
HVA
SKJER?

JULEHJELP fra
regjeringen – til ditt

lokalmiljø!

 

Regjeringen har nå bevilget noen ekstra julemidler til
beredskapsarbeidet i Røde Kors.

Formålet med disse pengene er å gi hjelp til familier som har det



p g g j p
vanskelig før jul. Det betyr at din lokalforening kan søke om penger

til å kjøpe inn matkasser eller andre viktige julevarer – og deretter få
muligheten til refusjon. Det er også mulig å arrangere alternative
julefeiringer. 

Distriktskontoret i Viken ønsker så raskt som mulig – og senest i
løpet av torsdag 8. desember – en tilbakemelding fra din
lokalforening om hvilke behov dere har. Kanskje er det noen i de
eksisterende lavterskeltilbudene deres i dag som har behov for
ekstra hjelp, eller kanskje dere er kjent med andre behov.

Bruk vedlagt FORMS-skjema og fyll ut søknadsskjema innen 8.
desember. 

Spørsmål som gjelder JULEHJELP 2022 rettes til
okonomi.viken@redcross.no

Les pressemeldingen fra regjeringen her

Røde Kors øker
beredskapen i Drammen

 

Røde Kors i Drammen har nå etablert en ny beredskapsvakt.

− Pandemien har lært oss at vi trenger en varslingsliste med
dedikerte frivillige som kan stille på kort varsel, forteller
styreleder Hans-Petter Christensen.

Den nye beredskapsvakten vil fungere som et supplement til det
allerede eksisterende hjelpekorpset. Hensikten er at frivillige kan
stille på kort varsel og utføre enklere oppgaver ved umiddelbart

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&token=4d29ade037d64cd8bcb556c2742fef6e&id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81gniZqlG6K1Ks47_R6WKJOZUREdBVENNOThZOFRMUktVVVhQOUVDSjFGTi4u
mailto:okonomi.viken@redcross.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-20-millioner-kroner-ekstra-til-organisasjoner/id2947757/


st lle på o t a sel og ut ø e e le e oppga e  ed u ddelba t
behov. Det var under pandemien Drammen Røde Kors forstod at en

varslingsliste måtte etableres. 
− Vi fikk mange ulike oppdrag under pandemien. Med folk på en slik
varslingsliste, unngår vi å «mase» på våre allerede aktive frivillige når
det oppstår ulike hendelser. De er jo allerede engasjert som frivillige
i sine aktiviteter. Den nye varslingslisten består av helt vanlige
mennesker som vil trå til når det skjer uante hendelser, sier
styreleder i Drammen Røde Kors, Hans-Petter Christensen.

Han forteller at typiske oppdrag kan eksempelvis være å hjelpe til, 
som under  brannen på Fjell. 
− Da trengte vi folk raskt. Eller da det ble behov for hurtigutdeling av
vaksinetester. Oppdragene vil være varierte og samfunnsnyttige, sier
han

Røde Kors samarbeider
på Romerike

 

 

Det første samarbeidsmøte for lokalforeningene på Romerike er
vel gjennomført.  
 

Her møttes lederne for å dele sine erfaringer. Det ble gjennomført en
beredskapsøvelse hvor man ble kjent med egen beredskapsplan og
hadde planøvelse. 
− Disse møtene vil være et fora for tverrfaglig erfaringsdeling og jeg
synes dette møtet er et godt eksempel på at vi fikk til dette, sier
Camilla Nymoen fra støtte og utvikling ved distriktskontoret i Viken.



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.

Har du husket å sende
inn vedlegg til giro for
medlemskontingenten

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. 

Bruk mal for lokalforeningsbrev hovedfaktureringen (Word) og send
inn brevet til crm.dri�@redcross.no    ASAP. 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

I dag er det
Frivillighetens dag!

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


Frivillighetens dag!

Over hele landet markerer organisasjoner og lokalsamfunn FNs
internasjonale dag for frivillighet.

I 2022 er det også Frivillighetens år og dette markeres med feiring på
Sentralen i Oslo. I kveld blir det show, feiring og prisutdeling av de
fire årlige prisene: Årets nykommer Helseprisen Årets
frivillighetskommune Den nasjonale Frivillighetsprisen 2022
Besøkstjenesten med prosjektet "Food truck til sykehjem" er blant
en av tre finalister til å vinne Helseprisen i år.

Informasjonspakke
førstehjelp i julen



(Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Det nærmer seg en jul, og det vil være veldig aktuelt for Røde
Kors å være synlig i media med tips for førstehjelp i julen.

Det sies at julen også er høytid for hjerteinfarkt, og selv om det i
virkeligheten er snakk om veldig marginal økning som gjelder folk
som allerede er i risikosonen, så er det en god anledning til å få
oppmerksomhet rundt et viktig tema i media. Vi oppfordrer alle å ta
kontakt med lokale eller regionale medier for å invitere seg selv til å
ta en prat om førstehjelp. Ring eller send mail til redaksjonen eller ta
direkte kontakt med journalister som du allerede har en etablert
relasjon til.

Aktuelle tema

Brannskader
Fallskader
Hjerte- og lungeredning
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Vinterførstehjelp

For spørsmål kontakt einar.Ananiassen@redcross.no.

Situasjonsbrief: Al-Hol

(Foto: Syrian Arab Red Crescent)

Den humanitære situasjonen i nordøst Syria er fortsatt prekær.

Mer enn 58.000 mennesker bor i Al-Hol-leiren, den største i landet.
Hele 70% av de internt fordrevne er barn Innbyggerne i leiren er

https://www.rodekorsforstehjelp.no/rad-og-informasjon/brannvern/forstehjelp-ved-brannskader/
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/fallskader-pa-glattisen/
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/hlr/
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/hjerteinfarkt/
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/slag-hjerneslag/
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/vinterforstehjelp/
mailto:einar.Ananiassen@redcross.no


Hele 70% av de internt fordrevne er barn. Innbyggerne i leiren er

hovedsakelig syrere og irakere, og ingen får lov til å forlate leiren –
heller ikke for medisinsk behandling (med noen få unntak).

ICRC og Syria Røde Halvmåne (SARC) har drevet et sykehus i Al-Hol i
over tre år (siden åpningen i mai 2019). Norges Røde Kors var
instrumentell i etableringen. 55 tonn med medisinsk utstyr, telt og
delegater ble fløyet ned til leiren. Før sykehuset kom på plass hadde
menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på
helsehjelp. Feltsykehuset, som inneholder operasjonsrom, intensiv-
avdeling og apotek, gir livreddende kirurgisk og medisinsk hjelp.

Rapport: Når barn må
være voksne



 

Torsdag 1. desember lanserte 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.

Her kan du lese rapporten Når barn må være voksne (PDF).

Vi oppfordrer distriktsforeninger og 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)

Åpningstider for
Frivilligservice julen

2022

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/barn-og-unge/nar-barn-ma-vare-voksne_rode-kors.pdf
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


 

Frivilligservice holder åpent alle arbeidsdager gjennom julen,
men vi har noe begrensede åpningstider. 
 
Fredag 23.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Lørdag 24.12 - mandag 26.12 - stengt 
Tirsdag 27.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Onsdag 28.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Torsdag 29.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
Fredag 30.12 – åpent kl. 12-15, stengt på kveldstid 
 
Vi svarer på e-post gjennom hele arbeidsdagen. Normal åpningstider
fra og med mandag 2. januar: mandag – fredag, kl. 12.00 – 15.00 og
kl. 17.00 – 20.00.
E-post: mailto:frivilligservice@redcross.no Telefon: 22 05 40 00
(tastevalg 3)

KURS OG
KOMPETANSE

mailto:frivilligservice@redcross.no


KOMPETANSE

ALT HANDLER OM FEM TALL! 

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


 

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

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


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.

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

