
HVA
SKJER?

God jul med Ferie for
alle!

Du som lokalforeningsleder/aktivitetsleder kan melde
barnefamilier med på tur med Ferie for alle.

I år tilbyr Ferie for alle tilbyr trygg julefeiring, lek og moro, julemat og
gode juletradisjoner for hele familien. I år vil Ferie for alle i Østfold
Røde Kors arrangere 3 ferieturer i julen/romjulen og nyttår?

22. – 26. des: Juletur til Merket Røde Kors senter i Valdres 
å



26. – 30. des: Romjulstur til Turufjell i Flå 

28. des – 1. jan: Nyttårstur til Merket Røde Kors senter i Valdres

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og
Oslo.

Kriterier for å søke:

Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år
Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år
Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun
delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig
å søke med egen ekstrahjelp)
Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de to siste
årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.
Det vil arrangeres gratis transport til og fra Oslo til feriestedene,
eventuelt andre store byer etter behov. Detaljert informasjon om
nøyaktige datoer, transportalternativer og annen relevant
informasjon sendes til familiene som får plass.

For å søke plass for en aktuell familie må du gå inn her:

Der vil du finne mer informasjon under «Jeg er ansatt i det lokale
hjelpeapparatet». Det er viktig å lese informasjonen her nøye før du
går til selve søknadskjemaet. Ved innsendt søknad vil du motta en
bekre�elsesmail som kan besvares direkte ved spørsmål.

Søknadsfristen er 11 november.

D-råd Omsorg Østfold
trenger deg!

https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/


Valgkomiteen for Distriktsråd Omsorg Østfold (D-råd) leter nå
etter kandidater til neste års d-råd. Hvis du, eller noen du
kjenner, er den manglende puslebiten, ta kontakt med oss så fort
som mulig.

D-rådet er et rådgivende organ for Distriktsstyret i saker som angår
omsorgsaktivitetene og er pådriver på området. Rådet støtter
omsorgsaktiviteter og aktivitetsledere i lokalforeningene. De fyller
også en viktig rolle i å holde samlinger for frivillige i omsorg i Østfold.

Som medlem i rådet får du opplæring og erfaring av styrearbeid
samt et bedre innblikk i hvordan Røde Kors fungerer i regionen og et
større nettverk. Du får anledning til å påvirke på et større område en
kun lokalt.

Vi trenger deg som er engasjert og kan ta initiativ og deg som er en
lagspiller og som vil støtte opp andre. Du må ha litt tid til overs, til
møter og planlegging samt kontakt med lokalforeningene.

Hvis dette er noe for deg eller hvis du kjenner noen som passer inn
så ta kontakt med oss på telefon 472 78 959 eller e-post
odd.zeiner.falmyr@rodekors.org for en uforpliktende samtale.

Trivelig sonekontor i
Modum

mailto:odd.zeiner.falmyr@rodekors.org


Første november landet sonekontoret i Modum. På agendaen sto
blant annet migrasjon og personvern .

De oppmøtte fulgte godt med da Mina Moghadam (t.v) fortalte om
migrasjonsbildet i Norge og ute i verden. Det ble en fin samtale om
hvordan lokalsamfunnet kan rigge seg for å ta imot flyktninger.
Jorunn Høgeli Kornerud hjalt til med DiBa og eksportering i Ecxel,
mens Ida Taule snakket om personvernsprotokoll og deling av
sensitive personopplysninger.

Invitasjon til
personvernprotokoll

Tirsdag 15. november kl. 18 blir det gjennomgang av



sdag 5. o e be l. 8 bl det gje o ga g a
personvernprotokoll på Teams.
Personvernprotokoll er et lovpålagt dokument som beskriver
reglene og bestemmelsene vi i Røde Kors må følge. Alle
lokalforeninger har egen protokoll, som finnes her.
Personvernombudet i Norges Røde Kors, Lars Erik Kristiansen, vil
denne dagen forklare hva en protokoll er og hvorfor den er viktig.
Gjennomgangen vil bli tatt opp, men vi anbefaler alle lokalforeninger
å bli med. Link til kommer.

Ledersamlingen for Akershus og Buskerud er kun dager unna.

Les om årets ledersamling her 
Det vil bli sendt ut mail til alle deltakere med praktisk informasjon
mandag 07.11.

Har du spørsmål? Kontakt Henrik Sæterdal på
henrik.saterdal@redcross.no

ØKONOMI

Takk for alle søknader i
Søknadsportalen!

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-02029/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/


Tusen takk til alle som har sendt inn søknader for Røde Kors-
aktiviteter for året 2023! Viken har sendt videre til
Nasjonalkontoret til sammen 206 søknader, hvorav 159 var
Lokalforening søknader. Distriktskontoret forventer svar 1. uken i
desember, og vil behandle alle søknader forløpende. Alle
lokalforeninger kan forvente tildelingsbrev senest 15. januar, men
med forbehold.

Ny søknadsrunde i
strømstøtteordningen

for frivillige
organisasjoner



Søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor
for perioden juli- september er åpen .

Nytt i denne runden er at søknadsbehandlingen vil foregå
fortløpende. Det er derfor viktig at organisasjoner som har
betalingsutfordringer søker så raskt de kan. Det vil kunne gi
utbetaling av støtte 4-5 uker sammenlignet med forrige
søknadsrunde. Søknadsfrist er 16. november klokken 13:00.

Søk på Lotteri- og

sti�elsestilsynets nettside .

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

ll d h få b l ild l b l

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


allerede har fått utbetalt tildelt beløp.

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

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

Nytt fra Norges
Røde Kors

Bruk av Røde Kors-logo i
sosiale medier

Profilteamet ved nasjonalkontoret anbefaler lokalforeningene å
bruke en kvadratisk logo som er tilpasset formålet.

Denne finner du under alfabetmenyen på forsiden/logo – finn
logoer/hovedlogo – sosiale medier (den øverste linjen til høyre på
siden). Navnet på lokalforeningen skrives et annet sted på siden – og
ikke i logoen.

Se eksempelet i bildet!

For øvrig finner lokalforeningene sine vanlige logoer på Korsveien.
De ligger også under alfabetmenyen på forsiden/logo – finn
logoer/velg den røde boksen «Viken»/velg ditt distrikt og finn din
forening. Sidestilt og understilt logo ligger tilgjengelig hos alle. Klikk
på ønsket logo, velg «Last ned» øverst på siden, åpne nedlastingen
som kommer opp nederst på siden, høyreklikk, velg «Kopier» og lim
inn på ønsket sted. Logoen kan skaleres opp/ned ved å dra i
hjørnepunktene.

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Anne Bergh er ny
generalsekretær i Røde

Kors

(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Anne Bergh hadde sin første arbeidsdag som generalsekretær 1.
november.

Foran en fullsatt kantine på nasjonalkontoret holdt Anne et kort
allmøte der hun snakket om Røde Korsʼ betydning i en omski�elig
verden.

– Dette er ikke dagen til å komme med de store
programerklæringene. Nå skal jeg bruke tid på å bli kjent med Røde
Kors. Det er 15 år siden jeg sluttet i Røde Kors. I 2007 var Røde Kors
helt annerledes. Og verden var helt annerledes. Det Røde Kors jeg nå
kommer tilbake til må jeg lære å kjenne på nytt. Det gleder jeg meg
veldig til, uttrykte en begeistret generalsekretær.

Anne Bergh har en solid lederbakgrunn og mange års erfaring innen
internasjonalt arbeid, folkehelse, humanitær rett,
organisasjonsutvikling og strategiarbeid, inkludert ti år i Røde Kors
nasjonalt og internasjonalt og tretten år ved Folkehelseinstituttet i
Oslo.

Les hele saken på Korsveien .

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Det-er-som-%C3%A5-komme-hjem!-Anne-Bergh-p%C3%A5-plass-som-ny-generalsekret%C3%A6r-for-R%C3%B8de-Kors.aspx


Den hvite bussen med
egen nettside

Denne uken ble den nye nettsiden www.denhvitebussen.no
lansert, og med det fikk skoleklasser og grupper muligheten til å
booke en omvisning på opplevelsessenteret på nasjonalkontoret. I
utstillingen inviteres du inn i bussen for å se og høre hvordan
tusenvis av fanger ble reddet ut fra nazistenes konsentrasjonsleirer, i
april og mai 1945.

Den hvite bussen som er utstilt er én av totalt seks busser som er
bevart fra redningsaksjonen, og den eneste i Norge. Når du tar plass i
bussen, tas du med på en virtuell reise sammen med fanger og
redningsmenn – fra konsentrasjonsleiren i Tyskland til friheten i
Sverige. Det hele er satt sammen av autentiske filmklipp og
nyinnspilt lyd. «Turen» med bussen tar cirka 10 minutter.

Opplevelsessenteret er åpent for besøk mandag – fredag fra 09.00 –
15.00. I dette tidsrommet er det anledning til å komme og se
utstillingen på egenhånd. Skoleklasser booker tid direkte på
nettsiden. Hvis enkeltpersoner eller grupper ønsker en omvisning, ta
kontakt med på e-post: skole@redcross.no . Omvisningen blir stadig
besøkt av gjester, konferansedeltakere eller andre som er innom
nasjonalkontoret i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Les mer på www.denhvitebussen.no

KURS OG

http://www.denhvitebussen.no/


KOMPETANSE

Derfor bør du alltid
bruke kurskoden!

Legge inn kurs i Ressurssystemet? Markedsføre kurs? Søke
opp/delta på et spesifikt kurs i Ressurssystemet? Alt handler om
den 5-sifrede kurskoden som følger kurset!

Vil du søke opp - eller melde deg på kurs? Her er oppskri�en:

Gå til Ressurssystemet
Skriv kurskoden i søkefeltet (uten #) og trykk SØK.

Du kommer da rett til det aktuelle kurset og kan eventuelt trykke
«MELD PÅ KURS».

Ressurssystemet har mange valg og muligheter, men dette den
enkleste måten å finne kurs på. En annen fordel med å bruke
kurskoden er at du slipper å skrive inn hele kursnavnet. Husk derfor
alltid kurskoden når du markedsfører kurs på Facebook, på e-post,



muntlig eller via andre kanaler.

Finn flere kurs

Vil du finne flere kurs i en forening, et Røde Kors-distrikt eller i hele
fylket:

Skriv kun stedsnavn (ikke XX Røde Kors, men bare Askim, Buskerud
osv.) i søkefeltet. Da får du opp kommende kurs i kronologisk
rekkefølge. Du kan også bruke «Avansert søk» eller andre funksjoner
i systemet. 
 
Kontakt frivilligservice@redcross.no hvis du trenger hjelp!

09.11. Grunnkurs ledelse
9. nov. Grunnkurs ledelse

Hensikten med Grunnkurs ledelse er å i gi innsikt og bedre
ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse. Grunnkurs ledelse
Grunnkurs ledelse (sharepoint.com)

Påmelding skjer i kurskatalogen i ressurssystemet:

9. nov - Grunnkurs ledelse 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64630 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64631 

10,17 og 24.11.
Kursholder og instruktør-
kurs
Vi trenger flere gode og trygge kursholdere og instruktører til å ta
imot og gi frivillige en god start, og sikre at vi har trygge og
kompetente frivillige i aktivitet. Røde Kors-skolen setter opp et
nasjonalt og digitalt opplæringsløp i november: Påmelding i
kurskatalogen : 
 
10. november Presentasjonsteknikk – en smakebit - kurskode
#64130

Dere skal få øve på egen presentasjonsteknikk og i å gi hverandre
tilbakemeldinger. Vi anbefales at det følges opp med praksistrening
lokalt.

17. og 24. November Grunnleggende pedagogikk - Dig. Ped. –

mailto:frivilligservice@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-ledelse.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://l.workplace.com/l.php?u=https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx&h=AT2Yey_VsZXeiUj9z81Y034WuXP4IKJy8j8liTvmUPuLArmQ-_UrMT6aZz8R_GupSK_Moem76LgB3MGWXKqdojW4SIhnzb5vmCBbcKaK6ncKvwqKN_KP42w4TpOvbKTgUIb1_kccr3s53nji&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1QHS4RcTbHTtotDBeYnszEStKRy3CbXK502-GofUXSoZ2El2MuToVC6UmGFZdAT00f5wQ3_Xfg89Ilu-zqQq3VA75TYQgZhqOCQrsP8hy8stK6NqK1jB4mR-x1U6AS2zWbpxuB0qeqRjbQzKaH7qy-9v9Me0430w0FCqCmIaoliFzlQyjtjZ6p8MIcsNyFcXAzoCRGSUhZERpOnBA
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64130
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64131


kurskode #64131

Dette er en gjennomføring av fagbolkene. Det vil være noe forarbeid,
og en oppgave mellom de to kurssamlingene 17. og 24. november.

Undervisningspraksisen gjennomføres lokalt. Vi anbefaler at
undervisningspraksisen gjennomføres fysisk, med mindre det
handler om å gi opplæring til kursholdere som skal holde webinarer.

Det kan være lurt at flere fra samme lokalforening gjennomfører
opplæringen sammen, da er det større mulighet for at dere sammen
kan gjennomføre undervisningspraksisen i deres lokalforening.

05.11. Digital
Seniorsamling
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

https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email


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.

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!

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


ARKIV

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

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

