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God stemning på
ledersamling i Østfold

Rundt 80 frivillige ledere var i helgen samlet på Quality Hotel
Sarpsborg for å få faglig påfyll. Det ble også en helg fylt med
sang, dans og mye latter. 
 
For det er ikke vanskelig å le av poengene til Per Henrik Stenstrøm
når han snakker om irriterende kollegaer. Eller når pianoentertainer
Robert Walmann fyrer på opp sitt røde piano for å få hele salen til å
synge.



Men mest av alt handler ledersamling om å motivere til å fortsette
god ledelse lokalt. Det var derfor et variert faglig program der vi
blant annet fikk lederutviklingskurs, høre inspirerende historier fra
lokal aktivitet, vi fikk lære mer om Røde Kors-prinsippene, og ikke
minst snakke sammen og dele erfaringer. 
− Det var en fornøyelse å kjøre lederkurset her i Østfold. Salen var full
av engasjerte og positivt innstilte ledere, sa Ellingsen etter sitt kurs
på søndagen.

Også distriktsleder for Østfold, Robert Flobergseter var fornøyd med
samlingen. 
− Det virket som de fleste reiste fra ledersamlingen med et smil om
munnen og fornyet inspirasjon til å lede. Akkurat slik vi håpet, sier
han. 
 

PS: I skrivende stund viser deltagernes evalueringsskjemaer at hele
55,3 er svært fornøyd med samlingen sett under ett. 44,7 oppgir
at de er fornøyde.

 



 

Frivilligprisen 2022 gikk



Frivilligprisen 0 gikk

til Åse Sønstebø fra
Kongsberg

 

 

Her er grunnen til at Åse Sønstebø fra Kongsberg mottok
Frivilligprisen for 2022:

«Hun har i over 35 år vært aktiv frivillig i Kongsberg Røde Kors
Hjelpekorps, og har en redningsteknisk og beredskapskompetanse
som er helt unik. Åse har innehatt flere verv både i hjelpekorpset og
lokalforeningen, samt at hun kan bekle alle roller i
operasjonssentralen under aksjoner. Måten hun utviser ledelse på
vegne av Røde Kors, er forbilledlig og blir lagt merke til av våre
samarbeidspartnere.

Gjennom sitt arbeid på nasjonalt nivå, er hun en viktig bidragsyter
for å gi av sin kunnskap for å styrke den lokale redningstjenesten
over hele landet. Hun har satt Kongsberg på kartet i et
beredskapsperspektiv. Hun har en enorm stå-på-vilje, hun er
proaktiv, innovativ, en inspirator for alle rundt seg, og en uerstattelig
ressurs for Kongsberg-samfunnet, som nå ivaretas gjennom en
beredskapsavtale med kommunen».

Vi gratulerer!



På kongelig visitt
 

 

Mette Nafstad Bjerkestrand fra Ullensaker Røde Kors var i forrige
uke på storfint besøk hos kronprinsparet på Skaugum.

Onsdag 16. november var 62 frivillige fra hele landet samlet til
gjestebud hjemme hos kronprinsparet på Skaugum. De frivillige var
samlet for å feire frivillighetens år og hedre den frivillige innsatsen.
En av de inviterte var omsorgsleder i Ullensaker Røde Kors og
medlem av D-råd omsorg i Akershus, Mette Nafstad Bjerkestrand.
Mette har i lang tid vært aktiv i Røde Kors. 
− Vi er veldig stolt av henne, hun er en super representant for
frivilligheten vår» forteller Ragnhild Fiskaa Mila, leder for D-råd
omsorg i Akershus.



g

Julehilsen 2022 – fra
frivillige til frivillige

 

 

Nå nærmer det seg jul, noe som betyr ny julehilsen.

Røde Kors ønsker at årets julehilsen skal bestå av hilsener fra
distriktene, fra frivillige til frivillige. Videoene skal settes sammen til
en liten film som sendes ut til alle frivillige og samarbeidspartnere
før jul. Hver snutt skal kun vare 10-12 sekunder. Du kan sende inn
alene eller sammen med noen. Dersom du kunne tenkt deg å delta,
send en liten filmsnutt til robert.walmann@redcross hvor du sier:

«God jul fra……». Og eventuelt: «Mitt beste minne fra i år er …»

Hver setning skal være på maks 10-12 sekunder. Kort er bra, og få
ord. Frist 25.11.

ØKONOMI

Utbetaling av penger! 

mailto:robert.walmann@redcross


 

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

Refusjonskrav bes sendes inn senest 31.12.2022. Dersom du ikke
rekker fristen, ta kontakt med   okonomi.viken@redcross.no. Ta også
kontakt med oss dersom dere ikke får brukt opp midlene 
innen utgangen av året.

 

Nytt fra Norges
Røde Kors

Miljøfyrtårn - bli en
sertifisert lokalforening!

mailto:okonomi.viken@redcross.no


 

Landsstyret har gjennom Handlingsprogrammet gitt føringer om
at Norges Røde Kors skal miljøsertifiseres.

Vi er nå i gang med å sertifisere nasjonal- og distriktskontorene
gjennom Miljøfyrtårn. Lokalforeninger og aksjeselskapene i Røde
Kors får i 2023 også tilbudet om å innlemmes i prosessen med å bli
Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøstyringssystem som skal bidra til
at en virksomhet jobber systematisk med klima- og
miljøpåvirkningen sin. Ved å bli sertifisert får virksomheten oversikt
over klima- og miljøpåvirkningen, og kan jobbe med å redusere
utslipp og avfall, og bli mer miljøvennlig.

Vil din lokalforening vite mer om Miljøfyrtårn, og
sertifiseringsprosessen i 2023 er du

Velkommen til et 30 min webinar 22. november kl 18.00. Klikk her for
å delta i møtet

Kan ingen fra din lokalforening komme på webinar, kan du melde
interessen skri�lig til ingun.spjelkavik@redcross.no. Oppgi da
også antall årsverk som jobber i din virksomhet.

Kors på halsen har

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM1MjU0MTYtNDEyZi00NDNmLTg2ZDYtOWUxZDE0YTc3MjM4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22126b03bd-dd4a-4131-afb6-1e4c378640c0%22%7D


lansert ny kampanjefilm

 

Kors på halsen forteller at kampanjefilmen er animert, og at de
har utviklet fire ulike karakterer som de mener representerer
målgruppen.  
− Vi har jobbet med dette siden mars sammen med byrået JCP og en
arbeidsgruppe fra vårt eget ekspertpanel. Resultatet ble veldig bra
synes vi, takket være dyktige folk hos JCP, og ikke minst flotte
innspill fra ungdommene våre, sier de. Hensikten med filmene er å
formidle at det skal være lav terskel for barn og unge å ta kontakt
med oss. Vi har ressurser til at flere henvender seg, og håper med
dette at flere barn og unge tester tjenesten. Filmen skal brukes i alle
våre kanaler og ellers i relevante sammenhenger.

Kampanjefilmen finner du på Youtube.

Webinar: Innhenting av
data og mulige gevinster

for lokalforeninger

https://www.youtube.com/watch?v=Fww8y_0yxkE


 

Røde Kors arbeider med å redusere sitt eget klima- og
miljøfotavtrykk.

Dette krever at vi måler og dokumenterer vårt avtrykk. I den
forbindelse trenger vi en oversikt over organisasjonens forbruk av
drivsto� på kjøretøy og energi. Hvorfor? Fordi dette skal benyttes i
vårt klimaregnskap, men i tillegg kan det gi oss et grunnlag for å
forhandle fram gode felles rammeavtaler for lokalforeningene på
drivsto�! Dette håper vi på sikt kan «monne» for en lokalforening/et
hjelpekorps. Mye datainnhenting er gjort, men vi trenger deres hjelp!
Lokalforeningene vil derfor om kort tid motta en e-post der det bes
om informasjon om kjøretøy- og energiforbruk.

For å få en god innføring i hva dette innebærer og mulige gevinster,
inviterer vi lokalforeninger til et 30 min webinar 22. november kl.
18.35. Klikk her for å delta i møtet

Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å være klare til å lese av strøm-
og kilometerstanden 1. januar 2023. Da begynner dugnaden!

Mer informasjon, kontakt ingun.spjelkavik@redcross.no

KURS OG
KOMPETANSE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlOWJkZmQtN2I1NS00OTNkLTk5MzktNWFlNDJjMjZhOTBi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22126b03bd-dd4a-4131-afb6-1e4c378640c0%22%7D


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!

 

Nytt kurs i
øvingsplanlegging 
Hensikten med kurset Øvingsplanlegging er å gjøre deltakerne
trygge på å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.
Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om og felles forståelse for
øvingsplanlegging i Røde Kors. Opplæringen er for alle frivillige og
ansatte tiltenkt en rolle i Røde Korsʼ øvelses- og beredskapsarbeid,
og som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for øvelser i teori
og praksis. Som beredskapsorganisasjon er det viktig at vi hele tiden
øver. Det styrker beredskapsevnen vår.

Øvingsveilederen er et verktøy for deg som skal planlegge,
gjennomføre og evaluere en øvelse. 
Her finner du kurs i Øvingsplanlegging (sharepoint.com).

 

 

mailto:frivilligservice@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter/Ovingsveileder.pdf&parent=/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter&p=true&ga=1
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Kurs-Ovingsplanlegging.aspx


Temakurs Norsktrening
er oppdatert
Hensikten med kurset Øvingsplanlegging er å gjøre deltakerne
trygge på å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.
Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om og felles forståelse for
øvingsplanlegging i Røde Kors. Opplæringen er for alle frivillige og
ansatte tiltenkt en rolle i Røde Korsʼ øvelses- og beredskapsarbeid,
og som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for øvelser i teori
og praksis. Som beredskapsorganisasjon er det viktig at vi hele tiden
øver. Det styrker beredskapsevnen vår.

Øvingsveilederen er et verktøy for deg som skal planlegge,
gjennomføre og evaluere en øvelse. 
Her finner du kurs i Øvingsplanlegging (sharepoint.com).

 

 

30.11 Onsdagswebinar:
Den hvite bussen
Bli kjent med opplevelsessenteret Den hvite bussen, og lær mer om
en av historiens største humanitære aksjoner.

Den hvite bussen som er utstilt på nasjonalkontoret, er én av totalt
seks busser som er bevart fra redningsaksjonen, og den eneste i
Norge. Bli med på onsdagswebinar 30. november for å høre mer om
den dramatiske redningsaksjonen:

kl. 13.30-15.00, kurskode #65003 
kl. 19.30-21.00, kurskode #65004 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter/Ovingsveileder.pdf&parent=/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter&p=true&ga=1
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Kurs-Ovingsplanlegging.aspx


 

På onsdagswebinaret vil du få høre mer om den dramatiske
redningsaksjonen og de fascinerende historiene om menneskene
bak som gjorde dette mulig. Du vil få en presentasjon av utstillingen
og om opplegget vi tilbyr skoleklasser og grupper som besøker oss.

 

08 og 15.12.
Kursholderkurs:
Taushetsplikt
Taushetsplikten de frivillige har er avgjørende for å opprettholde
trygghet og tillit i Røde Kors. Vil du bidra til å spre kunnskap og
bevissthet om dette i ditt distrikt? Digital kursholderopplæring
gjennomføres på Teams. Kursholdere fra hele landet er velkomne:

Påmelding i kurskatalogen i ressurssystemet: 
8. desember kl.12.30-15.00, kurskode #64908 
15. desember kl.17.30-20.00, kurskode #64931

Kontakt froydis.kristin.patursson@redcross.no for mer informasjon,
eller meld deg på via kurskatalogen i ressurssystemet.

 

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. 
 

https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
mailto:froydis.kristin.patursson@redcross.no
https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx


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!

ARKIV

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

