Kors tilstede over hele

landet, med 380 lokalforeninger og 300

hjelpekorps. Røde Kors skal være en kompetent,

tydelig og synlig beredskapsaktør. Vi er til stede

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.

Beredskap
I Bergen er vår førstelinje ved

beredskapshendelser Hjelpekorpset.

Men frem til 17. mars sto frivillige fra

hele organisasjonen beredskapsvakt

på Covid19-teststasjonene.

Det var dette som skjedde da pandemien traff

Norge, for da var det ikke bare hjelpekorpsere

som stilte opp som beredskapsmannskap.

Frivillige fra alle deler av organisasjonen bidro,

blant annet som vaktmannskap på teststasjoner. 

I løpet av pandemien har Røde Kors-frivillige i

Hordaland bidratt med over 15.000 timer på

teststasjonene i Bergen, frem til vi avsluttet

oppdraget i mars 2021. Vår innsats blir lagt

merke til og satt pris på:

– Takk for det gode samarbeidet denne gangen

også til alle dere. Vi har etter mine begreper

sammen løst de utfordringene som har dukket

opp på en god måte. Lykke til også for dere, når

dere nå skal få mer anledning til å rette fokuset

på mer genuine basisaktiviteter, lød tilbake-

meldingen fra seksjonssjef i byrådsavdeling for

eldre, helse og frivillighet, Bernt A. Tungodden.

TESTSTASJONSVAKT: 
Frem til midten av mars
brukte Røde Kors
mannskaper på
teststasjonene i Bergen.                   
FOTO: ØRJAN SKAGA



                 Tror jeg knapt      
                 har jobbet 
med en så fleksibel 
og serviceinnstilt
organisasjon før.

HØRT 
PÅ TEST-
STASJONEN
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BEREDSKAPSVAKT PÅ TESTSTASJON: Røde Kors har vært en del av
mannskapene på teststasjonene i Bergen i totalt 15.608 timer i 2020 og
2021. Tilbakemeldingene om våre frivillige på samarbeidet fra både
Bergen kommune og Helse Bergen har vært svært gode.
                                                                                                              FOTO: ØRJAN SKAGA

PIA HELENE SÆVIL HELLJESEN,
PROSJEKTLEDER COVID-19 HELSETJENESTER
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Beredskapsåret 2021 være ett innholdsrikt år for

Hjelpekorpset. De hadde flere dugnader der de 

 oppgraderte og organiserte depot og garasje.

Den generelle statusen på bilparken er veldig

god etter innkjøp av nye kjøretøy sent i 2020 og

tidlig 2021. 

Beredskapen innen søk og redning på vann er

også betydelig forbedret etter Hjelpekorpset i

2021 gikk til innkjøp av en såkalt rescue runner,

som er en vannscooter som kan redde både på

sjø og vann. 

 

Hjelpekorpset jobber kontinuerlig med

forbedringer og optimalisering i utstyrsparken,

slik at de alltid er godt rustet for oppdragene de

blir kalt ut på. 

2289 TIMER PÅ
SANITETSVAKT:  På grunn
av lav aktivitet i
samfunnet, startet 2021
med få sanitetsvakter.
Dette tok seg opp igjen i
løpet av våren og sommer.
De frivillige har til sammen
lagt ned 2289 timer på
sanitetsvakter, og har
blant annet deltatt på
Bergen City Marathon,
Bergen Fjellmarathon, 7-
fjellsturen, NHH
arrangementer og
sykkelrittet Bergen-Voss. 
FOTO: CHARLOTTE FOSSE
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«Nok et år har vært annerledes for Bergen Røde

Kors Hjelpekorps. Riktignok bedre enn 2020,

men fortsatt tidvis preget av Covid19. Sesongen

startet som alltid med vintertjenesten vår på

Kvamskogen. Redningsredningshytten vår,

Føykely, var bemannet hver helg hele

vintersesongen. Jeg er meget stolt av hva vi har

fått til på Kvamskogen og den høye

vinterfaglige kompetansen mannskapene våre

har. Dette er meget dedikerte frivillige som

virkelig står på for å ivareta en robust og

profesjonell vinterberedskap. 

Da våren kom, var det heldigvis åpning for igjen

å igangsette kurs og opplæring for nye frivillige.

Endelig kunne vi ta inn nye krefter og nye

ildsjeler. Våre flinke fagledere gjorde en

formidabel innsats med å igangsette grunnkurs

der vi fikk lært opp over 20 nye

hjelpekorpsmannskaper. 

Parallelt med dette begynte endelig bestillinger

på sanitetsvakter å komme inn. Etter et år med

nedstengning og kansellerte arrangement,

kunne vi endelig begynne å planlegge og

gjennomføre våre store sanitetsvakter; Bergen

City Marathon, Sykkelløpet Bergen Voss, 7-

fjellsturen, Brannkamper og NHH sine

Hjelpekorps
16.655! Det er tallet totalt registrerte frivillighetstimer i

Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 2021. De bisto politiet

og AMK i 60 søk- og redningsoppdrag. Korpsleder

Birger Åsheim har gitt oss denne rapporten fra 2021.

studentarrangementer. I tillegg til disse var vi til

stede på en rekke andre mindre arrangementer

i Bergen. Det ligger mye arbeid og planlegging

bak en stor sanitetsvakt. Arbeidet våre frivillige

legger ned både før, under og etter disse

arrangementene står det meget stor respekt av.

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. 

Innen søk og redning har våre frivillige lagt ned

et solid antall timer. Jeg er meget stolt over å se

det engasjementet og den innsatsen Bergen

Røde Kors Hjelpekorps har innen søk og

redning. Våre frivillige deltar dag og natt, i sol

og i regn, helligdager og hverdager, hele året. Vi

må ikke glemme at dette arbeidet er en frivillig

dugnad der alle har familie og jobb eller studier

ved siden av. Likevel stiller vi opp gang på gang

med mål om å redde liv og helse. 

Takk for godt samarbeid og samhandling til

våre dyktige kollegaer i Norsk Folkehjelp

Sanitet, Norske Redningshunder og resten av

organisasjonene vi samhandler med i Frivillige
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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.»

BIRGER ÅSHEIM

Korpsleder Bergen Røde Kors Hjelpekorps

KREVENDE VINTER: Vinter-
tjenesten 2021 var en utford-
rende sesong. Vinteren var
krevende og det var mye
dårlig vær. 
               FOTO: BIRGER ÅSHEIM
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I 2021 hadde Bergen Røde Kors Hjelpekorps

flere aksjoner enn tidligere. Motivasjonen hos

medlemmene steg i takt med antall aksjoner.

Flere møtte opp og var faglig interessert i søk

og redning. 

Gjennom året ble det etablert en aksjons-

koordineringsgruppe som sikrer raskt og direkte

oppmøte, samtidig som de sikrer rask tilgang på

nødvendig utstyr. 

Antall aksjoner totalt gjennom året havnet på

60 oppdrag, og hovedkategoriene for søk er

STOR INTERESSE: Flere møtte opp på aksjoner og var faglig interes-
sert i søk og redning.                           FOTO: CHARLOTTE LOUISE FOSSE

såkalt despondent (økt selvmordsrisiko) eller

dement. Gjennom året hadde Hjelpekorpset

tolv redningsoppdrag. Dette var aksjoner med

kjent posisjon og handlet typisk om en skadet

turgåer. Hjelpekorpset er svært fornøyde med at

40 prosent av oppmøtet på aksjon var nye

medlemmer som ble godkjent i 2021. 

Bergen Røde Kors Hjelpekorps har holdt veldig

mange kurs i søk og redning i løpet av året, fordi

det var nødvendig med færre deltakere på

grunn av smittevernsreglene. Det var også stor

pågang av nye medlemmer.
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NYTT I 2021: Gjennom året ble det etablert en aksjonskoordineringsgruppe
som sikrer raskt og direkte oppmøte.                                  FOTO: FRANK BAGGEN

Gjennom kursene har Hjelpekorpset i Bergen

fått med seg flere faglig dyktige, engasjerte og

motiverte medlemmer. 

I 2021 fikk Bergen Røde Kors Hjelpekorps en

operativ vannredningsgruppe i. Etter at korpset

fikk på plass Rescue runner, en viktig ressurs til

vannredning i Hordaland, har flere blitt kurset ,

både i kvalifisert og videregående sjøredning.

Dette har resultert i at båtgruppen har blitt

større, og vi har fått flere dyktige og engasjerte

medlemmer. Rescue runneren ble brukt på

rundt ti aksjoner, både i aksjon og i samarbeid

med Røde Kors Båten Hordaland.
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MYE MER KURSING: Det har vært stor pågang fra nye medlemmer som har
ønsket å bli en del av hjelpekorpset.          FOTO: CHARLOTTE LOUISE FOSSE
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Da alarmen gikk i Tokagjelet i Kvam, søndag 24.

oktober 2021, sto frivillige fra Røde Kors klare.

Omtrent 60 mannskaper deltok i aksjonen, blant

andre elveredningsgruppen i Eid Røde Kors.  

STOR INNSATS: Den tragiske ulykken i Tokagjelet i Kvam førte
til flere dager med intensivt arbeid for hjelpekorpsere fra flere
deler av landet.                    FOTO: BJØRN LANGSEM, DAGBLADET

LEDET OPERASJONEN: Korpsleder Birger Åsheim (t.v.) i Bergen
Røde Kors var aksjonsleder for alle redningsenhetene i Norges
Røde Kors i forbindelse med ulykken i Tokagjelet i Kvam.

Politiet og brannvesenet trengte hjelp etter at

tre personer ble meldt savnet da båten deres

ble tatt av strømmen. Etter en drøy uke med

intens leting ble alle de tre omkomne funnet.



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,

Matsentralen og Helsesenter for papirløse.

KURS OG SAMLING: Bergen Røde Kors tok høsten 2021 imot
Hordaland Røde Kors og noen andre lokallag i distriktet for en
hyggelig samling. Det var nyttig, lærerikt og hyggelig å endelig
kunne møtes fysisk igjen.                                  FOTO: LINN GJERSTAD
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Administrasjonen fordeler seg på 24 stillinger i

100 % og en deltidsstilling på 30 %. Stillingene

er knyttet opp til administrasjon som økonomi,

kommunikasjon, ledelse, eiendom, frivillig-

koordinering, rekruttering, kurs og opplæring.

Hele 20,3 av disse stillinger knyttet seg direkte

til koordinering av frivillig aktivitet på ulik måte.

De øvrige stillingene som økonomi,

kommunikasjon og ledelse, jobber også tett

med frivilligheten. Prosjektet Kors på Halsen ble

utvidet og har skapt mye frivilligtimer som

koordineres av tre fast ansatte nå. Besøks-

tjenesten og Nettverk etter soning har også

utvidet sin aktivitet med en ansatt hver til

Kraftverket og gjeldsprosjektet.

I tillegg til dette har vi som året før hatt

medarbeidere i praksis og arbeidstrening, samt

en lærling. Videre har vi hatt studenter i flere av

våre aktiviteter. Dette har vært gode og viktige

bidrag for oss, og det er samtidig bra at Bergen

Røde Kors kan bidra på en slik samfunnsnyttig

måte. 

I likhet med året før, har 2021 vært preget av

pandemien vi står i. Bergen Røde Kors har dog

ikke tatt pause under pandemien. Vi har ved

siden av aktivitet, videreutviklet organisasjonen

og dens områder på flere måter. 

Administrasjonen
Bergen Røde Kors hadde nok et år

med flott aktivitetsvekst, og utover i

2021 vokste organisasjonen til 24,3

årsverk fordelt på 25 stillinger. 

Vekst i aktivitet, kombinert med krav til en

effektiv og god organisasjon, inspirerte oss til en

større omorganisering. Bergen Røde Kors sin

administrasjon er nå inndelt i naturlige enheter,

som gir bedre ansattoppfølging og tettere

ledelse. I korte trekk er vi delt opp i tre

fagområder: «Oppvekst», «Omsorg» og «Søk,

redning og beredskap». «Oppvekst» og

«Omsorg» har fått egne enhetsledere, hvor

lederne også deltar i en ledergruppe i BRK

sammen med daglig leder, økonomisjef og

kommunikasjonsansvarlig.

Utover de tradisjonelle aktivitetene har vi også

flyttet vårt Fellesverk fra små lokaler i Sverres

gate til store og veldig egnede lokaler i

Strandgaten. Dette har vært viktig å få til for å

kunne møte det store humanitære behovet vi

ser blant barn og unge. Arbeidet med avtaler,

oppussing og utvidelse av konseptet har vært

tidkrevende, men har gitt et flott resultat. Vårt

andre aktivitetshus, Røde Kors-huset ved

Fløibanen, har også blitt oppusset og klargjort

for flere kjente aktiviteter, men også nye

aktiviteter som Kraftverket. 

Vårt viktige arbeid krever også at vi er dyktige

med inntektsarbeidet for å kunne opprettholde

dette nivået av aktivitet. Gledelig er det derfor å

kunne fortelle at våre leiligheter i Helleveien har

fått ferdigstilt sin ytre renovering av fasaden.

Det ble veldig bra og var viktig for sikkerheten

og trivselen til våre leieboere. Samtidig trygger

det oss å ha perspektiv om leieinntekter 
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fremover til vår drift av foreningen. Vår hytte på

Kvila har også blitt renovert og utviklet, og har

nå 16 overnattingsplasser, samt flotte nye

toaletter og bad. Hytten som Hjelpekorpset

disponerer på Føykeli har også vært gjenstand

for omfattende oppussing av Hjelpekorpsets

egne medlemmer.

I 2021 har vi også utvidet møtepunktene

mellom Bergen Røde Kors Ungdom og

administrasjonen, samt gitt deres programmer

mer administrativ oppfølging. Det oppleves

som nyttig for både ungdomsrådet og for de

ansatte. 

Administrasjonen i Bergen Røde Kors jobber

også en god del eksternt, og vi sitter

representert i ulike styrer og har samarbeids-

former på andre måter, som Helsesenter for

Papirløse er et eksempel på. I 2021 ble vårt

samarbeid utvidet, og det ble besluttet vi også

skal ta del i samarbeid og eierskap i Røde Kors-

båten.

Bergen Røde Kors er en av medstifterne av

Matsentralen og daglig leder er for tiden

representert i styret. Matsentralen drives nå

godt og rapporterer om økt sirkulasjon av mat

og drikke, flere brukere og en økonomi som går

i pluss. Matsentralen utvidet også konseptet sitt

og drev i 2021 opplæring og informasjon om

grønn bærekraft til ungdomsskoleelever som

kommer på besøk.

Kurshelgen BRO, som de siste årene har vært en

mer og mer populær og viktig aktivitet, ble

dessverre avlyst grunnet Pandemien. 

Mange av sakene som er produsert lokalet hos

oss i kommunikasjonsøyemed, har i 2021 blitt

brukt både av distriktet og i nasjonale

publikasjoner. Tilbakemeldingene Bergen Røde

Kors for sitt markeds- og kommunikasjons-

arbeid lokalt og nasjonalt er gledelig gode. 

I 2021 måtte BRK sine ansatte arbeide deler av

året på hjemmekontor. Koordinasjonen mellom

frivillighet flyttet da i stor grad over på digitale

plattformer. Våre møterom i Småstrandgaten

har nå fått flott videokonferanseutstyr som gjør

at vi er bedre beredt for slike hendelser og for

beredskapshendelser i fremtiden. Vår ansatte i

eiendomsdrift ved Bergen Røde Kors Sykehjem

har dog hatt full tilstedeværelse under hele

pandemien. I hovedsak har også personale som

jobber med økonomi vært mye fysisk til stede,

da arbeidets natur krever dette. 

Styret i Bergen Røde Kors hadde syv styremøter

i 2020. Administrasjonen har koordinert og

tilrettelagt for mange nye oppgaver for frivillige

i 2021 og er imponert over de frivilliges evne til

å stille opp og jobbe annerledes under en

verdensomspennende pandemi. Vi holdt drift i

teststasjonen helt til mars 2021, sammen med

andre Røde Kors-foreninger. 

MORTEN LILLESTØL MADSEN

Daglig leder Bergen Røde Kors

Vi takker for all innsats

dere alle har lagt ned i

nok et år som har vært

særdeles krevende. 
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Til tross for Covid19-situasjonen og noe

nedgang i antall frivillige, ser vi at det fremdeles

er et stort engasjement fra mennesker som

ønsker å bidra som frivillig i Bergen Røde Kors.

Men hovedutfordringen omkring frivillighet er

at vi mister flere frivillige enn vi får inn i

organisasjonen hvert år.

I 2021 var tallene 344 frivillige inn og 407

frivillige ut for Bergens del.

Høsten 2021 fikk Bergen Røde Kors tildelt et

prosjekt gjennom Prospera-stiftelsen. Dette

innebar at en gruppe med sterk faglig tyngde

tok for seg den såkalte frivilligreisen og

tilhørende utfordringer knyttet til denne.

Sammen med ansatte i Bergen Røde Kors har

Prospera sett på alle aspekter ved mottak av nye

frivillige og veien ut i aktivitet. 

Prospera leverte i slutten av året en rapport

hvor de pekte på ulike områder hvor det burde

iverksettes tiltak. Vi startet med implementering

av tiltak allerede i november, og i 2022 er det

planlagt en kartlegging av hvordan man legge

om mottaksrutiner for å best mulig ivareta den

frivillige. 

Frivillighet
Rundt 30 prosent av alle som

registrerte seg på nettsiden vår i løpet

av 2021, endte opp som aktivt frivillig.

Dette tallet var noe høyere i Bergen

enn på landsbasis.

For å støtte oss i det arbeidet benytter vi oss av

to praktikantstudenter fra Institutt for

Sammenliknende Politikk for å drive med

datainnsamling, og forsøker samtidig å finne de

beste løsningene som kan komme hele Bergen

Røde Kors til gode. Sluttføringen av prosjektet

estimeres til å være i løpet av våren 2022.

I 2021 har vi gjennomført kurs for nye frivillige

både fysisk og digitalt. Hordaland Røde Kors har

arrangert live webinarer i psykososial

førstehjelp og førstehjelp, hvor omtrent 300

frivillige fra Bergen har deltatt. Bergen Røde

Kors har arrangert introduksjon til Røde Kors

både i fysisk og digital form, med til sammen

184 deltagere.

Den tverrfaglige kurshelgen BRO ble avlyst på

grunn av smittevernsrestriksjoner.

I løpet av 2021 har Norges Røde Kors utviklet et

startkurs som e-læring som erstatter den

obligatoriske opplæringen på elleve timer for

alle nye frivillige. I Bergen tok vi i bruk dette

kurset høsten 2021, og dette har ført til at de

frivillige raskere kommer ut i aktivitet, og gjort

at flere har fullført opplæringen.
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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. I pandemitiden har våre

digitale flater vært hovedarena for dette. 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

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.

ingen fast åpningstid. Vi bruker også

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
NRK: En viktig del
av kommunika-
sjonsarbeidet i
Bergen Røde Kors,
er å legge til rette
for mediene. Her
blir general-
sekretær Bernt
Apeland intervjuet
av NRK under
åpningen av det
nye Fellesverket.                       
FOTO: LINN
GJERSTAD 
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En annen viktig del av ekstern-

kommunikasjonen er kontakten med mediene i

Bergen. Vi besvarer alle deres henvendelser og

inviterer dem svært ofte til å delta på våre

aktiviteter. Mediene får også pressemeldinger

med nyheter fra Bergen Røde Kors.

Dernest er det 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 2021 har

Facebook vært dem fremste kanalen for å

informere om endringer i aktiviteter som følge

av smittevernsrestriksjoner, åpning og lukking.

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 alle 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 Bergen og Bergen Røde

Kors Ungdom. 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 kommunikasjons-

enheten. 

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 2021 har alle møter

vært digitale, med unntak av én samling over to

dager i Oslo. I tillegg har vi vært på utvekslings-

besøk hos Trøndelag Røde Kors og Telemark

Røde Kors, da disse to distriktsforeningene er

blant de beste på kommunikasjon i Røde Kors.

GODE MEDIEOPPSLAG: Det er alltid hyggelig
når mediene har lyst til å skrive om oss.
Nyvalgt operativ leder i Hjelpekorpset,
Charlotte Fosse, fikk spalteplass over flere
sider i Bergens Tidende i påsken. Dette er
bare ett av mange medieoppslag i 2021. 
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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.

BERGEN I NORGE: Kom-
munikasjonsenheten i Bergen
Røde Kors jobber for og med
Norges Røde Kors og lager
innhold til nasjonale kanaler.
Her er et oppslag i Røde Kors-
magasinet i høst.

GRUNNSTRATERGI: Denne
sirkeltankegangen er en del av

strategien i Bergen Røde Kors og
godt kjent for de ansatte.
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Kommunikasjonen i Bergen Røde Kors i 2021

har vært veldig gøy, fordi det har vært veldig

mange positive historier å fortelle. Til tross for

en vedvarende pandemi, har vi hatt godt

innhold om blant annet glade barn på tur, et

nytt ungdomshus og besøk av både

kulturminister, ordfører og generalsekretær.

Vårt alltid profesjonelle Hjelpekorps har også

levert, blant annet i forbindelse med den

tragiske ulykken i Tokagjelet i Kvam. Dette gir

oss godt kommunikasjonsinnhold.

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, som i oppslaget

i NRK til venstre, der koordinator Siri Oldervik

snakker med NRK om bekymring for

ettervirkningene av koronapandemien.

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 kampanjer, førstehjelpsdag,

eldredag eller årets mørkeste dag. Dette er et

hovedfokus for oss, og på eldredagen lagde vi

en rekke intervjuer med frivillige i

besøkstjenesten for å inspirere andre.

VIKTIG BUDSKAP: I august
ønsket NRK å lage TV, radio og
nettsak om pandemiens spor i
samfunnet. Siri Oldervik er
tidligere leder for Bergen Røde
Kors Ungdom og jobber nå som
koordinator i oppvekst-
enheten. Det er viktig for oss å
få formidlet budskapet vårt i
mediene.
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På tampen av 2021 hadde Bergen Røde Kors

6000 følgere på Facebook. Gjennom året har

antallet økt med jevn stigning. Antallet følgere

må ikke forveksles med rekkevidden vår, for selv

om det er 6000 som har valgt å følge siden vår,

kan innleggene våre nå langt flere når de spres,

kommenteres og får reaksjoner. 

Det innholdet som alltid når lengst, er

ekstraordinære hendelser – gjerne forbundet

med innsats fra gode Røde Kors-frivillige. Et

eksempel er Arthur Enders, som er en del av

Hjelpekorpset i Bergen. Sammen med sine

venner bar han Lian Cing Lek (28), som sitter i

rullestol, til Trolltunga. Gode historier er også

innhold som når mange. Røde Kors-frivillige

Torleif Pedersens historie, som er gjengitt på

side 51 og 52 i denne rapporten, har en

rekkevidde på 35.000 på Facebook i februar

2021, altså omtrent seks ganger så mange

mennesker som følger oss.

I tillegg blir innhold om ungdomsarbeidet på

Fellesverket godt mottatt. Veldig mange blir

også engasjert av å lese historier om

Hjelpekorpset og Kraftverket. Videoinnhold

med intervjuer og rapporter fra Barnas Røde

Kors og åpningen av nytt ungdomshus i

Gågaten, er populært.

POPULÆRT: Slik kan et innslag på Facebook
og Instagram se ut. Dette var et av de mest
populære innslagene i 2021.

INNSIKT: Facebook gir oss svært god oversikt
over hvor mange som liker, engasjerer seg og
sprer våre historier i sosiale medier.

VOKSER: På Facebook har
Bergen Røde Kors vokst
jevnt gjennom hele 2021.
Dette betyr at vårt
publikum øker og at vi
når flere og flere.



MONICA HÅKANSSON
Styreleder

JOHN MAGNAR BØE
Nestleder
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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 2022 skal det

velges en rekke tillitsvalgte til styret. Blant

andre står styreleder på valg i 2022.

Oversikten under viser dagens styre-

sammensetning. Personer markert med V

står på valg, og disse vervene skal fordeles på

årsmøtet. Personer markert med VV står også

på valg, men disse velges på egne valgmøter i

Omsorgsrådet, Ungdomsrådet og på

Hjelpekorpsets årsmøte, og tiltrer deretter

som fullverdige medlemmer i styret.



Du finner kontaktinfo til alle ansatte på rodekors.no/bergen

TAKK FOR
ET FINT ÅR
N O E N  S P Ø R S M Å L ?  K O N T A K T  O S S

G J E R N E  F O R  E N  H Y G G E L I G  P R A T .


