
HVA
SKJER?

Første foredragsholder er
klar: 

Per Henrik Stenstrøm



Ett lag og ett team. Hvordan jobber vi bedre sammen?

Har dere problemer i organisasjonen? En konflikt som må løses? Som
kanskje har gått for langt? Eller funker ting bra, kanskje er det bare små
justeringer som er enklere å ta mens det er medvind?

Per Henrik Stenstrøm snakker om lederutvikling på kort, og lang sikt. Han
vil også gi oss nyttige verktøy når problemene oppstår. For hvordan
håndterer vi egentlig vanskelige kollegaer og problemer som oppstår på
en konstruktiv måte?

Bli med på et underholdende og meget nyttig foredrag med workshop
fra klokken 10-12 på lørdag.

Benytt sjansen og meld deg på nå!

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

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

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

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

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


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

FAGSAMLING 2022
Buskerud Røde Kors
Hjelpekorps

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Mitt-Rode-Kors.aspx
mailto:astri.fretheim@redcross.no
mailto:mittrodekors@redcross.no


− Denne samlingen ga meg påfyll og motivasjon. Dette var gøy, sier
distriktsleder Johan Audestad

Etter flere år uten muligheter til å kunne ha gode fysiske møter eller
samlinger, inviterte distriktsledelse Hjelpekorps i Buskerud til fagsamling
Hjelpekorps 2022.

Distriktets fagledere innen ettersøk/KO, beredskap, opplæring, samband,
drone, transport, tauredning, vannredning og RØFF hadde i samarbeid
med distriktsledelse Hjelpekorps satt sammen et fullpakket program.
Målet for fagsamlingen var å samkjøre fagene igjen, slik at rednings og
beredskaps oppdrag blir utført ut fra samme forståelse.

− Til tross for at hjelpekorpsene i Buskerud er gode på beredskap, kan og
skal vi alltid bli bedre, mer samkjørte, ha enhetlige planverk og gode
samarbeidsavtaler med andre beredskapsressurser, fylket og de enkelte
kommunene. Derfor var også dette et sentralt tema under samlingen. Det
forteller Tor Øyvind Bertheussen. Han er rådgiver for søk og redning ved
distriktskontoret i Viken.

Les mer om fagsamlingen her
https://redcrossnorway.workplace.com/groups/544906480076571/permalink/757210372179513

https://redcrossnorway.workplace.com/groups/544906480076571/permalink/757210372179513/


Minner om Landsråd Røde
Kors Omsorg som 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

Ferie for Alle Østlandet
nådde i sommer hele 198
familier

Bli frivillig eller ferieleder du også!

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


Ferie for Alle arrangerer nå så mange som 29 opphold i året. Til det trengs
det mange frivillige og ikke minst frivillige ferieledere. I Ferie for Alle deltar
du i en unik aktivitet, du får nye venne og samarbeider med nye
mennesker

En uke som frivillig i Ferie for Alle kan være det avgjørende bidraget for om
20 familier kommer seg på ferie. Bli med å leke, le og bygge nye relasjoner!
Og har du ledererfaring eller ønsker ledererfaring vil vi gjerne høre fra deg!

Vi kan tilby tett oppfølging, kurs, samling for ledere og en helt unik
erfaring ulikt noe annet.

Ta kontakt med karianne.s.dinessen@redcross.no for å høre mer.

Setter søkelyset på
kursholdere og

instruktører

I helgen var hovedkursholdere og flere opplæringskoordinatorer fra
hele landet samlet i Oslo.

Der ble det blant annet snakket om hvordan vi kan sikre at vi har trygge og
kompetente frivillige i aktivitet, hvilke roller inntar vi som kursholder, og

mailto:karianne.s.dinessen@redcross.no


hvordan vi kan styrke den lokale kapasiteten.

President Thor Inge Sveinsvoll var med hele søndagen, og deltakerne ga
gode tilbakemeldinger til fagteamet på Røde Kors-skolen.

Kommende helg er det duket for det første kurset i grunnleggende
pedagogikk « Læring i Røde Kors » her i Viken, og vi har 12 engasjerte
kursholdere på deltakerlisten. Kurset foregår på Kongsberg og deltakerne
kommer fra Drammen, Nes, Fredrikstad, Sande, Modum, Ringerike og
Hole, Moss, Kongsberg og Geilo.

Synes DU opplæring er viktig og gøy?

Vi har en rekke kurs i vår kurskatalog, og kanskje du kan tenke deg å
bli kursholder på ett eller flere? Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt
for en prat, så finner vi gode løsninger SAMMEN!

Roxana Camilla Nymoen roxana.camilla.nymoen@redcross.no 466 25 574 
Jorunn H. Kornerud jorunn.kornerud@redcross.no 906 49 087 
Karin Nordby karin.nordby@redcross.no 951 49 402

ØKONOMI

Søk midler for nasjonale
aktiviteter 2023

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
mailto:roxana.camilla.nymoen@redcross.no
mailto:jorunn.kornerud@redcross.no
mailto:karin.nordby@redcross.no


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

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

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

Informasjonsmøte om
Stiftelsen Dam

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Sti�elsen Dam har en rekke økonomiske støtteordninger som både
lokalforeninger, distrikt og nasjonale programmer kan dra nytte av.

Her kan man søke om alt fra kr 5.000 - 1.500.000 kroner til prosjekter.
Enhet for tilskudd inviterer til infomøte for å fortelle om programmene
Ekspress, Helse og Utvikling.

Møtetider:

Onsdag 28. september, kl.12.30 - 13.00 (for ansatte)

Onsdag 28. september, kl.17.30 - 18.00 (for frivillige)

Invitasjon sendes til daglig ledere distrikt. Ta kontakt med

jorunn.bakke.johannessen@redcross.no dersom du har spørsmål eller
ønsker å sende inn

Ta kontakt med

Ta kontakt med jorunn.bakke.johannessen@redcross.no dersom du har
spørsmål eller ønsker å sende inn en søknad. Les mer om
søkemulighetene på Korsveien

KURS OG
KOMPETANSE

mailto:jorunn.bakke.johannessen@redcross.no
mailto:jorunn.bakke.johannessen@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Stiftelsen-Dam--Nye-s%C3%B8kemuligheter-fra-h%C3%B8sten-2022.aspx


14.09. «Inkludert meg?» Bidra
til å lindre ensomhet og
uteforskap
«Inkludert meg?» er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen og
videregående skole som skal bidra til å hindre og lindre ensomhet og
utenforskap. Les mer om undervisningsopplegget på: https://
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 til at det spres til
skoler i ditt nærområde.

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

15.09. Startkurs hos Kongsberg
Røde Kors



Alle nye frivillige skal ta et obligatorisk startkurs. Her får du opplæring i
Røde Korsʼ historie og verdier, prinsippene våre, rollen som frivillig,
introduksjon til førstehjelp og psykososial førstehjelp, samt informasjon
om forpliktelsene ved å bli frivillig. Nå er det klart for nytt startkurs hos
Kongsberg Røde Kors.

Sted: Kongsberg Røde Kors 
Tid: 15. september klokken 18:00-21:30

Påmelding ressurssystemet Kurs # 59820 eller til
Sidsel.mohn@redcross.no

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 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.

AKTUELT FRA NORGES

mailto:Sidsel.mohn@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
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


RØDE KORS

Situasjonsrapport: Pakistan

(Foto: Pakistan Red Crescent Society)

Monsunsesongen i Pakistan har siden juni produsert usedvanlig store
mengder vann – opptil 500 prosent mer enn normalen i noen områder

Ettersom monsunregnet ikke er over, utvikler situasjonen seg fortløpende,
og omfanget av krisen kan bli verre. Pakistan Røde Halvmåne (PRCS) har
mer enn 3.000 frivillige som har deltatt i nødhjelpsinnsatsen. Disse har
blant annet delt ut pakker med helsehjelp, rent vann, mat og annen
nødhjelp til over 16.000 familier.

Norges Røde Kors har sendt ut to mobile helseklinikker som behandler
200 pasienter hver dag. I tillegg har vi distribuert 300 hygienepakker.

Oppdatert informasjon kommer fortløpende. Les mer i situasjonsbriefen.

Nominer prosjekter til

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Asia%20briefer%20og%20rapporter/Pakistan%20flom.pdf


Helseprisen 2022

Frist for å nominere til Helseprisen 2022 er 30. september.

Helseprisen er Sti�elsen Dams årlige utmerkelse, som går til et
helseprosjekt i regi av en frivillig organisasjon. På Frivillighetens dag 5.
desember 2022 deles prisen ut for syvende gang, og nå kan du nominere
ditt favorittprosjekt

Les mer og send inn nominasjon her. I 2021 vant Haugesund Røde Kors
med prosjektet

Les mer og send inn nominasjon her.

I 2021 vant Haugesund Røde Kors med prosjektet #vinduslykke .

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

https://dam.no/2022/08/12/nominer-ditt-prosjekt-til-helseprisen-2022/
https://dam.no/2022/08/12/nominer-ditt-prosjekt-til-helseprisen-2022/
https://dam.no/2021/12/05/vinduslykke-vant-helseprisen/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

