
HVA
SKJER?

JULEHJELPEN ER PÅ VEI! 

Forrige uke kom nyheten om at regjeringen hadde bevilget noen
ekstra julemidler til beredskapsarbeidet i Røde Kors. Formålet med
disse pengene var å gi hjelp til familier som har det vanskelig før jul.
Distriktskontoret i Viken ba derfor om søknader om hvilke behov
som måtte finnes lokalt. Det er med stor glede
økonomiavdelingen på distriktskontoret nå kan melde om alle
søknader blir innvilget. Det kom inn 21 søknader, og alle vi få
tildeling etter klokken 12.00 i dag. Tilsagnsbrev sendes ut i løpet av
uka.



Fra de 21 lokalforeningene ble det søkt om 865.600,- . Det tildeles
645.000,-.
Spørsmål som gjelder JULEHJELP 2022 rettes til
okonomi.viken@redcross.no

Julelunsj på tvers i
Rakkestad

I helgen arrangerte Rakkestad Røde Kors det de kaller «Julelunsj på
tvers».  Festsalen ble fylt av glade mennesker som fikk kaker, mat og
ka�e. Hele 350 personer dukket opp. De fikk smake mat fra alle
verdensdeler i de tre timene festen pågikk. Alt var selvsagt gratis, og
jammen kom julenissen også – til stor glede for de minste.

Har din lokalforening et julearrangement som du vil fortelle om i
nyhetsbrevet? Ikke nøl med å sende inn et bilde og en kort tekst
til robert.walmann@redcross.no

Hvordan virker egentlig
Pantelotteriet?

mailto:okonomi.viken@redcross.no


 

 

− Alle panteautomatene som har Pantelotteriet er koplet sammen i
en digital server. Den har full kontroll på hele maskineriet døgnet
rundt. Tenk på lotteriet som et tradisjonelt bøttelotteri. Du kjøper
lodd ved å pante flasker, og det er helt tilfeldig om du vinner eller
ikke, forteller Ann Christin Håland i Røde Kors.

Hun sier at lotteriet er blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde
Kors, og det lokale humanitære arbeidet.
− Så langt går 11 prosent av all pant i Norge gjennom Pantelotteriet.
Siden oppstarten i 2008 har det blitt over 600 millioner kroner til
Røde Korsʼ humanitære arbeid, forteller hun.

I Østfold finnes 160 panteautomater. Fra disse gikk 2,9 millioner
til lokallagene i distriktet i 2021. Buskerud fikk 3,7 millioner til
sine lokallag, og i Akershus ble det gitt 7,2 millioner.

Panteautomatene til Røde Kors er til stede i alle de største kjedene
som REMA1000, NorgesGruppen og i Coop.  Fra oppstarten i 2008 til
utgangen av 2020 har over 120 personer vunnet 1 million kroner ved
å delta.

ØKONOMI



Rapportering i
Søknadsportalen for

2022 

Husk å rapportere for alle aktiviteter som har søkt og fått tildelt
midler for 2022 i Søknadsportalen. Rapporteringsfristen er 15. januar
2023 for lokalforeninger. Du skal i Søknadsportalen rapportere på
det som har skjedd, altså beskrive aktivitetene som er gjennomført
for 2022. 

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 snarest. 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

Situasjonsoppdatering:
Covid-19



(Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Folkehelseinstituttet (FHI) peker i sin siste ukesrapport på at
koronasmitten fortsatt er økende, samtidig som det er økt
forekomst av influensavirus.

FHI tror at sesongens influensaepidemi vil være i full gang fra
desember og oppfordrer risikogrupper til raskt å vaksinere seg mot
korona- og influensavirus.

Nasjonalkontoret oppfordrer alle i Røde Kors til å følge
helsemyndighetenes generelle anbefalinger, som gjelder for hele
samfunnet: hold deg hjemme hvis du blir syk ved lu�veissymptomer
(som o�est tett nese, hoste og sår hals, o�e også feber eller vondt i
hodet) og utfør god hånd- og hostehygiene.
Et ekstra risikoreduserende tiltak i en periode med mye smitte som
sirkulerer i samfunnet, er å gjennomføre hyppig gjennomlu�ing av
rom man oppholder seg i under arrangementer, aktiviteter,
samlinger, medlemsmøter o.l., som kan bidra til å redusere
spredning av koronavirus (særlig aktuelt i rom med mangelfull
ventilasjon).
Nasjonalkontoret fortsetter å overvåke smittesituasjonen nøye.
Informasjon om de siste risikovurderinger og informasjon fra
helsemyndighetene, vil oppdateres jevnlig på Korsveiens
koronaside.

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Koronasituasjonen%20Informasjon%20og%20verkt%C3%B8y.aspx


Nasjonalkontoret er
miljøfyrtårnsertifisert

(Foto: (Juliane Salicath Gordner / Bymiljøetaten)

I en høytidelig seremoni i Rådhuset i Oslo fikk nasjonalkontoret
utdelt sitt miljøfyrtårndiplom av byråd for miljø og samferdsel,
Sirin Stav.
Diplomet er et «bevis» på at nasjonalkontoret er
miljøfyrtårnsertifisert og dermed oppfyller krav til transport, energi,
avfall, innkjøp og innenfor styring og HMS. Alle distriktskontorene
skal være miljøsertifisert i løpet av 2023

Les mer om dette på Korsveien.

Vold øker i høytidene

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Nasjonalkontoret-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rnsertifisert.aspx?source=%2Fsites%2Fnyheter&promotedState=1


Når familier tilbringer mer tid sammen under høytider, øker også
henvendelser om vold til politiet og andre hjelpeinstanser. Når jula
nå nærmer seg, kan det også bety at flere i Røde Kors vil oppleve
bekymring eller henvendelser angående vold. I den forbindelse
minner vi om at Røde Kors har en egen veileder ved bekymring for
vold og overgrep.

Her finner du blant annet svar på hvordan gjennomføre en samtale
med barn som forteller om noe vanskelig? hvordan rapportere
videre? Hvordan ivareta barnet i etterkant? Hva hvis den som har
begått et overgrep også er et barn i våre aktiviteter?
Samtaleteknikkene i veilederen er tenkt i bruk med barn og unge –
men de er overførbare til andre situasjoner.

Åpningstider for
Frivilligservice julen

2022

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/Gruppert%20etter%20kurs.aspx?id=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter%2FT%C3%B8r%20du%20%C3%A5%20lytte%20-%20Veileder%20ved%20bekymring%20for%20vold%20og%20overgrep.pdf&parent=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter


 

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


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


 

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:

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.

https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
mailto:froydis.kristin.patursson@redcross.no
https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx


 

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.

Onsdagswebinar i 2023 -
hva ønsker dere?
Onsdagswebinarene har blitt et etablert tilbud til frivillige og ansatte
som ønsker å høre mer om et spesifikt tema, nye kurs som lanseres
eller relanseres, gjennomganger og dypdykk i hvordan gjennomføre
ulike kurs, og ikke minst en fin arena for erfaringsdeling. I 2022 har vi
hatt tilbud som onsdagswebinar hver onsdag utenom i skolens
ferier! Vi vil fortsette med dette i 2023. Hva skal vi ha på planen i
2023? - meld inn ønsker og behov for onsdagswebinarer (forms) Her
finner du planen over onsdagswebinarene i nærmeste fremtid Røde
Kors-skolen Onsdagswebinarer (sharepoint.com)

ARKIV

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUMzlaQ0RFWDgwVllEOUVRWTNMQlNaR0lNNi4u
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Onsdagswebinarer.aspx
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

