
HVA
SKJER?

På ski med Skiptvet i
høstferien

I Skiptvet bor Østfolds lykkeligste barn og unge. 
– Vel, det vet jeg ikke, men jeg skal gjøre alt for at de blir det, sier
Lars Petter Støten i Skiptvet Røde Kors. I høstferien tok han med
43 barn og 9 voksne på skitur til SNØ. Et innendørs vinterland i
Lørenskog.

Sammen med det frivillige mannskapet i Skiptvet Røde Kors, utgjør
Lars Petter Støten kra�verket som holder smilet på plass hos bygdas
barn unge. I dag er barn og  voksne på plass i vinterlandet SNØ



utenfor Oslo. Her får de fryde seg med ski på beina i fire
minusgrader. Buss, skikort, utstyr, mat og drikke er allerede betalt.

100 søknader 
− Vi er o�e på tur. For to uker
siden var vi 100 barn i
Østfoldbadet. Jeg brenner for
å se glade barn, og vet at vi
utgjør en forskjell for mange i
bygda vår, sier han. 
For å få penger til å
gjennomføre alle turene, søker
Lars Petter på det som tenkes
kan. 
− Når jeg har Røde Kors-jakka
på, har jeg ingen skrupler med
å søke penger. Jeg sendte nylig
ut 100 søknader. Det gir alltid
gode resultater, og gjør at vi
kan ha mye aktivitet for de
yngste , sier han.

Snøen er for alle 
Presseansvarlig hos SNØ, Lisa Strøm Walton, synes det er fantastisk
å kunne ta imot barn fra Skiptvet Røde Kors. 
− Det er jo derfor vi er her. For å kunne gi barn og unge gode
vinteropplevelser i trygge rammer. Snø gjør deg glad, og vi legger til
rette for at alle skal ha mulighet til å få mestringsfølelsen. Og ungene
fra Skiptvet er i trygge hender for vi har skipatruljer som passer på,
sier hun.

Dette skjer på
SONEKONTORET!



Tirsdag 25. oktober møter du Ida Taule, Jorunn Kornerud, Jane
Grøtting og Tor Øyvind Bertheussen på Røde Kors-huset i Ål. De
samme møter du på Røde Kors-huset i Nesbyen dagen etter,
onsdag 26. oktober. Vi starter opp fra 15:00 begge dager!

Lokasjon for midtre Buskerud kommer i løpet av uka.

Temakvelder:
25. og 26. oktober i Ål og Nesbyen

18:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten? 
Personvern oppfattes av mange som en vanskelig labyrint å
navigere. Hva er lov og hva er ikke lov? På sonekontor skal vi
sammen lage en stibeskrivelse som skal gjøre det lettere å navigere i
personvernlabyrinten. Du vil få et innblikk i hva som regnes som
personopplysninger, does and dont`s når det kommer til lagring og
deling av personopplysninger og innhenting av samtykke.

19:00: Ove Engene, Slik tar du bedre bilder – og deler dem!

Bruk av bilder er like sensitivt som å dele tekst. Ove Engene fra Gol
og Hemsedal Røde Kors har lang erfaring både som hobbyfotograf
og aktiv Røde Kors-frivillig. Han deler nyttige tips og råd om hvilke
kjøreregler vi må forholde oss til når vi deler bilder, hva vi bør tenke
på når vi fotograferer, hvordan god bildebruk kan forsterke et
budskap og hvordan DU kan lære deg å bruke telefonen til noe mer
enn å ringe med.

1. november, sted kommer

18:00: Mina Moghadam, migrasjon



Migrasjonsbilde i verden og i Norge
Hvilke behov finnes i våre lokalsamfunn?
Hvordan skal vi rigge oss for å kunne møte disse?
Hvilken bistand trengs fra distriktskontoret?

19:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten? 
Personvern oppfattes av mange som en vanskelig labyrint å
navigere. Hva er lov og hva er ikke lov? På sonekontor skal vi
sammen lage en stibeskrivelse som skal gjøre det lettere å navigere i
personvernlabyrinten. Du vil få et innblikk i hva som regnes som
personopplysninger, does and dont`s når det kommer til lagring og
deling av personopplysninger og innhenting av samtykke.

Har du spørsmål om sonekontor, kan du kontakte Henrik
Sæterdal på henrik.saterdal@redcross.no

Pass opp for e-post-
svindel

Det har de siste dagene gått ut målrettet svindel-e-post til flere
frivillige og ansatte i Røde Kors.

Svindleren utgir seg for å være en Røde Kors- leder/-kollega, som
sender e-post fra sin private e-postadresse: "Kan du bruke et minutt?
Jeg trenger at du fullfører en oppgave for meg. Kan ikke snakke, jeg
skal på et møte snart, jeg kan ikke ringe eller motta et anrop, så bare
skriv tilbake her." Hvis du svarer på e-posten, blir du bedt om å kjøpe
Itunes-kort og oppgi detaljene til svindleren.

mailto:henrik.saterdal@redcross.no


IKT jobber med å blokkere for å unngå at flere blir utsatt for denne
svindelen og ber om at frivillige som har fått/får denne e-posten
melderra til frivilligservice@redcross.no .

Nå er det bare ett år
igjen til Landsmøtet!

Den 6.-8. oktober 2023 avholdes landsmøtet til Røde Kors i
Lillestrøm. Akershus Røde Kors er vertsdistrikt.

(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Landsmøtet er en stor og viktig samling for Røde Kors, og er
organisasjonens høyeste demokratiske organ. Delegater fra hele
organisasjonen samles for å evaluere perioden som har vært, og
vedta den strategiske retningen for kommende periode. I tillegg
velges landsstyret som skal lede organisasjonen på veien mot neste
landsmøte. Landsmøtet er også et humanitært «toppmøte», der
engasjerte Røde Kors-ere fra hele landet samles.

På landsmøtet deltar én delegat med stemmerett fra hver
lokalforening og hver distriktsforening, samt lederne av
distriktsrådene, landsrådsmedlemmene og landsstyret. Det er
normalt leder i lokal- og distriktsforeningen som er delegaten med
stemmerett. Det er også anledning til å melde på én observatør per
delegat, det vil si en som reiser og deltar på vegne av samme
forening uten stemmerett.

mailto:frivilligservice@redcross.no


Lenke til informasjon om valgene på landsmøtet 2023 Valg på
Landsmøtet 2023

(sharepoint.com)

Les mer om landsmøtet her: Landsmøtet (sharepoint.com)

90 år med Hjelpekorps i
Fredrikstad

Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps fyller i år 90 år. Det ble
markert med åpen dag og middag for spesielt inviterte på Røde
Kors-huset sist uke.

Norges første Hjelpekorps ble etablert i Fredrikstad i 1932 under
navnet «Fredrikstad Sanitetskolonne». Året etter ble navnet endret
til Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps. Korpset betjener et geografisk
område med både inn- og utmark, urbane strøk og kystlinje. Korpset
har mannskaper som er spesialisert innen ambulansetjeneste og
vannredning. I tillegg betjenes primæroppgaven søk og redning,
samt sanitetstjenester.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/Sentral-valgkomite-2020-23.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/Sentral-valgkomite-2020-23.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/Landsmotet.aspx


Ledersamling 2022
nærmer seg! 

Har du meldt deg på?



Har du ikke meldt deg på, sier du? Ikke nøl. Fyll ut skjemaet og
bli med på årets ledersamling for frivillige ledere. Der vil du få
påfyll med inspirasjon og motivasjon. Du vil få nye
bekjentskaper og dere kan dele erfaringer.

På lørdagen starter registrering fra 09:00. Samlingen sparkes i
gang fra 10:00

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.

Programmet i sin helhet kommer i løpet av uka.

Samleside for Ledersamlingene finner du her

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

ØKONOMI

Utbetaling av penger!

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

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


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

KURS OG
KOMPETANSE

Visste du dette om
RESSURSSYSTEMET?

De kursene du finner her i oversikten i Nyhetsbrevet er bare
toppen av isfjellet. Det finnes nemlig en komplett oversikt over
kommende kurs i Ressurssystemet .

Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle administrative
oppgaver i organisasjonen knyttet til:

mailto:okonomi.viken@redcross.no
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx


Kompetanseregistrering og kompetanseoversikt

Administrasjon og oversikt RKH grunnopplæring og ID-kort
(Hjelpekorpset)
Kursvirksomhet og kursadministrasjon
Utstyr, materiell og eiendom

Lurer du på noe om Ressurssystemet – kontakt
frivilligservice@redcross.no 
Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors sendes til
opplaring@rodekors.no .

12.10. Sosial puls – Slik
bruker vi den lokalt
Velkommen til en presentasjon av rapporten Sosial puls 2022 og
kunnskapsbanken Samfunnspuls på onsdagswebinaret 12.
oktober .

På onsdagswebinaret vil vi førstpresentere publikasjonen Sosial puls
2022. Deretter vil vi vise hvordan dere kan bruke kunnskapsbanken
Samfunnspuls når dere skal gjøre en Røde Kors-vurdering og
kartlegge humanitære behov i kommuner eller fylker. Samfunnspuls
inneholder demografisk statistikk som kan brukes som
bakgrunnsinformasjon i planleggings- og analysearbeid. Vi viser
hvordan dere kan gjennomføre en Røde Kors-vurdering lokalt på
bakgrunn av tallene dere finner der.

Samfunnspuls - kunnskapsbank for Røde Kors (sharepoint.com) . 
Bruk rapporten Sosial puls 2022

(sharepoint.com ).

Påmelding skjer i kurskatalogen :

• 12. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode #64128)

Dere finner planen for høstens onsdagswebinarer (sharepoint.com)
på sharepoint.

19.10. Personvern i Røde
Kors - nytt e-læringskurs
I Røde Kors behandler vi mange forskjellige personopplysninger.
Vi får personopplysninger fra blant andre frivillige, medlemmer,

mailto:frivilligservice@redcross.no
mailto:opplaring@rodekors.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Samfunnspuls.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Sosial-puls-2022.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Sosial-puls-2022.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx)
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Onsdagswebinarer.aspx?Mode=Edit


 å  pe so opplys ge  a bla t a d e ll ge, edle e ,

deltakere i aktivitetene våre, ansatte, samarbeidspartnere og
donorer.

Vi behandler o�e opplysninger fra personer som er i sårbare
situasjoner. Det er derfor særlig viktig at vi tar personvern på alvor.
På onsdagswebinar 19. og 26.oktober kan du lære mer om hvordan
vi i Røde Kors arbeider med personvern, samt få presentert et nytt e-
læringskurs om personvern. Kurset er laget spesielt med tanke på
når vi må tenke på personvern i aktivitetene våre og hva vi må gjøre i
praksis.

Påmelding skjer i kurskatalogen :

• 19. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64323)

• 26. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64325)

• 26. oktober kl. 19.30-21.00 (Kurskode # 64323)

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.

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

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx)
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63595


05.11. Digital Senior-
samling
Lillehammer Røde Kors inviterer til Digital Senior Samling lørdag
05. november.

Alle som er interessert i eller engasjert i aktiviteten «Digital senior» i
Røde Kors oppfordres til å bli med! 
Konferansen skal gi både inspirasjon, sosialt- og faglig påfyll.
Samlingen vektlegger læring, erfaringsutveksling og
relasjonsbygging, og arrangeres sammen med Røde Kors-helgen i
Innlandet 2022, 4.- 6. november. Det vil bli mulig å delta på
kurshelgen i sin helhet før og etter bolken med digital senior for den
som vil. Samlingen finner sted på Scandic Lillehammer fra 09.30 -
17.00.

For mer informasjon og påmelding les mer i nyhetsbrev-invitasjonen

her (Sway). 

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.

https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx


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. 

11.12. Kursholderkurs:
Førstehjelp mot
selvmord
Røde Kors har sammen med Nasjonalt senter for or
selvmordsforskning og forebygging, utviklet kurset “ førstehjelp mot
selvmord ” hvor hensikten er å gi deltakerne trygghet i rollen som
hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Kurset har ski�et
navn fra «samtale med personer i selvmordsfare» til «førstehjelp
førstehjelp mot selvmord» Kurset er ellers det samme og gir
tilsvarende kompetanse.

Kurset holdes på Nasjonalkontoret.

MELD DEG PÅ KURSET HER!

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-samtale-med-personer-i-selvmordsfare.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

