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Stor blomsterbukett til alle frivillige på ferie for alle! 
 

Tusen takk til alle frivillige som har stått på og brukt mange 
timer på planlegging og gjennomføring av ferie for alle i 
lokalforeningene i Nordland i sommer og høst! 
 
Ingen nevnt, ingen glemt – uten dere ville vi ikke klart å nå 
alle barnefamiliene som har stort behov for positive 
opplevelser sammen.  
 
 
 
 
 

 

Velkommen til årets inspirasjonshelg for ledere! 
 
Ledere i Nordland Røde Kors inviteres 
til høstens insprasjonssamling "God 
som gull".  
 
Det blir spennende tema og foredrag, 
og vi håper at akkurat du kommer for å 
bidra med din erfaring og kompetanse! 
 
Tid: 4.-6. november 2016 
Sted: Radisson Blu hotell, Bodø 
Påmeldingsfrist: 9. oktober 
 

Her er et utvalg av helgens program: 
Det blir en oppsummering av årets tv-
aksjon, vår nye generalsekretær Bernt 
Apeland kommer, vi skal snakke om smart ledelse i Røde Kors, og alle ledere får mulighet 
til dele sine erfaringer og dilemmaer med hverandre. 
 
Vel møtt til ei flott helg med erfaringsdeling og samhandling! 
 

Vi trenger 3200 bøssebærere i Nordland  
 
100 000 frivillige over hele Norge skal 
gå folk med bøsse søndag 23. 
oktober – og 3200 av disse i 
Nordland. 
 
Mange lokalforeninger er allerede i 
gang med å verve bøssebærere og 
benytter lørdag 1.oktober til å ha 
stands. 
 
Her er noen tips dere kan bruke for å verve bøssebærere: 
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 Oppfordre foreldrene i barnehagen eller skoleklassen til barna dine om å gå med 

bøsse. 

 Be naboene på etter-bøsse-vafler (mot at de går med bøsse selvsagt). 

 Legg søndagsturen med venninnene til nærmeste oppmøtested, ta med bøsse og 

gå. 

 
Klikk på bildet for å registrere deg 
som bøssebærer eller ring 02025. 

 
 
 

Bidrar du med 5 aktiviteter før 23. oktober? 
 

 Legg til tv-aksjonslogo i din e-
postsignatur - se signatur her 

 Lik Røde Kors og tv-aksjonens sider 
på facebook 

 Del filmer og bilder via sosiale 
medier 

 Del undervisningsopplegget med 
skolen din eller en lærer du kjenner 

 Bidra til din lokalforenings 
rekrutteringsarrangement (rundt      
1. oktober), og hjelp til med å 
rekruttere bøssebærere! 

 
Og tilslutt: Kampanjefilmen for TV-aksjonen 
slippes på Røde Kors' facebookside lørdag 1. 
oktober. Her har vi alle en oppgave: del, del, del!  
 

Nye ledere for søk og redning 
 
På Hadsel Røde Kors' hytte Ørnheia 
ble kurset Lagledelse Søk og 
Redning (LSOR) gjennomført helga 
16.-18. september. Kurset har som 
målsetning å gi lagledere under 
aksjoner de nødvendige verktøy for å 
lede mannskaper på en sikker, 
nøyaktig og effektiv måte.  

Kurset er praktisk rettet og deltakerne 
fikk prøve seg på et variert utvalg av 
realistiske situasjoner. Hovedfokus i 
kurset handler om å være i stand til å 
vurdere informasjon man har 
tilgjengelig samt å ivareta og 

motivere søksmannnskaper til å det beste for den savnede. 

 

http://blimed.no/frivillige/bli-boessebaerer/
http://rodekors.us14.list-manage.com/track/click?u=228fd1da89efaa998238635b2&id=687aacec88&e=f58f675a32
http://rodekors.us14.list-manage.com/track/click?u=228fd1da89efaa998238635b2&id=eac4f2a0cf&e=f58f675a32
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Har du logget inn i Korsveien? 
 
Korsveien er vårt viktigste arbeidsverktøy for å holde oss oppdatert, informere hverandre 
og utveksle erfaringer. Har du ikke logget inn i nye Korsveien enda? Frykt ikke, det er ikke 
for sent! 
 
Du har kanskje noen spørsmål om hvordan den nye Korsveien fungerer? Kanskje du lurer 
på hvordan du kan logge inn første gang? 
 
Hver onsdag kl 20:00 er det spørretime på Skype om Korsveien for alle frivillige. 
Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med skype for business (ekstern 
lenke) og her kan du lese spørsmål og svar om opplæring på Korsveien. 
 
I spørretimene er det dere som bestemmer innholdet, så her kan du spørre om alt du lurer 
på. I oppstarten får du vite alt om det grunnleggende som gjelder Korsveien; Hva finner du 
hvor, hvordan får du tilgang til din Røde Kors-epost, hvordan lagre og dele dokumenter 
osv. 
 
Vi anbefaler alle til å bli med på opplæringsmøtene og ta Korsveien i bruk! 
 
Korsveien er stadig i utvikling, og her kan du lese siste nytt om hvilke oppdateringer som 
kommer i høst.  
 

Gjensidigestiftelsens «En helt vanlig jul» 
 
I år som i fjor får Røde Kors støtte fra Gjensidigestiftelsen til å gjøre noe ekstra for barn 
som ikke gleder seg til jul. Juleaksjonen skal bidra til at barn som på grunn av vanskelige 
livssituasjoner ikke gleder seg til jul, skal få oppleve litt mer av «en helt vanlig jul». 

 
Målgruppe:  
• Barn (0-18 år) og deres familier, med en prioritet av 
de som lever i lavinntektsgrupper, på krisesenter 
og/eller flyktningmottak 

Kriterier: 
• Barnet skal bli direkte berørt av hendelsen (man 
kan ikke kjøpe gaver til hele familien eller handle inn 
utstyr til aktiviteten)  
• Barnet skal oppleve fellesskap, omsorg og ”en helt 
vanlig jul” 
• Aktiviteten skal være noe utover det ”vanlige”, og 
ikke inngå i den ordinære driften av organisasjonens 
virksomhet 
 

Midlene skal gå til: 
• Julegaver: Leker, spill, klær eller andre gaver 
• Juleopplevelsen: Arrangementer der venner og 
familie møtes, for eksempel juletrefest eller besøk på teater  
• Julebesøket: Tog-/flybillett for seg selv eller nær familie/venner 
• Julehuset: Juletre, pynt, mat og alt annet som hører julehuset til 
• ”Jul i all hast”: Når ikke alt går som planlagt… 

Fra 2015: Solfest arrangert av Vestvågøy Røde 
Kors 

https://support.office.com/nb-no/article/Hjelp-for-Skype-for-Business-4fbe07ce-6b15-4a06-bcf0-baea57890410?ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/FAQ-Korsveien/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/NyttpåKorsveien.aspx
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Har din lokalforening lyst til å være med på Juleaksjonen 2016? Send en mail til 
linn.ersland@redcross.no med svar på følgende: 

- Hva slags aktivitet vil dere gjennomføre?  
- Hvor mange deltakende barn? 
- Tidspunkt for gjennomføring (mellom november og januar)? 

 
Frist 16. oktober! 

 
 

Frivilligvert – ny rolle i lokalforeningen? 
Hvem tar imot nye frivillige i din lokalforening? 

Høsten 2016 introduserer Nordland Røde Kors rollen 
Frivilligvert. Har du lyst til å være med? 

Frivilligverten er en kontaktperson, miljøskaper og 
medlemskontakt i lokalforeningen.  
 
Frivilligverten sørger for at alle nye frivillige føler seg 
velkommen i Røde Kors. Han/hun er den personen som tar imot de nye frivillige fra de viser 
interesse og tar kontakt med Røde Kors til de er i aktiv tjeneste. Frivilligverten er den 
personen den nye frivillige skal kunne ringe til, stille spørsmål og få svar. Det er 
frivilligvertens oppgave at det første møtet med Røde Kors blir så positivt som mulig. 
 
Samtidig glemmer vi selvfølgelig ikke de frivillige som allerede gir av sin tid til Røde Kors! 
Frivilligverten skal derfor også sørge for at eksisterende frivillige føler seg verdsatt og 
ønsker å fortsette sitt engasjement i Røde Kors. 
 
Fordeler med å ha frivilligverter: 

 Nye frivillige kommer raskt i aktivitet! 

 Frivillige føler seg ekstra velkommen og trives i Røde Kors! 

 Frivillige som trives godt gir et godt omdømme! 

 Nye og gamle krefter bidrar til en sterk og trygg lokalforening – også i fremtiden! 
 
 

Vennskapsfrokost 
 
Den 22. oktober inviteres det til vennefrokost over hele landet, og i Nordland arrangeres 
den på hele 22 mottak – hvor beboere på asylmottak og lokalbefolkning vil få tilbud om å 
møtes over frokost. Arrangementet er et samarbeid mellom Tine Melk og Røde Kors – og 
det er Røde Kors-frivillige som gjennomfører frokostene.  
Nøkkelen bak god integrering og god dialog mellom flyktninger og lokalsamfunn er å møtes 
for å bli bedre kjent. Dette er også begrunnelsen til Tine for å bidra med 
vennskapsfrokoster i forbindelse med TV-aksjonen. 26 millioner Tinemelk-kartonger, 
butikkmateriell i over 1000 dagligvarebutikker, annonser i lokal- og riksaviser og en film i 
sosiale medier vil fungere som invitasjon til vennskapsfrokosten. I tillegg til dette gir Tine 
over 1 million kroner til TV-aksjonen.  
 
Sjekk ut hvor det arrangeres vennskapsfrokost i nærheten av deg og bli med – enten som 
frivillig eller nabo  Les mer her: http://www.tine.no/vennefrokost  

mailto:linn.ersland@redcross.no
http://www.tine.no/vennefrokost
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Ved spørsmål vedrørende Vennskapsfrokost, send en mail til; stine.erikstad@redcross.no   
 

Hadsel Røde Kors har inngått beredskapsavtale 
 

Hadsel Røde Kors og Hadsel kommune inngikk 8. september 
en samarbeidsavtale om beredskap. 
Samarbeidsavtalen er en intensjonsavtale mellom 
lokalforeningen og kommunen som sier noe om hva de kan 
forvente av hverandre dersom noe ekstrordinært skulle skje.  
Det er inngått en mer spesifikk avtale som sier noe om hva 
kommunen kan regne med av bistand bl.a fra hjelpekorpset. 
 
Avtalen ble underskrevet på beredskapsmøte arrangert på 
Sortland. Til stede var representanter for lokalforeningene og 
kommunene i Vesterålen, Fylkesmannen i Nordland ved 
avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, Avdeling for 
hjelpekorps og beredskap i Norges Røde Kors og Nordland 
Røde Kors. 
 
Assisterende rådmann i Hadsel kommune, Espen Bjørnsund Gundersen, 
t.v., og leder av Hadsel Røde Kors, Ulf Ruud Larsen, undertegnet avtalen i 
påsyn av Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, Tom Mørkved. 

 
 

Stopp Volden Cup 2016 
 
Scandic, Nordland Røde Kors og F.K. Bodø/Glimts ungdomsavdeling har for 13. gang på 
rad gleden av å invitere til Scandic Stopp Volden Cup i Bodø! 

mailto:stine.erikstad@redcross.no
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Kilde: Aftenposten, tall hentet fra UDI. 

 
Tid: 21.-23. oktober 
Sted: Nordlandshallen, Bodø 
 
Stopp Volden Cup er en stor 
turnering og vi regner med at ca. 
200 lag med ca. 2000 spillere vil 
delta i år.  
 
Hvert år fronter Nordland Røde Kors Ungdom et holdningsskapende budskap til deltakerne 
på Stopp Volden Cup. Årets budskap vil være Vær litt kompis. Røde Kors Ungdom ønsker 
et inkluderende samfunn hvor alle er med i gjengen, og under turneringen vil ungdom fra 
hele fylket være gode ambassadører for dette budskapet. 
 
Samtidig vil Røde Kors Ungdom fremme Stopp Voldens budskap om å markere en klar 
holdning mot vold gjennom å fremme vennskap, trygghet og det sosiale fellesskapet oss 
mennesker imellom. 
 
   

Nytt fra distriktsstyret 
 
Er du interessert i å vite hva distriktsstyret gjør og hvilke vedtak som fattes?  
Du finner protokoller fra distriktssyremøtene på distriktets hjemmeside: 
www.rodekors.no/nordland.  
 
Her finner du også distriktets årsberetning for 2015 og handlingsplan for 2015-2017. 
 
 

Migrasjonsstatus i Nordland 
 
Antall asylankomster til 
Norge er betraktelig lavere i 
år sammenlignet med 2015 
(se figur). Som følge av 
dette er UDI i ferd med å 
avvikle en rekke asylmottak 
i Nordland. 
 
Under følger en oversikt 
over hvilke mottak som 
består, og hvilke mottak 
som avvikles i løpet av 
året. 
 
Nordland Røde Kors ser 
fortsatt et stort behov for 
aktiviteter på de 
gjenværende asylmottak – i 
tillegg til et behov for inkluderingsaktiviteter i alle kommuner som skal bosette flyktninger i 
2016 og årene som kommer.  
 
Trenger du tips og innspill til oppstart av aktivitet? Ta kontakt med Stine Erikstad på 
distriktskontoret! 

http://www.rodekors.no/nordland
mailto:stine.erikstad@redcross.no
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Ordinære mottak Nordland  
Alstahaug statlige mottak             185 plasser 
Bodø mottak                                      190 plasser 
Nesna mottak                                     
Bankplassen statlige mottak        190 plasser 
Rognan statlige mottak                  240 plasser 
Svolvær statlige mottak                 160 plasser 
Tverrlandet mottak                         220 plasser 
Vestvågøy mottakssenter            190 plasser 
 
Legges ned:  
Andøy mottak                                    150 plasser 
Hattfjelldal statlige mottak           210 plasser 
Mosjøen mottak                               138 plasser 
Lødingen mottakssenter               210 plasser 
Skillevollen (Rana)   
Sulitjelma mottak                             190 plasser 

 
Totalt 898 ordinære mottaksplasser i Nordland fylke avvikles. 
 
 

EMA-mottak Nordland 
Ballangen                                             30 plasser 
Bjerka (Hemnes)                               40 plasser 
Leines (Leirfjord)                               40 plasser 
Lødingen                                             40 plasser 
Fauske                                                 40 plasser 
Røvika                                                 40 plasser 
Skillevollen (Rana)                             58 plasser 
Svolvær (Vågan)                                 40 plasser 
Sørfold EMA                                       40 plasser 
Tverrlandet EMA (Mørkved)         40 plasser 
Vensmoen EMA (Saltdal)               60 plasser   
Vestvågøy EMA                             40 plasser 
 
Legges ned:  
Bankplassen (Hadsel)                      40 plasser   
Tjongsfjord (Rødøy)                        40 plasser 
Tysfjord                                             40 plasser 
ØYA mottak (Hadsel)                      40 plasser 
Silvalen (Herøy)                                 40 plasser 

 
Totalt 200 EMA-mottaksplasser i Nordland fylke avvikles. 
 
 

Kurs i vannredning på Fauske 
Vannredning har vært et nasjonalt satsningsområde for Norges Røde Kors Hjelpekorps i 
2016 og er ett av mange spesialiserte fagområder som hjelpekorpset tilbyr sine frivillige å 
fordype seg i etter endt grunnopplæring.   
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12 deltakere fra hjelpekorpsene i 
Bodø og Fauske brukte helgen 2. 
– 4. september på og i vannet 
utenfor Fauske for å lære seg 
teknikker for å drive ettersøkning i 
og langs vann. Ledergruppa i 
Fauske og Bodø Røde Kors har 
jobbet målrettet med å styrke 
evnen til å respondere på og ved 
vann det siste året og begge 
korpsene har investert i nye båter, 
utdannet båtførere samt gitt 
medlemmer spesialisert 
opplæring i søk og redning på og 
ved vann. Korpsene har som ambisjon å få til et sterkt faglig miljø for vannredning i Salten 
med fokus på både elv og sjø.   

Fredrik Brandt er aktiv frivillig knyttet til redningsskøyta RC Veritas i Tjøme var med som 
fagleder for kurset. Etter kurset var han svært fornøyd med helgen og skrøt av stab og 
deltakere etter en intensiv helg i det våte element.  

- Kurset har gått på skinner og deltakerne har på tross av lange dager vært svært 
engasjert. Vi kommer gjerne nordover for å holde kurs igjen, avslutter Brandt.   

 

Teltjakt under friluftslivets uke 
 

I forbindelse med Friluftslivets uke 2016, var Bodø Røde Kors RØFF og Ankenes Røde 
Kors Hjelpekorps med å arrangere Teltjakten søndag 11. september. 
 
Teltjakten er et landsomfattende arrangement, hvor det blir plassert ut 10 telt i hele Norge, 
fra sør til nord. I løpet av Friluftslivets uke be det sluppet hint om hvor teltene var plassert. 
Det viste seg at to av teltene var plassert i Nordland. Alle turgåere som fant frem var med i 
trekningen av teltene og andre flotte premier! 
 
Selv om været var ganske 
varierende var det rundt 60 
store og små som fant teltet i 
Bodø og 76 i Ankenes. 
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Oss i Nordland 
 

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

Administrasjon:   

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

 

 

 
 
 
  

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: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
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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  416 41 152 trarthur@live.no  

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

Bodø   Øystein Nystad  907 46 359 leder@bodork.no 

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

Dønna   Liv Austad             953 36 409 

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

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

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

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

Hattfjelldal  Frode Brennbakk  414 24 181 frobrenn@online.no 

Herøy   Bjørg Grande   900 66 805   

Kjerringøy  Ewy Nilsen       481 25 816 ewnils@online.no 

Leiranger  Eva Brennvik    916 80 499 mbrennvi@online.no  

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

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

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

Narvik   Terje Dahl    918 24 964 tdah@online.no 

Nordfjord  Karin Bakken   412 27 553 karinbakken@hotmail.com 

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

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

Saltdal Besøktj. Kirsten Schistad  756 90 571  

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

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

Sortland  Berit Svendsen  974 82 070berit.svendsen.hannevold@vkbb.no 

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

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

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

Vefsn   Morten Stene   477 06 012 morten09@hotmail.com  

Vega   Britt Nikolaisen  957 65 091 vegarodekors@outlook.com 

Vestvågøy   Erik Skarstein   996 91 420 erik@skarstein.com  

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