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Mange aksjoner for hjelpekorpsene i sommer 
 
For Røde Kors Hjelpekorps i Nordland har det vært full aktivitet i sommer. Hjelpekorpsere 
fra hele fylket har vært ute på drøyt 90 oppdrag i perioden 15. mai til 15. august. 
 
Jan-Ove Edvardsen, distriktsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps i Nordland, gir honnør og 
skryt til alle som stiller opp og bidrar til en tryggere hverdag for folk som ferdes i fjellet, på 
sjøen, på festivaler og arrangementer, og i byen. 
  
-Kjempebra jobba, alle sammen! Dere er en viktig del av den totale beredskapen i 
Nordland, og dere har gjort en solid innsats i sommer og ferietida, sier Jan-Ove. 
 

 
 
 
 
Majoriteten av de 90 oppdragene i sommer er assistanse til personer som har overvurdert 
egen kapasitet eller undervurdert hvor utfordrende en del turer i norsk fjellterreng kan være. 
Det har heldigvis vært få situasjoner med savnede personer i sommer. 
 
Foruten redningstjeneste har hjelpekorpsene vært viktige bidragsytere i mange 
arrangementer rundt om i Nordland. Frivillige mannskaper har vært til stede under 
Rootsfestivalen i Brønnøysund, Trænafestivalen og under Parkenfestivalen i Bodø for å 
nevne noen arrangementer. Arctic Race og NM i sykkel hadde også sanitet i beredskap fra 
Røde Kors Hjelpekorps.  
 
-Det er viktig for Røde Kors å stille på slike folkefester; både for å skape trygge rammer for 
publikum men også som en inntektskilde for å drive det frivillige arbeidet til fjells, på sjøen 
og i byen 365 dager i året, avslutter Jan-Ove Edvardsen. 
 
 

Beredskapskurs for ledere på Helgeland 
 
Nordland Røde Kors arrangerer beredskapskurs for ledere i lokalforeninger på Helgeland 
lørdag 10. september kl 10.00-19.00. Kurset er gratis. Deltakere ordner selv med reise. 

 
Kursansvarlig: Jeanette Haugland, Vefsn Røde Kors/Nordland Røde Kors:   
Tlf: 99489893, jeanette.haugland@redcross.no  
 

Mange frivillige var i sving og stilte som sanitetsvakt 
under Arctic Race, som gikk gjennom både Salten og 
Helgeland. 

Hjelpekorpsene har hatt mange redningsoppdrag i 
fjellet i sommer. 

mailto:jeanette.haugland@redcross.no
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Kursholder: Ole-Martin Mjelva, Konsulent i Nordland Røde Kors,  
Tlf: 95076925, olemartin.mjelva@redcross.no.                                 
Påmeldingsfrist: torsdag 8. september 
Påmelding sendes: olemartin.mjelva@redcross.no.  
 
 

Lær deg den nye Korsveien! 
Det første du må gjøre er å komme deg på Skype om du ikke er der. All opplæring foregår 
nemlig via Skype. Ta deg en kopp kaffe, pust og snurre opplæringsfilm. Dette greier du!  

 Installere Skype (for frivillige) 
 Delta i Skype-møte 

Flere filmer om bruk av Skype finner du på opplæringssiden for Korsveien. 

All opplæring for frivillige foregår på onsdager kl 20.00 i form av spørretimer! 

I spørretimene er det dere som bestemmer innholdet, så her kan du spørre om alt du lurer 
på. I oppstarten får du vite alt om det grunnleggende som gjelder Korsveien; Hva finner du 
hvor, hvordan får du tilgang til din Røde Kors-epost, hvordan lagre og dele dokumenter 
osv. 

Vi anbefaler alle til å bli med på opplæringsmøtene og ta Korsveien i bruk! 

 

TV-aksjonen 2016 
 

 
 
Vår innsats vil redde liv! 
Den bøssebæreren vi skaffer, den nye bedriften vi får med på giverstafetten, den ekstra 
læreren vi får til å inspirere sine elever til å gjøre noe - hver og en kan bidra med 
livsgivende hjelp til uskyldige ofre for krig og konflikt. 
 
Kampanjedag 1. oktober 
Tv-aksjonen oppfordrer alle lokalforeninger til å delta sammen med kommunekomitéen på 
gater og torg, og verve bøssebærere. 
 
Vi anbefaler at dere begynner planlegginga av denne dagen allerede nå, sammen med 
kommunikasjonskomitéen. Bestill materiell i rodekorsbutikken.no, finn ut hvordan dere vil 
presentere de lokale migrasjonsaktivitetene - kanskje til og med finne på et stunt? 
 
Dette er en god mulighet for å sikre at mange av innbyggerne får tilstrekkelig informasjon til 
å ville stille opp som bøssebærere den 23. oktober. 
 
Regionmøter for alle kommuneaksjonskomiteene – her oppfordres også Røde Kors’ 
representanter til å delta. 

mailto:olemartin.mjelva@redcross.no
mailto:olemartin.mjelva@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00000/Delte%20dokumenter/Videosnutter/Installere%20skype_%20Frivillige.mp4
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00000/Delte%20dokumenter/Videosnutter/Delta%20i%20skypem%c3%b8te_%20fra%20webkalender.mp4
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/FAQ-Korsveien/SitePages/Hjemmeside.aspx
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- Ofoten: Narvik, tirsdag 6. september 2016 kl.14-16, Narviksenteret 
- Vesterålen: Sortland, onsdag 7. september 2016 kl. 14-16, kulturfabrikken Sortland 
- Lofoten: Leknes, torsdag 8. september 2016 kl. 16-18, Rådhuset  
- Helgeland: Sandnessjøen, mandag 12. september 2016 kl. 12-14, Rådhuset 
- Sør-Helgeland: Brønnøysund, tirsdag 13. september 2016 kl. 12-14, Rådhuset 
- Indre Helgeland: Mo i Rana, onsdag 14. september kl. 12-14, Frivilligsentralen 
- Saltens regionmøte ble arrangert 25. august 

 
Media 
All positiv oppmerksomhet kan utløse nye bøssebærere eller større giverglede. 
Lokalavisene liker godt å lage lokale historier om tv-aksjonen. Hvilke historier har dere å by 
på lokalt? Har dere frivillige som har vært flyktninger, kanskje de skal gå med bøsse for å 
hjelpe hjemlandet sitt? Finnes det andre relevante aktiviteter eller arrangementer? 
 
Bli enig om hva dere ønsker å dele med lokalmedia og avklar hvem som skal kontakte dem 
og når. Del gjerne med tv-aksjonen på distriktsnivå. NB - Det er mest virkningsfullt med 
medieoppslag i virkedagene før tv-aksjonen, men en kan planlegge på forhånd. 
 
Hva kan du gjøre allerede nå? 

 Sett inn epostsignatur – du finner det på blimed.no. 

 Lik fylkesaksjonssidene på Facebook  

 Tag en lærer på vår side på Facebook eller spre kunnskap om 
undervisningsopplegget i ditt nettverk (se mer info lengre ned). 

 Følg med i sosiale medier. Lik, del og spre ordet til venner og bekjente. 

 Bidra til din lokalforenings 1. oktober-arrangement for å verve bøssebærere. Ta 
kontakt med kontaktpersonen i ditt distrikt.  

Spørsmål? 
Ta kontakt med Ole-Martin Mjelva på distriktskontoret: 75500223 / 95076925, 
olemartin.mjelva@redcross.no 
 
 

Vennskapsfrokost i samarbeid med Tine 22. oktober 
 
Hva med en frokost på asylmottak som er åpen for alle? 
En vennskapsfrokost mellom lokalbefolkning og de som 
venter?  
 
22. oktober kan deres lokalforening i samarbeid med Tine 
invitere til en skikkelig vennskapsfrokost for alle. Det er 
det mange asylsøkere ønsker, å bli kjent med flere 
nordmenn. Denne frokosten bygger broer mellom lokale 
innbyggere og migranter. Gir nye erfaringer. Gir 
kunnskap. Kanskje møter en folk som har flykta fra land 
tv-aksjonen skal hjelpe? 
 
Lokalforeninger som er interessert gir beskjed til 
stine.erikstad@redcross.no  snarest mulig og får nødvendig informasjon for å være 
arrangør. Frokosten skal skje i tilknytning til et asylmottak, det skal skje dagen før tv-
aksjonen, og er selvsagt også et ledd i å skaffe oppmerksomhet rundt tv-aksjonen og 
skaffe bøssebærere. 
 
Prøv gjerne å samarbeide med lokalt media. Avtale med asylmottaket er en forutsetning. 

http://blimed.no/materiell/e-postsignatur/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/TV-aksjonen/Sider/Sosialemedier.aspx
https://www.facebook.com/rodekors/?ref=aymt_homepage_panel
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Salabylansering.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Salabylansering.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/TV-aksjonen/Sider/Sosialemedier.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Kontaktpersoner%20i%20distriktene.xlsx?d=w17cfa524d7dc46e293a41db5e7d4aa71
mailto:olemartin.mjelva@redcross.no
mailto:stine.erikstad@redcross.no
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Tine stiller med alt av mat og varer, og vil synliggjøre aktiviteten i en stor 
kommunikasjonskampanje. 
 

Salaby lanserer undervisningsopplegg i forbindelse 
med tv-aksjonen 
 
Gyldendals nettbaserte undervisningsportal har laget et dedikert opplegg i forbindelse med 
TV-aksjonen. Migrasjon og flukt er et av kjernetemaene som løftes og her finner dere 
mange flotte filmer og historier. Du kan sjekke det ut her!  
 
Undervisningsopplegget er tilrettelagt for alle trinn i grunnskolen og videregående. Det er 
gratis og åpent tilgjengelig for alle. 
 
Kjenner du en lærer? En rektor? Har du barn på skolen? Holder du foredrag i Røde Kors? 
Vil du selv vite mer om krig og konflikt? Kan du dele det i sosiale medier? Bruk dette 
fantastiske undervisningsopplegget og spre ordet til ditt nettverk.  
 

 
 

Valgkomitéens arbeid – viktig for å få gode styrer 
Valgkomitéen har stor innflytelse og stort ansvar. 
Godt planlagt arbeid i valgkomitéen kan sikre 
stjernekandidater til det nye styret.  

Mange er i god gang med det viktige arbeidet med 
å skaffe engasjerte og dyktige kandidater. Målet er 
å foreslå et distrikts- eller lokalstyre som er godt 
og mangfoldig sammensatt for å kunne løse sine 
oppgaver på en best mulig måte. 

Støtte til valgkomitéarbeidet 
Det finnes ulike former for støtte til valgkomitéarbeidet: 

 Det er utarbeidet et 3-timers temakurs valgkomité. Kurset er et bidrag til å oppnå 
velfungerende styrer, råd og komiteer i alle ledd i Røde Kors, og et bidrag til å sikre at 
tillitsvalgte i Røde Kors gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 

http://podium.gyldendal.no/salabynext/tv-aksjonen-2016
https://www.facebook.com/rodekors/posts/10154409627662744
http://podium.gyldendal.no/salabynext/tv-aksjonen-2016
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 Alternativ til kurs kan være å dra nytte av dokumentasjonen til kurset. Deltakerheftet (se 
relaterte lenker på korsveien) er en nyttig kilde til planlegging, kunnskap og inspirasjon til 
hva som skal og kan gjøres. 

 Kontakt distriktskontoret hvis du har spørsmål om temakurs valgkomitéarbeid eller annen 
form for støtte. 

 

Vet du om hverdagshelter i din lokalforening? 
 

VG skal også i år arrangere" Norske helter" 
i samarbeid med TV Norge. Det er en       
tv-sending og flere reportasjer i VG som 
kårer de i Norge som gjør mest for andre.  
 
Vi ønsker innspill om hverdagshelter av alle mulige slag; redningshelter, de som har gjort 
livslange innsatser for noen andre, noen som kan ha greid å snu en vanskelig situasjon i 
livet til noe positivt for både seg selv og andre, stått i motgang og fått til noe stort, eller noe 
helt annet. Det bare fantasien som setter grenser!  
 
Send dine innspill med begrunnelse til Line på distriktskontoret: 
line.sandbakken@redcross.no innen utgangen av september. 
 
 

Vel gjennomført Ferie for alle 
 

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Temakurs%20valgkomit%c3%a9arbeid%20-%20deltakerhefte.docx.pdf
mailto:line.sandbakken@redcross.no
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Hurra for vel gjennomført 15-årsjubileum for Ferie for alle!                
 
Med rekordmange søkere har lokalforeningene i Nordland gjennomført seks ferieopphold i 
sommerferien. 148 barn og voksne ble invitert med på ferie med Brønnøysund Røde Kors, 
Bodø Røde Kors, Svolvær Røde Kors, Vestvågøy Røde Kors, Narvik Røde Kors og 
Ballangen Røde Kors. 
 
I tillegg inviterte Bodø Røde Kors i juli 27 enslige mindreårige asylsøkere med på tre dager 
med spennende aktiviteter, avslapning og ferie på Vestvatn. 

 
Ferie for alle har blitt 
et godt kjent tilbud i 
distriktet og mange 
ønsker å være med 
på ferie. I år måtte 
lokalforeningene 
totalt avslå søknader 
fra 71 barn og 
voksne, med 
hovedvekt i Lofoten 
og Vesterålen. 
 
 
 

   

Feriedager for alle i Vefsn 
 
I samarbeid med Vefsn Frivillighetssentral og Mosjøen Internasjonale Kulturforening har 
Vefsn Røde Kors for første gang arrangert Feriedager for alle – et gratis ferietilbud for 
barnefamilier i Mosjøen. 
 
Hver tirsdag i juli tok familiene felles buss til Baågneset utenfor Mosjøen for å bade, leke og 
kose seg. Voksne og barn koste seg med ballspill, bygging av sandslott, maling, lego og 
mye annet. Grillen ble fyrt opp hver tirsdag, med sponset grillmat fra Rema 1000, og i 
tillegg bidro de frivillige med kaker og vafler på bålpanne. 
 
Feriedager for alle gikk over all forventning og hadde mellom 30 og 60 deltakere hver gang. 
 

   

Nysgjerrig på hvordan din lokalforening kan arrangere Feriedager for 
alle? Kanskje i høstferien eller vinterferien? 

 
Ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator Jeanette Haugland i Vefsn Røde Kors 

for råd og tips! Tlf: 99 48 98 93. Epost: jeanette.haugland@redcross.no 
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Personlig beredskap er viktig 
Vet du hva du skal gjøre hvis en krise oppstår der du bor? Personlig beredskap handler om 
å redusere egen sårbarhet ved å være fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en uforutsett 
hendelse.  

Nordmenn har stort sett god helse. Likevel er det alltid risiko for at noe uventet skulle skje 
med noen rundt oss: Vi kan være først ute til en bilulykke, vi kan være på fjelltur og noe 
skjer de vi er sammen med, eller noen faller om i matbutikken.  

Mer ekstremvær gjør at flere kan havne i situasjoner hvor en mangler strøm og vann i flere 
dager, eller en større ulykke kan øke etterspørselen etter blodgivere som må være 
registrert på forhånd. Myndighetene har ansvaret ved slike situasjoner, men den enkelte 
kan redusere sin egen sårbarhet betydelig ved å være bedre forberedt. 

Røde Kors lanserte rapporten ”Sammen kan vi redde flere liv” tidligere i august 2016, og 
rapporten viser at nordmenn mangler oppdatert kunnskap om førstehjelp og personlig 
beredskap. 
 
Slik kan du forberede deg: 

 Ta et førstehjelpskurs 
 Forbered deg på at en krise kan ramme deg. Ha oppvarmingsalternativer til strøm, 

alltid ha noen liter vann, ha lommelykt og batterier på fast sted. DSB anbefaler 
følgende reservelager; tørrmat, radio med batterier, lommelykt, staerinlys, fyrstikker, 
ved, førstehjelpsutstyr, kokeapparat på gass eller rødsprit 

 Gjennomfør brannøvelse hjemme. Sjekk rømningsvei, slokkeutsyr, varsling og 
røykvarsler 

 Ha førstehjelpsutstyr hjemme, i bilen og i sekken 
 Benytt fjellvettreglene når du ferdes i fjellet 
 Registrer deg som blodgiver på www.giblod.no 
 Last ned Røde Kors sin førstehjelpsapp til mobil og nettbrett 
 1-1-0 (brann) 1-1-2 (politi) og 1-1-3 (ambulanse) er nødnumre alle må kunne 
 Følg myndighetenes vaksineråd og beskytt deg mot sykdommer både i Norge og på 

reise 
 Sjekk www.varsom.no for oppdaterte varsler om skred og flom 

og www.sikkerhverdag for tips til forebygging i hjemmet 
 
 

Narviksenteret er offisielt åpnet 
 
Mandag 22. august var det offisiell 
åpning av Narviksenteret. De har 
hatt drift siden midten av juli, med 
godt besøk av publikum.  
 
Vi anbefaler alle som har anledning 
til å ta turen innom for en 
spennende opplevelse! 
 

Utstillingene i Narviksenteret viser den dramatiske historien om andre 
verdenskrigs utbrudd. 

http://www.giblod.no/
http://www.varsom.no/
http://www.sikkerhverdag/
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Narviksenterets mål er å drive fredsbygging gjennom kunnskap om krig. Med splitter nye 
utstillinger og lokaler sentralt i Narvik vil de utfordre besøkende til å reflektere rundt hva krig 
gjør med oss mennesker. Her møter du utstillinger som tar for seg andre verdenskrig i 
nord, blant annet gjennom gjenstander fra Røde Kors Krigsmuseums samling. Du møter 
også utstillinger som utfordrer hvordan vi tenker om krig – for det finnes nemlig regler for 

hva som er lov og ikke i 
krigssituasjoner. Disse reglene 
er samlet i  
Genévekonvensjonene, og  
Røde Kors har en spesiell rolle i 
å informere og spre kunnskap 
om reglene i krig.  

Det overordnede målet med 
museumsutstillingen og 
formidlingssenteret er å drive 
holdningsskapende formidling og 
arbeid gjennom å gi økt fokus på 
og kunnskap om internasjonal 
humanitær rett og 
menneskerettigheter, samt 
formidle historie, undervisning 
og fredsbygging både lokalt, 
regionalt og nasjonalt.  

 

Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen 
 
Ønsker du å søke støtte til ditt prosjekt hos Gjensidigestiftelsen – husk søknadsfrist 15. 
september! 

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som ligger innenfor følgende fem innsatsområder: 

 Sikkerhet 
 Mestring og læring 
 Sosial inkludering og mangfold 
 Fysisk aktivitet 
 Kosthold 

For mer informasjon, les mer på www.gjensidigestiftelsen.no   

 

Røde Kors signerte intensjonsavtale med UDI 
 
Røde Kors signerte intensjonsavtale med UDI om 
aktiviteter på mottak den 16. august. 

Dette er del av et større initiativ der UDI inngår 
avtaler med åtte større frivillige organisasjoner.  

 

En tanks med løpet rettet mot seg selv… Synet av denne 
installasjonen setter tanktprosessen i gang: Hvilke konsekvenser har 
krig, egentlig? 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlgqTt99vOAhWiApoKHQ3hBMwQjRwIBw&url=http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/Logo-Gjensidigestiftelsen/&psig=AFQjCNHon1a4G_rpU2t1j7tytRIWuvTJZA&ust=1472192822331324
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgPq1-dvOAhVLAZoKHfQLBrwQjRwIBw&url=https://www.udi.no/&bvm=bv.130731782,d.bGs&psig=AFQjCNHGwuKMYWIMFUZJcMKpbdisC8JyLw&ust=1472193256175518
http://www.gjensidigestiftelsen.no/sikkerhet
http://www.gjensidigestiftelsen.no/mestring-og-lring
http://www.gjensidigestiftelsen.no/sosial-inkludering-og-mangfold
http://www.gjensidigestiftelsen.no/fysisk-aktivitet
http://www.gjensidigestiftelsen.no/kosthold
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
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Les mer om dette her: 
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/intensjonsavtale.aspx 

Og på UDI sine nettsider her: https://www.udi.no/aktuelt/signering-av-ny-avtale-markerte-
samarbeidet-mellom-udi-og-frivilligheten/  

 

Åpent møte om beredskap i Sortland 
 

 
 

ÅPENT MØTE  
TORSDAG 8. SEPTEMBER  

 

Kl 18.00 - 21.00, sted: Samfunnssalen, Sortland 
Arr.: Sortland Røde Kors/Nordland Røde Kors i samarbeid med Sortland kommune.  
 

 Åpning v/Ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo 

 
 Åpningshilsen Sortland Røde Kors v/leder Berit Svendsen Hannevold  

 

 Innlegg v/ leder for beredskapsutvalget Nordland Røde Kors, Lars Ruth  

 

 Innlegg v/ Fylkesmannen i Nordland, avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, 

Tom Mørkved  

 

 Innlegg fra Sortland kommune v/ brannsjef Ståle Rasmussen- beredskap og 

samarbeid  

 

 Innlegg fra kommuner i Vesterålen/Røde Kors- beredskap og samarbeid 

 
 Hjelpekorpsets rolle i beredskapen v/ Dag Tore Jensen, fung.leder hjelpekorpset i 

Sortland Røde Kors 

 
 Innlegg fra avdelingsdirektør Rolf Søtorp, Nasjonal beredskap og hjelpekorps, 

Norges Røde Kors: Sammen kan vi redde flere liv 

 
 Veien videre v/ Lars Hannevold, Sortland Røde Kors 

 
 

        DET KAN SKJE OGSÅ HER - ER VI KLAR? 
-Fokus beredskap i Vesterålen- 

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/intensjonsavtale.aspx
https://www.udi.no/aktuelt/signering-av-ny-avtale-markerte-samarbeidet-mellom-udi-og-frivilligheten/
https://www.udi.no/aktuelt/signering-av-ny-avtale-markerte-samarbeidet-mellom-udi-og-frivilligheten/
https://www.sortland.kommune.no/
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Sentral ungdomskonferanse 2016 
 
Landsrådet for Røde Kors Ungdom inviterer til sentral 
ungdomskonferanse (SUK) 2016. 
 
Tid: Fredag 28. – søndag 30. oktober 2016 
Sted: Sundvolden Hotell, Buskerud 
 
Hva er Sentral ungdomskonferanse? 
Sentral ungdomskonferanse er Røde Kors Ungdoms øverste organ. Her samles 
representanter fra alle distriktene for å ta viktige beslutninger om Røde Kors Ungdoms 
fremtid. På Sentral ungdomskonferanse velges nye personer til Landsrådet for Røde Kors 
Ungdom, valgkomité for Røde Kors Ungdom og viktige saker for ungdom som er aktive i 
Røde Kors diskuteres. 
 
Hvem kan delta på SUK? 
Tillitsvalgte mellom 13 til 30 år kan delta 
på SUK som enten delegat eller 
observatør. Alle distriktsrådene og 
lokalrådene inviteres til å sende deltager. 
Delegater er tillitsvalgte i distriktsråd eller 
lokalråd. Hvert distriktsråd kan sende to 
delegater og hver lokalråd kan sende en 
delegat.  
 
Påmeldingsfristen er 02. oktober 2016. 
Alle påmeldinger er bindende. 
 
For mer informasjon og påmelding: https://www.rodekors.no/om-rode-kors/rode-kors-
ungdom/dette-gjor-vi/sentrale-samlinger/sentral-ungdomskonferanse/ 
 
 
 

Kors på halsen 
Kjenner du og din lokalforening til Kors på halsen? Røde 
Kors har nemlig et helt gratis og anonymt samtaletilbud der 
barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Kors 
på halsen har åpent mandag til fredag kl 14-22 og svarer 
på telefon, mail, og chat. 

Fra januar til mai i år har Kors på halsen besvart 6698 
henvendelser på chat, mail og telefon. Litt under 3 % av 
alle samtalene kom fra barn og unge i Nordland. Kan dette 
være fordi tilbudet ikke er god nok kjent i distriktet? 

Gjennomsnittsalderen til de som tok kontakt fra Nordland 
var 13 år. De hyppigste temaene det har vært snakket om 
så langt i år er: 

 Følelser 

 Familie/hjem 

 Psykisk helse 

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/rode-kors-ungdom/dette-gjor-vi/sentrale-samlinger/sentral-ungdomskonferanse/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/rode-kors-ungdom/dette-gjor-vi/sentrale-samlinger/sentral-ungdomskonferanse/
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 "…er mye alene hjemme, pappa jobber sent hele tida og du er min venn…" Jente 10 år  

 "…det er vanskelig å forklare når noen gjør noe ondt mot mæ. Vil bare være alene og ikke 
med de andre her æ bor." Jente 16 år 

 
 

Røde Kors har fått nye hjemmesider 
 
www.rodekors.no ble lansert i ny drakt den 22. august. Her har alle lokalforeninger fått sin 
egen side.  
  
Hva er nytt? 

- Nettstedet fungerer godt på mobil og nettbrett 
- Mer fokus på kontaktinformasjon og aktivitetstilbud i hver lokalforening 

 
Gi gjerne en tilbakemelding til line.sandbakken@redcross.no om følgende: 

- Bilder: Har dere gode bilder som vi kan bruke for å gjøre hjemmesiden mer 
levende? Det kan være et toppbilde til forsiden eller et bilde som illustrerer aktivitet. 

- Opplæring: Har dere en eller flere personer i lokalforeningen som vil være 
webredaktør? Ta kontakt for avtale om opplæring i den nye redigeringsløsningen. 

 
Ta gjerne en kikk på det 
nye nettstedet og se om 
noe mangler eller bør 
endres. Gi beskjed til 
distriktskontoret eller 
webredaktør i din 
lokalforening, så retter vi 
opp så snart som mulig. 
 

 

 

 

 

Skjermdump av Nordland Røde Kors 
sin forside på det nye nettstedet. 

http://www.rodekors.no/
mailto:line.sandbakken@redcross.no
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Oss i Nordland 
 

Distriktsstyret: 
Leder    
Ann-Rigmor Lauritsen   97112057 ann-r@online.no 
 
Nestleder   
Jorulf Haugen     99243854 jorulfha@gmail.com 
  
Medlem    
Terje Dahl     91824964 tdah2@online.no  
 
Medlem 
Rozina Bein     41002317 michael.rozina@gmail.com 
 
Varamedlem 
Lars Ruuth     99166298 junibakken@nordlysnett.no 
 
Leder Hjelpekorps:   
Jan-Ove Edvardsen    91517092 jan-ove.edvardsen@blender.no 
 
Leder Omsorg:   
Kim Lindstrøm         95897597 kim.lindstrom@signalbox.no 
  
Leder Ungdom:  
Dennis Omondi        46650155 dennis.omondi@rodekors.org 
 

 

Administrasjon:   

Daglig Leder:     
Hilde Gunn Kristiansen   90 18 02 89 hilde.kristiansen@redcross.no 
 
Konsulent:  
Ole-Martin Mjelva    75 50 02 23 ole.martin.mjelva@redcross.no  
 
Frivillighetskoordinator:   
Tonje Brunstad    75 50 02 24 tonje.brunstad@redcross.no 
 
Frivillighetskoordinator: 
Line Djernæs Sandbakken   75 50 02 25 line.sandbakken@redcross.no  
 
Frivillighetskoordinator: 
Svein Inge Sjøbu    75 50 02 21   svein.sjobu@redcross.no 
 
Frivillighetskoordinator:  
Linn Ersland     75 50 02 26 linn.ersland@redcross.no  
 
Frivillighetskoordinator: 
Stine Erikstad     75 50 02 27 stine.erikstad@redcross.no  
 
Kontormedarbeider: 
Berit Lien     75 50 02 22 berit.lien@redcross.no 

 

 

 
 
 

mailto:ann-r@online.no
mailto:jorulfha@gmail.com
mailto:tdah2@online.no
mailto:michael.rozina@gmail.com
mailto:junibakken@nordlysnett.no
mailto:jan-ove.edvardsen@blender.no
mailto:kim.lindstrom@signalbox.no
mailto:dennis.omondi@rodekors.org
mailto:hilde.kristiansen@redcross.no
mailto:ole.martin.mjelva@redcross.no
mailto:tonje.brunstad@redcross.no
mailto:line.sandbakken@redcross.no
mailto:svein.sjobu@redcross.no
mailto:linn.ersland@redcross.no
mailto:stine.erikstad@redcross.no
mailto:berit.lien@redcross.no
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Lokalforeningsledere i Nordland:  
 
Lokalforening: Navn:    telefon: E-post: 

Andøy   Lars Ruuth     991 66 298 andoya.rodekors@hotmail.com 

Ankenes  Kjell Ole Nordnes  954 00 060 nokj@jbv.no 

Ballangen  Trond Pedersen  456 01 593 trarthur@start.no  

Beiarn   Rune Guldahl   458 50 954 rune@bb-v.no 

Bodø   Øystein Nystad  907 46 359 leder@bodork.no 

Brønnøysund  Aud Arnesen Ansnes  412 11 103 aud.ansnes@gmail.com 

Dønna   Liv Austad             953 36 409 

Fauske   Jan Nilsen             412 58048     jan.nilsen@statskog.no 

Glomfjord  Tor-Anton Andersen  995 62 445 tor-anta@online.no 

Hadsel   Ulf Ruud Larsen  959 61 342 ulfruud@online.no 

Hamarøy   Dejan Zinajic   409 83 400 dejan.zinajic@yahoo.com 

Hattfjelldal  Frode Brennbakk  414 24 181 frobrenn@online.no 

Herøy   Bjørg Grande   900 66 805   

Kjerringøy  Ewy Nilsen       481 25 816 ewnils@online.no 

Leiranger  Eva Brennvik    916 80 499 mbrennvi@online.no  

Leirfjord  Anne Lise Kristiansen 950 04 706 oem-kris@online.no 

Lødingen  Ronald Naustvik  918 15 456 ronald.naustvik@zalaris.com 

Moskenes  Per Olav Kristiansen  915 33 519 polkris@online.no 

Narvik   Terje Dahl    918 24 964 tdah@online.no 

Nordfjord  Karin Bakken   412 27 553 karinbakken@hotmail.com 

Nordfold  Ingeborg Hansen  911 96 943 keedga-h@online.no 

Rana   Tommy Felix Lien  975 33 201 tommyfelix76@hotmail.com 

Saltdal Besøktj. Kirsten Schistad  756 90 571  

Saltdal Hjk.  Børge Karlsen   942 48 688 borgepolaris@yahoo.no 

Sandnessjøen  Trond Walter Svendsen 986 40 446 trwals@online.no 

Sortland  Magnor Pedersen  913 66 175 ma-pede@online.no   

Sulitjelma  Svenn Erik Pedersen  400 73 034 svenn_ep@hotmail.com 

Steigen  Arne-Willy Hansen     416 42 564 steigenrkh@gmail.com 

Svolvær  Hilde Line Olsen  993 82 520 rksvolvaer@gmail.com  

Vefsn   Morten Stene   477 06 012 morten09@hotmail.com  

Vega   Britt Nikolaisen  957 65 091 vegarodekors@outlook.com 

Vestvågøy   Erik Skarstein   996 91 420 erik@skarstein.com  

Øksnes  Astrid Olsen   950 47 268 astrid.olsen@vkbb.no 

 

 

mailto:nokj@jbv.no
mailto:trarthur@start.no
mailto:rune@bb-v.no
mailto:leder@bodork.no
mailto:aud.ansnes@gmail.com
mailto:tor-anta@online.no
mailto:ulfruud@online.no
mailto:dejan.zinajic@yahoo.com
mailto:frobrenn@online.no
mailto:ewnils@online.no
mailto:mbrennvi@online.no
mailto:oem-kris@online.no
mailto:ronald.naustvik@zalaris.com
mailto:polkris@online.no
mailto:tdah@online.no
mailto:karinbakken@hotmail.com
mailto:keedga-h@online.no
mailto:tommyfelix76@hotmail.com
mailto:borgepolaris@yahoo.no
mailto:trwals@online.no
mailto:ma-pede@online.no
mailto:svenn_ep@hotmail.com
mailto:steigenrkh@gmail.com
mailto:rksvolvaer@gmail.com
mailto:morten09@hotmail.com
mailto:vegarodekors@outlook.com
mailto:erik@skarstein.com
mailto:astrid.olsen@vkbb.no

