
HVA
SKJER?

På tide å bestille
julekaffen som forandrer

liv! 



Her er julegavene som gir mening - og som smaker godt.

Juleka�e eller «Bad Santa». To ka�etyper som smaker jul på hver sin
måte. «Bad Santa» er perfekt til julekaker, og etter en kra�ig
julemiddag. Den er fyldig med smak av grønn te og mandler. «Røde
Kors juleka�e» er mørkbrent og søt med hint av plommer. Prøv den
gjerne med en isbit i et lite glass til julelunsjen. 
 
− Gå til Røverka�e og bestill julegaver til deg og dine. Jeg vil også
oppfordre lokallag i Akershus, Buskerud og Østfold til å bestille ka�e
fra oss. Vi lager ka�e som smaker godt – og som forandrer liv, sier
Anita Meldalen fra Nettverk etter soning.

Røverka�e er et tiltak i Røde Kors som hjelper stra�edømte tilbake
til et vanlig liv. Det er også en unik ka�ebar der frivillige og eks-
kriminelle jobber sammen. I nettbutikken kan alle bestille ka�e.
Som bønner eller filtermalt. Røverka�e sender til hele landet. 

http://www.roverkaffe.no/


Discofeber i Rakkestad



 

I Rakkestad har det vært noe uro rundt skoleområdet på kveldstid.
Lørdag 12. november arrangerte Røde Kors ungdom i Rakkestad
disco for ungdomsskoleelever i gymsalen ved ungdomsskolen. Målet
er å «ta tilbake» området rundt skolen.

RKU Rakkestad sto for all planlegging og gjennomføring. De har
inngått et samarbeid med FAU som stilte som vakter ved
arrangementet. Hele 150 ungdommer møtte opp til et vellykket
arrangement.

Planen er at dette skjer en gang i måneden. Neste disco er satt 17.
desember. Åpent for alle. 



Øvelse - Øvelse. I
Buskerud

 

Tirsdag forrige uke ble det arrangert beredskapsøvelse for flere
av lokalforeningene i Buskerud.

Totalt var nærmere 70 frivillige og ansatte involvert i det som ble en
veldig lærerik kveld. Flere av de som deltok hadde nylig meldt seg
inn i hjelpekorpset - og gjett om dette var motivasjon for å fortsette
kursrekken!

I skogen drev hjelpekorpset søk og redning, utførte førstehjelp og
brukte droner i søk etter savnede. I tillegg var omsorg representert
og ivaretok matserveringen. Samtidig satte lokalforeningene
kriseledelser i lokalet til Nedre Eiker Røde Kors. Dermed kunne de
håndtere hendelsen fra et lokalforeningsperspektiv.

Et av de viktigste øvingsmålene var informasjonsflyt mellom
kriseledelsen til lokalforeningene og hjelpekorpsene. Det var derfor
ekstra stas at vi fikk med Ida som har veldig god kunnskap om
krisekommunikasjon og informasjonsflyt. Stor takk til Tor Øyvind
som har jobbet hardt med organisering og planlegging av øvelsen!
Ringreven Arnulf var selvsagt ikke langt unna og var naturligvis med
på å gjøre gjennomføringen helt perfekt.

https://redcrossnorway.workplace.com/profile.php?id=100078719695021
https://redcrossnorway.workplace.com/profile.php?id=100033942471017
https://redcrossnorway.workplace.com/profile.php?id=100033930621544


ØKONOMI

Utbetaling av penger! 

 

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.

 

Fristen for å sende inn
vedlegg til giro for

medlemskontingent
nærmer seg

mailto:okonomi.viken@redcross.no


I januar sender nasjonalkontoret ut giro for
medlemskontingenten 2023 til Røde Kors sine medlemmer. 
 

Sammen med giroen kan lokalforeningene legge ved et brev med
informasjon til sine medlemmer. Dette er en fin mulighet til å fortelle
om lokale aktiviteter det siste året.

Vedlegget fra lokalforeningene går ut sammen med giroen. Brevet
bør inneholde informasjon om aktivitetene lokalforeningen har
gjennomført i 2022. Trekk frem noen aktiviteter dere vil fortelle om,
og som dere tror medlemmene vil ha interesse av. Bilder fra
aktivitetene, de frivillige og deltagere er fint å ha med. Husk
samtykke fra de som er avbildet.

Bruk mal for lokalforeningsbrev hovedfaktureringen (Word) og send
inn brevet til crm.dri�@redcross.no    innen 
30. november. 
Navnet på filen skal være navn på lokalforening og
lokalforeningsnummer. For eksempel «Mollekleiva Røde Kors
7011232».   

Ta kontakt med oss på medlem@redcross.no hvis dere ikke vet
nummer på lokalforeningen.

Nytt fra Norges
Røde Kors

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/frivillighetoglokalforening/ERzxDfteFLlEhROddmtK0cMB7haPEVbSog-sBGqy4YX3RQ?e=QEZyMS
mailto:%20crm.drift@redcross.no
mailto:medlem@redcross.no


10000 frivillige mottar
en undersøkelse fra Røde

Kors

Røde Kors gjennomfører en ny omdømmeundersøkelse som
sendes ut til 10 000 frivillige i løpet av de nærmeste dagene.

De 10 000 frivillige som skal motta undersøkelsen i år får en e-post
med informasjon, slik at de vet at den kommer og at den er reell. E-
posten har avsenderen No- reply@info.rodekors.no.

Når det gjelder selve undersøkelsen, vil Røde Kors vil fremstå som
avsender, men e-posten kommer fra "survey at netigate.se"

Det er kommunikasjonsbyrået Apeland som gjennomfører
undersøkelsen på vegne av Røde Kors. Undersøkelsesplattformen
som benyttes heter Netigate.

Bakgrunnen for undersøkelsen et at vi ønsker å vite hvordan våre
frivillige opplever Røde Kors og vår kommunikasjon. Resultatene
skal brukes til å gi våre frivillige god kommunikasjon.

Alle svar anonymiseres og behandles konfidensielt.

«Når barn må være
voksne»



Første desember lanserer Røde Kors rapporten «Når barn må
være voksne» - Skildringer om oppvekst i fattigdom.

Rapporten bygger på dybdeintervjuer med ungdom i alderen 18 til
26 år og en landsdekkende spørreundersøkelser blant 15-25-åringer
om det å vokse opp i familier med svært dårlig økonomi.

Rapporten lø�er de unges stemmer og beskriver hvordan ungdom
blir holdt utenfor viktige arenaer for læring og opplevelser både på
skolen og i fritiden, på grunn av familiens manglende økonomiske
ressurser.

Det er mange eksempler i rapporten på når skolen forsterker ulikhet
i stedet for å sikre likhet. Fra spørreundersøkelsen lærer vi at 4 av 10
av respondentene o�e gruet seg til å gå på skolen, og i intervjuene
forteller ungdommene om fritidsaktiviteter de måtte slutte i fordi det
ikke var penger hjemme til å betale for medlemskap, utsyr, eller
bussbilletter.



Du kan allerede nå lese rapporten Når barn må være voksne (PDF).

Vi oppfordrer lokalforeninger til å ta i bruk, og sette søkelys på
rapporten lokalt. Inviter til et møte, snakk med media og
lokalpolitikere. Røde Kors har en viktig rolle i å peke på og skape
forståelse for menneskelige behov og barns rettigheter. Denne
rapporten gir et viktig og ferskt bilde av hvilke utfordringer mange
barn i fattigdom står overfor i Norge i dag.

Se relevante diskusjonspunkter (Word)

Se PowerPoint-presentasjon

Her er forslag til e-post som du kan sende til ordfører/politiker i din
kommune (Word)

KURS OG
KOMPETANSE

 

Derfor bør du alltid
bruke kurskoden! 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/s/Kom/ESRYmpWe0o1GuAn_QfgGUkYBcf7_Za1EaY8ilBK7lNt-CQ?e=lk7nej
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00251/Delte%20dokumenter/Barn%20og%20unge/Rapport%20-%20N%C3%A5r%20barn%20m%C3%A5%20v%C3%A6re%20voksne%20(1.12.22)/Relevante%20diskusjonspunkter%20til%20politikere.docx?d=wfa81ef183a2f45b082cc64b9a192ef92
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00251/Delte%20dokumenter/Barn%20og%20unge/Rapport%20-%20N%C3%A5r%20barn%20m%C3%A5%20v%C3%A6re%20voksne%20(1.12.22)/23.11.22%20ppt%20til%20Ukesnytt.pptx?d=wd5ba735ea5834241a3b83e0ecc213747
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00251/Delte%20dokumenter/Barn%20og%20unge/Rapport%20-%20N%C3%A5r%20barn%20m%C3%A5%20v%C3%A6re%20voksne%20(1.12.22)/Forslag%20til%20e-post%20til%20lokalpolitikere.docx?d=w54806e4c0cf34bbca5b1911023943e83


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!

mailto:frivilligservice@redcross.no


Kontakt frivilligservice@redcross.no hvis du trenger hjelp!

 

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

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


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

07.12. Tegnekurs med
julekrydder
Finn frem penn og papir, whiteboard, eller IPad. Sett deg godt til
rette ved en skjerm nær deg, og tegn med. Vi skal på besøk hos
VisFas på Zoom. Påmelding i forms

13:30-15:00 eller 19:30-21:00

.

14.12. Hvordan ta gode
bilder
Bli med på onsdagswebinar 14. desember og lær deg hvordan ta
gode bilder som forteller en historie, og som vi kan bruke i
kommunikasjonen vår. Hvordan får vi frem de gode historiene i
bilder som kan brukes til å vise frem aktivitetene våre.

Påmelding i kurskatalogen i ressurssystemet Onsdag 14. desember
09:30-10:00 
kurskode: 65251 19:30-21:00 kurskode 65252.

 

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:

https://www.visfas.no/om-visfas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUOFdXQjgyUFhIUjVIWkFMUkZESVFQSUJPQy4u


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.

ARKIV

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

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

