
På kryss og
tvers

I rute før Landsmøte
2023



Før helgen inviterte distriktsleder i Akershus, Kine Grande,
representanter fra distrikt, lokallag og nasjonalkontoret til
befaring og statusoppdatering i forbindelse med Landsmøtet
2023. – Vi er i rute, sier hun.

Landsmøtet skal avholdes i «Hall B» i Nova Spektrum, tidligere
Lillestrøm varemesse. Men også utenfor landsmøtesalen skal det
skje spennende ting. Det sørger Røde Kors i Akershus for. De er
vertskap for det de mener skal bli tidenes Landsmøte. 
– Vi skal fylle byen med Røde Korsere. Det blir underholdning og
opplevelser for alle som kommer. Og vi skal fatte viktige
beslutninger for fremtiden. Landsmøte er viktig. Derfor planlegges
alt ned til minste detalj. I dag orienterer vi om status i fremdri�en,
sier Grande.

Med på befaringen var også President Sveinsvoll. Han gleder seg til å
møte de om lag 700 delegatene og observatørene som er ventet til
landsmøte neste år. 
– Vi skal ha levende og gode diskusjoner og sammen fatte kloke
vedtak for Røde Kors i Lillestrøm, sier han.



Bærum Røde Kors vil
inspirere flere med sitt

Mentorprogram



Bærum Røde Kors har startet et program de kaller
«Mentorprogrammet». Hensikten er å hjelpe flyktninger og
innvandrere ut i jobb. Nå vil de være en ressurs for andre
lokallag i Akershus, Buskerud og Østfold.

Aud Blaker er aktivitetsleder for mentorprogrammet i Bærum Røde
Kors. Hun forteller at mentorprogrammet samarbeider med NAV,
Voksenopplæringssenteret i kommunen og med
migrasjonsavdelingen i Bærum Røde Kors for å rekruttere aktuelle
mentorer og deltakere. 
 
Vil hjelpe andre lokallag 
− Vi rekrutterer mentorer fra o�entlig og privat næringsliv. I dag har
vi over 30 mentorer, en svært ressurssterk gjeng som gjerne vi være
med å støtte en slik samfunnsnyttig aktivitet. De fleste mentorer er
pensjonister med lang erfaring fra arbeidslivet og har et stort
nettverk. Erfaringene så langt er veldig positive. Frem til nå har 19
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deltakere i mentorprogrammet fått jobb. Vi vil gjerne at andre

lokallag i Røde Kors også starter et slikt program. Bærum Røde Kors
vil derfor gjerne bidra med hjelp og støtte til de som ønsker, sier Aud
Blaker.

Er du interessert i å ta i bruk Mentorprogrammet – kontakt Aud
Blaker i Bærum Røde Kors.

Akershus og Østfold på
NM i Hjelpekorps





I helgen var det klart for NM i hjelpekorps på Gålå.

Øs�old og Akershus s�lte med egne lag og Akershus endte opp på
sølvplass. NM startet med na�orientering med forskjellige poster med
hjelpekorpsoppgaver på fredagen. På lørdag var det ringløype med 10
førstehjelpsposter. 
– Slike konkurranser er vik�ge for å bygge kultur og kunnskap, sier
gruppeleder for hjelpekorps/beredskap, Jonas Holmberg Gulbrandsen.

Meld deg på
Ledersamling 2022

I november inviterer vi frivillige ledere til tidenes
inspirasjonshelg.

Nå kan frivillige og kommende ledere i Akershus, Buskerud og
Østfold Røde Kors melde seg på til årets store ledersamling. Stikkord
for konferansen er inspirasjon, motivasjon og konflikthåndtering.

Det blir lærerike foredrag, workshops, underholdning, sosialt
samvær og hyggelig festmiddag.

Benytt sjansen og meld deg på nå!

Påmeldingslenke for Akershus - 12. - 13. november, Sundvolden
H l

https://forms.office.com/r/j2jMJHyHdf


Hotel.

Påmeldingslenke for Buskerud - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Østfold - 19. - 20. november, Quality Sarpsborg.

Årets første foredragsholder er klar: Samleside for
Ledersamlingene finner du her

Har du spørsmål om ledersamlingen og påmelding? Ta kontakt med
Henrik på henrik.saterdal@redcross.no

Fra DiBa til MITT RØDE
KORS

Fra 13. september gjøres mottak av nye frivillige kun i Mitt Røde
Kors.

Tilgangen til "Mottak nye frivillige" følger tilgangene til DiBa. Har du
allerede tilgang til DiBa, har du også tilgang til "Mottak nye frivillige"
i Mitt Røde Kors.

Ansatte med "redcross-mail" må logge inn via «Privat/Incognito
vindu». Dette bør du lese mer om på Korsveien .

Ved spørsmål om utfasingen av DiBa, kontakt Astrid Fretheim
astri.fretheim@redcross.no

Ved spørsmål om "Mitt Røde Kors", kontakt
mittrodekors@redcross.no

Landsråd Røde Kors
Omsorg trenger

https://forms.office.com/r/j2jMJHyHdf
https://forms.office.com/r/wWqcJUKgVH
https://forms.office.com/r/PAV6MKwjmA
https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/
mailto:henrik.saterdal@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Mitt-Rode-Kors.aspx
mailto:astri.fretheim@redcross.no
mailto:mittrodekors@redcross.no


Omsorg trenger
varamedlemmer

To medlemmer i landsrådet har trukket seg, og
varemedlemmene er rykket opp. Landsråd Røde Kors Omsorg
trenger derfor to nye varamedlemmer for den resterende del av
landsmøteperioden frem til landsmøte i oktober 2023

Planen er å gjennomføre et suppleringsvalg på team i slutten av
september. Der er det distriktsrådslederne (som er valgkretsen) som
deltar. Vi ber derfor om forslag på kandidater innen 15. september.

Fra valgbestemmelsene gjøres det spesielt oppmerksom på
følgende:

 Medlemmer av Røde Kors over 15 år kan velges til styrer og råd.
Medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter kan velges til
medlemmer av landsrådene og rådenes valgkomite.
   Distriktsrådsleder og nestleder kan ikke være medlem eller
varamedlem av noe landsråd.
Bare kandidater som er foreslått skri�lig til valgkomiteen innen
tidsfristen og som har sagt seg villig, er valgbare
Kandidaten må ha samtykket til at Røde Kors kan behandle  
informasjon om kandidaten i tråd med Røde Kors'
personvernreglement, for at Røde Kors skal kunne behandle
forslaget.
Foreslåtte kandidater kan velges til alle verv dersom kandidaten
selv ikke har tatt forbehold om noe annet.

Landsrådet: Tid og motivasjon er viktig



Varamedlemmene innkalles til alle landsrådsmøter, og deltar på lik
linje med de andre under møtene. Normal arbeidsbelastning i
landsrådet har vært som beskrevet nedenfor.

4 dagsmøter pluss 3 – 4 helger til LRO, omsorgssamling og
fellessamlinger
Deltakelse på samlinger i distriktene 1 – 3 helger pr år
Deltakelse på fagsamlinger sentralt 2 dags seminarer og helger
etter egen kapasitet
Være tilgjengelig på telefon for D-rådsledere i distriktene

 
Her er lenke til skjemaet som brukes for å sende inn forslag. Det er
ikke nødvendig å signere skjemaet, det er tilstrekkelig at det sendes
fra egen e-postkonto.

NB: Det er kun distriktsråd og lokalråd som kan foreslå kandidater

ØKONOMI

Husk å søke midler for
nasjonale aktiviteter

2023

Nå kan du søke midler til nasjonale aktiviteter 2023 i
Søknadsportalen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81mWosRNyLchKp1pENRRa4aFUN0VGN1lXRFJXOEFMNFJWTkVDWjJGOVBDOS4u


Alle lokalforeninger og distrikter som søker midler fra Røde Kors i
Norge til nasjonale aktiviteter må benytte Søknadsportalen.

NB! Behov for ekstra midler knytte til økt flyktningrespons, søkes
igjennom ordinære søkemuligheter i Søknadsportalen for 2023

Les mer på Korsveien for detaljert informasjon, frister og viktige
datoer.

Har du spørsmål knyttet til Søknadsportalen? Send en e-post til
soknadsportalen@redcross.no

Fristen for strømstøtten
nærmer seg

Søknadsfristen er 7. september 2022, kl. 1300.

Det er Lotteri- og sti�elsestilsynet som forvalter ordningen.
Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023. Lotteri- og
sti�elsestilsynet legger opp til søknadsrunde hvert kvartal.

Lotteri- og sti�elsestilsynet har åpnet for søknader for perioden
april-juni 2022.

Søknadsfristen er 7. september 2022, klokken 13.00.

Les mer om kriteriene i ordningen og søk her: https://lottsti�.no/for-
frivilligheten/ stromstotte/

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/


Utbetaling av penger!

Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Det anbefales fortløpende innsending når aktiviteten eller
anska�elsen er gjennomført. Dette gjelder lokalforeninger som ikke
allerede har fått utbetalt tildelt beløp.

Har dere midler dere ikke får brukt, gi oss beskjed!

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

Søk midler fra
Gjensidigestiftelsen

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Lokalforeninger og distriktskontor kan nå søke midler
til Gjensidigesti�elsens juleaksjon i 
Søknadsportalen på Korsveien.

Det kan blant annet søkes om støtte til juleaktivitpEeter for barn,
unge og deres familier med særlig prioritet for lavinntektsgrupper,
familier på krisesenter eller flyktningmottak. Aktiviteten skal bør gi
barn og ungdom en opplevelse av fellesskap, omsorg og en «en helt
vanlig jul». Barn og ungdom skal bli direkte berørt av hendelsen
(ikke som en sekundær e�ekt via mor, far eller et senter). Det kan
også søkes om midler til å sikre god gjennomføring av små og store
juleopplevelser, arrangementer der venner og familie møtes, f.eks.
juletrefest, besøk på teater osv.

19. september 2022 er fristen for lokalforeninger å sende sine
søknader til distriktskontoret. 
26. september 2022 har distriktskontoret endelig frist for å sende
sammenslåtte søknader til nasjonalkontoret.

Midler som ikke brukes til aktivitet gjennomført før 31.01.23 skal
uten unntak tilbakebetales.

For spørsmål knyttet til innholdet i søknaden, ta kontakt med:
margrethe.poensgen@redcross.no

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/lazy/soknadsskjemaer
mailto:margrethe.poensgen@redcross.no


KURS OG
KOMPETANSE

Bli oppdatert på hvilke kurs som kommer

07.09. Førstehjelp i fokus
Bli med å sette førstehjelp i fokus i dagene opp mot
Førstehjelpsdagen 10. september (sharepoint.com) .

Vi håper at lokalforeninger i hele landet inviterer til førstehjelpskurs,
og er ute på gater og torg for å snakke litt om førstehjelp. Vi
anbefaler at dere bruke muligheten til å rulle ut den praktiske øvelse
i livreddende førstehjelp (sharepoint.com)

Påmelding i kurskatalogen i ressurssystemet:

7. september kl. 13.30-15.00 (Kurskode #63787) 
7. september kl. 19.30-21.00 (Kurskode #63784)

10.09. Fagsamling for læring i
Røde Kors
Hensikten med samlingen er å styrke kompetanse og skape
trygghet i rollen som veiledere og mentorer for nye kursholder,
instruktører og veiledere.

På samlingen vil vi diskutere erfaringer, caser og dilemmaer knyttet
til læring i Røde Kors, og hvordan sikre at vi gjennom god opplæring

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/F%C3%B8rstehjelpsdagen-10.-september.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Praktisk-%C3%B8velse-i-livreddende-f%C3%B8rstehjelp.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
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og veiledning har trygge og kompetente frivillige i Røde Kors. Du vil
få verktøy og ferdighetstrening som vil gjøre deg tryggere i din rolle.

Påmelding i forms: https://forms.o�ice.com/r/ZdeQZ6xdTv

14.09. «Inkludert meg?»
Bidra til å lindre ensomhet og
uteforskap
«Inkludert meg?» er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen og
videregående skole som skal bidra �l å hindre og lindre ensomhet og
utenforskap. Les mer om undervisningsopplegget på: h�ps://
inkludertmeg.no/om-inkludert-meg/

Bli med på onsdagswebinar 14. september og lær mer om hvordan
opplegget kan tas i bruk: Her vil du få en gjennomgang av
undervisningsmaterialet, få teste ut noen av øvelsene, og få reflektert
over hvordan dere kan ta opplegget i bruk lokalt og bidra �l at det
spres �l skoler i di� nærområde.

Kl. 13.30-15.00, Kurskode #63866 
Kl. 19.30-21.00, Kurskode #63867

16.09. og 28.10. Røde Kors-
skolen, grunnleggende
pedagogikk
Dette semesteret vil vi ha særlig fokus på å styrke den lokale
opplæringskapasiteten i Røde Kors.

Grunnleggende pedagogikk – Læring i Røde Kors er et fleksibelt
opplæringsløp som kan gjennomføres mer eller mindre digitalt.
Grunnleggende pedagogikk vil bli gjennomført flere steder i landet i

https://forms.office.com/r/ZdeQZ6xdTv
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx


løpet av høsten. Røde Kors-skolen setter også opp et nasjonalt og
digitalt kurs i november.

16.09.2022-18.09.2022 - Quality Hotell Grand, Kongsberg, DK-Viken
kurskode # 63393

28.10.2022-30.10.2022 - Oslo Røde Kors, Oslo Røde Kors kurskode #
63595

10.12. Kursholderkurs: Tør du
å lytte
Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i
møte med barn og unge som har opplevde noe vanskelig.

Vi trenger flere kursholdere over hele landet, og 10. desember holder
vi nasjonalt kursholderkurs for Tør du å lytte i Oslo. Er du en erfaren
kursholder innen Omsorg eller Hjelpekorps, så meld deg på! Kurs-ID
i ressurssystemet er 61340.

Lokale opplæringskoordinatorer i samarbeid med Røde Kors-skolen
prioriterer hvem som får plass på kurset.

NYTT FRA NORGES
RØDE KORS

«Levd» - for alle som er
opptatt av gjenbruk

https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63393
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63595
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx


«Levd» er en tjeneste fra Røde Kors Sirkulært AS, som skal gjøre det
enkelt å handle brukte barneklær. Gjennom «Levd» skal
småbarnsforeldre, på en enkel måte, finne de klærne de trenger. Og
klærne blir levert rett hjem i tide. Sjekk ut tjenesten på hjemmesiden
til Levd.

Overskuddet går til Røde Kors' arbeid

Lurer du på noe? Kontakt daglig leder Hallvard Bache,
hallvard.bache@redcross.no

Og når vi først snakker om klær: Ikke glem bruktbutikkene i
distriktene våre. Der finner du klær, møbler og interiør. I neste
nummer av Røde Kors-avisen som kommer ut i november, kan du

å å

https://levd.no/
mailto:hallvard.bache@redcross.no


blant annet lese om bruktbutikken på Mysen som slår alle rekorder

på salg av klær. Der kan du også lese om bruktbutikken på Eidsvoll
som er blitt et begrep i bygda.

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

mailto:%20robert.walmann@redcross.no

