
HVA
SKJER?

Stortingspolitiker på
øvelse med Asker

hjelpekorps 

 

Før helgen ble stortingspolitiker Else Marie Rødby fra (Sp) med
på søksøvelse, hun fikk se hvordan hjelpekorpset gjør seg klare,



drar til KO, starter opp søk, hva som skjer ved funn, hvordan en

drone brukes – og ikke minst oppleve hvor hyggelig det er i Asker
Røde Kors Hjelpekorps.

Stortingspolitikeren fikk også se depotet og beredskapslageret. 
− Vi snakket om hvordan vi forbereder oss for hendelser, hvordan vi
evaluerer og utvikler oss etter hendelser vi har deltatt på. Hun var
veldig takknemlig for at hun kunne bli med oss denne korpskvelden,
forteller Elionor E. Møller, korpsleder i Asker Røde Kors.

− Ja, jeg er veldig glad for at jeg fikk bli med. Det frister til
gjentakelse. Det var en utrolig lærerik og hyggelig kveld.
Frivilligheten er en veldig viktig del av vår sivile beredskap som
justiskomiteen på Stortinget har ansvar for. Det var fint å se
engasjementet, hvordan øvelsen var lagt opp til å være mest mulig
realistisk, briefingen etterpå for å kunne gjøre det enda bedre neste
gang - og ikke minst spennende å se dronen i arbeid! Jeg blir jo litt
ydmyk av å se en sånn innsats på frivillig basis for felleskapet, sier
Rødby, som sitter i justiskomiteen for (Sp) på Stortinget.

 

Slik får du rabatt hos
Pizzabakeren

Røde Kors har en avtale med Pizzabakeren, som også bidrar til
besøkstjenesten.

I tillegg til det økonomiske bidraget, gir de også Røde Kors en



I tillegg til det økonomiske bidraget, gir de også Røde Kors en
storkundefordel. Det betyr at alle som kjøper pizza i Røde Kors-
sammenheng får veldig gunstige priser: Per d.d. er det 175,- for stor
pizza (gjelder Røde Kors ved kjøp på faktura). Når en Røde Kors
avdeling registrerer seg som fakturakunde (link for registering
https://www.pizzabakeren.no/registrer-bedri�) må bedri�snavn
inneholde «Røde Kors» + avdeling eller sted. Etter registrering vil en
etter 1-2 virkedager motta et kundenummer på epost. Når
kundenummer er mottatt så må dette videresendes til
bedri�skunde@pizzabakeren.no

Øvelse - Øvelse - Øvelse!
 

https://www.pizzabakeren.no/registrer-bedrift
mailto:bedriftskunde@pizzabakeren.no


 

 

Innkomne forslag –
årsmøte distrikt

 

Ønsker ditt lokalstyre å melde inn saker til distriktets årsmøte er
fristen for dette tirsdag den 31.1.2023, i henhold til distriktets
lover kapittel 4 § 13:

«Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret
innen utgangen av januar måned. Forslag til lovendringer fra andre
enn styret må være innkommet innen utgangen av desember
måned».

Innkomne forslag sendes til Mari Ann Morken
mariann.morken@redcross.no

Samlefil av
årsmøtepapirene på

lokal nettside

mailto:mariann.morken@redcross.no


lokal nettside
 

Distriktskontoret i Viken oppfordrer alle lokalforeningene til å
legge ut en samlefil (PDF) av årsmøtepapirene på nettsiden til
lokalforeningene.

Glenn Thomas (glenn.nilsen@redcross.no) kan bistå med forklaring
og/eller legge ut samlefilene på nettsidene.

De som har tilgang til å oppdatere sidene kan gjøre det selv. Når
lenken deles (f.eks. via lokal Facebookside eller i e-post til
medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen), så oppdateres
innholdet når endringer gjøres – og alle har til enhver tid siste
versjon.  
 
PS: Utsendt innhold skal ikke endres, men det forekommer at f.eks.
regnskap ikke er klart og legges ut noen dager for sent og derfor kan
samlefila bli oppdatert. Da slipper man tunge vedlegg eller
utsendelse av papirer enkeltvis til alle som måtte spørre (men de
som ikke er digitale og trenger en papirkopi, må selvfølgelig få dette.

Om dere velger å legge ut selv så er det viktig at alle retningslinjene
fra Røde Kors følges. Ta en titt på denne siden:
https://www.rodekors.no/om/publisering/stil-og-tone/

Utsettelse av årsmøte
 

mailto:glenn.nilsen@redcross.no
https://www.rodekors.no/om/publisering/stil-og-tone/


I henhold til lovnorm for lokalforening 2020-2023 kapittel 4 §15, skal
lokalforeningene i Østfold og Akershus holde sitt årsmøte innen
utgangen av februar måned. Om lokalforeningene av ulike årsaker
ikke klare å overholde denne fristen, må det sendes en søknad til
distriktsstyret om utsettelse. Lokale årsmøter kan imidlertid ikke
være etter distriktets årsmøte som for 2023 er:

Akershus: 15. april 
Buskerud: 25. mars 
Østfold: 15 april

Søknad om utsettelse sendes til Mari Ann Morken
mariann.morken@redcross.no

Er dere klare for de
kommende årsmøter?

mailto:mariann.morken@redcross.no


Som i tidligere år skal det i løpet av de neste månedene avholdes
årsmøter i hele vårt distrikt. 
Noen av våre tillitsvalgte har dette i fingrene. For andre kan det være
første gang de sitter med ansvaret. I Støtte og Utvikling har vi glede
av å invitere dere til TO webinarer som gir faglig påfyll, god maler,
samt tips til en enklere gjennomføring.

Vi ber om at dere bruker formsskjemaet som angitt under for
påmelding. Webinaret holdes på Teams, og vi trenger en e-post
adresse for å få dere med i møtet. Varighet på det enkelt webinar: Et
sted mellom 60 og 90 minutter. 
Mandag 16. januar kl. 18:00 – Valgkomiteens arbeid 
Forhåpentligvis har de vært i arbeid i flere måneder, men vi vet at
mange starter med jobben i disse dager. De som trenger litt faglig
påfyll på dette særs viktige området, bør få med seg dette webinaret. 
Påmelding HER

Onsdag 18. januar kl. 18:00 – Årmøtepapirer m.m 
En gjennomgang av årsmøtepapirer og andre formaliteter knyttet
opp mot årsmøtegjennomføring. – Dette webinaret arrangerte vi
også 28. november i 2022. 
Påmelding HER

 

 

 

https://forms.office.com/e/DiraMDACDJ
https://forms.office.com/e/BPqAxDwbki


Informasjon om
deltakelse til årsmøtene

Vi er godt i gang med planleggingen av årsmøtene for 2023. Tid
og sted er satt, så hold av datoen! Påmeldinger vil starte fra
mandag 16. januar med påmeldingsfrist fire uker før årsmøte.

Årsmøte for Buskerud: 
Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg. 
Dato: 25.03.23

Årsmøte for Akershus: 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Dato: 15.04.23

Årsmøte for Østfold: 
Sted: Scandic Brennemoen 
Dato: 15.04.23.

Det er opprettet en samleside hvor du vil finne nyttig informasjon og
lenker for digitale og nedlastbare dokumenter. Siden blir oppdatert
fortløpende. Du kan finne den HER.

Sonekontor

https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoter2023/


Vi har igjen gleden av å arrangere sonekontor til de foreningene
som har benyttet dette mest; område øvre Buskerud og og
område midtre Buskerud.

Tirsdag 24. januar møter du Jorunn Kornerud, Jane
Grøtting, Glenn Thomas Nilsen, Tiril Heiret og Madeleine Wiig på
Røde Kors Huset på Geilo

Onsdag 25. januar møter du den samme gjengen på Pers Hotell
på Gol. De sitter klare fra 15:00 begge dager.

Ta gjerne kontakt på forhånd og gjør en avtale, så vet vi hvem
som kommer.

De kan blant annet hjelpe deg og deres lokalforening med:

Oppdatere DiBa og ressurssytmet. ID-kort og Korsveien
Opplæringsspørsmål
Sosial inkludering
Bistå med forberedelser til distriktårsmøte
Søknadsprosesser

 

Tirsdag 31. januar  tre�er du sonekontoret på Tyrifjord Hotell fra
15:00.

Har du spørsmål om sonekontor, kan du kontakte Henrik
Sæterdal på henrik.saterdal@redcross.no

mailto:jorunn.kornerud@redcross.no
mailto:jane.grotting@redcross.no
mailto:glenn.nilsen@redcross.no
mailto:tiril.heiret@redcross.no
mailto:madeleine.waldre.wiig@redcross.no
mailto:henrik.saterdal@redcross.no


ØKONOMI

Nå kan du søke
klimatilskudd

Nå er det igjen mulig å søke tilskudd til klimavennlige tiltak i
Søknadsportalen! I siste landsstyremøte før jul besluttet
landsstyret å videreføre tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne
og klimavennlige tiltak». 
 
Landsstyret har over tid ønsket å styrke Røde Kors sitt arbeid med å
redusere klima- og miljøfotavtrykket. Da tilskuddsordningen ble
lansert i starten av 2022 uttalte presidenten i Norges Røde Kors, Thor
Inge Sveinsvoll følgende: – Jeg oppfordrer alle til å være o�ensive på
dette området, og at de som har en god ide til klimavennlige tiltak
benytter muligheten til å søke tilskudd. Tilskuddsordningen skal
bidra til at distrikts- og lokalforeninger får drahjelp til å redusere
klimagassutslipp, og bli mer miljøvennlige. Det er også mulig å søke
midler til miljøsertifisering. Erfaringer fra årets tildeling viser at det
bygges solceller og varmepumper, det anska�es el-varebiler og
kompostsystemer.

Ved å gå inn på Søknadsportalen her og trykke «Søke penger», vil
søknadsskjema og retningslinjer til tilskuddsordningen komme opp

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


Lokalforeninger har søknadsfrist 25. januar 2023, deretter sender
distriktsforeningene/kontorene sine sammenslåtte søknader til
nasjonalkontoret med frist 15. februar 2023.

 

Refusjonskrav for tildelte
midler 2022

Har du glemt å sende inn refusjonskrav for tildelte midler 2022? 
Står det i ditt tilsagnsbrev at du må sende refusjonskrav, er dette
eneste måte å få utbetalt tildelte midler. Ta kontakt med
okonomi.viken@redcross.no om du ikke har gjort dette snarest.

Gjensidigesti�elsens Juleaksjon 2022: 
Frist for refusjonskrav 31.januar 2023. Rapporteringsfrist i
Søknadsportalen er 5.februar 2023

For Akershus: Tore
Myklebusts Hjelpefond

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Fra dette fondet kan alle innbyggere i Akershus i prinsippet søke
midler, igjennom hele året.

Hjelpefondets formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en
vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp.

En av lokalforeningene i Akershus Røde Kors vil kunne søke på vegne
av en hjelpetrengende og søknaden som sendes skal inneholde
følgende:

Informasjon om den hjelpetrengende
Dokumentasjon av behovet for hjelp

Hjelpefondet skal normalt ikke brukes til dekning av
lokalforeningenes planlagte Røde Kors-aktiviteter. Det er derimot
mulig for enkeltpersoner å søke om støtte for å delta på en Røde
Kors-aktivitet. Alle søknader vil vurderes av distriktsstyret.

Les mer om fondet på hjemmesidene til Akershus Røde Kors :
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/om/hjelpefond/

Spørsmål okonomi.viken@redcross.no

Nytt fra Norges
Røde Kors

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/om/hjelpefond/
mailto:okonomi.viken@redcross.no


Besøksvenn med hund:
Oppdaterte

retningslinjer

Besøksvenn med hund har fått oppdaterte retningslinjer, etter
vedtak i landsråd omsorg 18.11.2022. Ny versjon av
retningslinjene ligger på Korsveien: Aktiviteter - Retningslinjer
Besøksvenn med hund.pdf - Alle dokumenter (sharepoint.com)

Endringen av retningslinjene er et ledd i å samkjøre besøksvenn med
hund og besøkstjenesten, slik at vi får en mer enhetlig og omforent
aktivitet. Forhåpentligvis gjør endringene det administrativt

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter%2FRetningslinjer%20Bes%C3%B8ksvenn%20med%20hund.pdf&parent=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter&p=true&ga=1


arbeidet enklere og bidrar til å sikre trygghet i aktiviteten.

Endringene er : Målet med besøksvenn med hund er oppdatert, og er
likt som i besøkstjenesten. Aldersgrensen for deltakere i besøksvenn
med hund er endret fra 16 år til 18 år (den samme aldersgrensen
som besøkstjenesten). På grunn av denne endringen er avsnittet om
politiattest også endret. Spre budskapet om nye retningslinjer til
aktivitetsledere og relevante ledd!

 

Høringer til landsmøtet

Nå begynner landsmøtet å nærme seg. Jeg gleder meg veldig til å
se dere alle på Lillestrøm i oktober!  
Der skal vi sammen sette retning for det humanitære arbeidet vårt,
og den jobben starter allerede nå: Tre av sakene som skal behandles
på landsmøtet blir først sendt på høring i hele organisasjonen. Dette
er for å sikre forankring og kvalitet i vedtakene landsmøtet skal gjøre
i disse spesielt viktige sakene. 
De tre sakene er: Forslag til nytt hovedprogram, vår felles strategi
Røde Kors mot 2030 Endringer i lovene våre som skal på høring.

På denne Korsveien-siden finner dere høringene

Jeg vil oppfordre dere på det sterkeste til å svare på høringene! Sett
av tid til å gå gjennom dem, og kom med svar. Har dere ikke noen
bestemt oppfatning om det som er foreslått, er også dét en viktig
tilbakemelding. Jo flere svar vi får, desto bedre utgangspunkt vil vi

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/H%C3%B8ringer-til-Landsm%C3%B8tet-2023.aspx


g g g p

ha for å gjøre gode vedtak for organisasjonen vår på landsmøtet.
Felles svarfrist for alle høringene er 30. april.

Lykke til med et viktig arbeid! 
Hilsen Thor Inge Sveinsvoll, president

 

Ressurssystemet er nede
i uke 8

Det er behov for en teknisk oppgradering av Ressurssystemet.
Dette innebærer at systemet og alle funksjonene vil være
utilgjengelig for alle i uke 8.

Dette har noen konsekvenser. I uke 8 er det planlagt flere kurs.
Under nedetiden vil det ikke være mulig å hente ut deltagerlister,
tildele plasser eller sende e-poster fra systemet. Det vil heller ikke
være mulig å bestille ID-kort, hente ut rapporter eller benytte
hjelpekorpsets utstyrsbank. Du som planlegger kurs i uke 8 må hente
ut all informasjon du trenger om påmeldte før nedetiden.

KURS OG



KOMPETANSE

LÆR DEG ALLTID TALLKODEN
FOR KURS 

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



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!

 

Nye onsdagswebinarer
fra 11. januar
Se plan over onsdagswebinarene for våren 2023: Røde Kors-skolen –
Onsdagswebinarer (sharepoint.com)

Første onsdagswebinar er en gjennomgang av oppdatert Temakurs
norsktrening:

Onsdag 11. januar kl. 13.30-15.00 Kurskode (65497) og kl. 19.30-
21.00 Kurskode (65600)

Hensikten med kurset er at de frivillige i norsktrening skal bli trygge
på hvordan de skal utføre aktiviteten på en måte som gir godt
utbytte for deltakerne og få praktisk innsikt i metoden for Røde Kors
norsktrening.

Se Temakurs Norsktrening (sharepoint.com)

 

Kurs- og
opplæringsmateriale i
markedsportalen
I markedsportalen finner du nå opplæringsmateriale i tillegg til
rekrutterings og kampanjemateriale

mailto:frivilligservice@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Onsdagswebinarer.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=65497
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=65600
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-norsktrening.aspx


rekrutterings- og kampanjemateriale. 

Les mer her: Markedsportalen (Røde Kors Publisher)
(sharepoint.com)

I markedsportalen finner du: 
Startkurshe�et – vi er Røde Kors 
Startkurshe�et Røde Kors (rodekors.no) kan deles digitalt fra
rodekors.no med linken. 
Startkurshe�et kan også bestilles i Markedsportalen.

Tiltakskort og plakater til den praktiske øvelsen i livreddende
førstehjelp 
Tiltakskort og plakater som brukes til den praktiske øvelsen finner
du på både på Korsveien og på Livreddende førstehjelp - Røde Kors
(rodekors.no) 
Materialet kan også bestilles i Markedsportalen. Her kan du også
henter filer klare for trykk lokalt.

He�et psykososial førstehjelp 
He�et Psykososial førstehjelp finner du på kurssiden til Grunnkurs
psykososial førstehjelp (sharepoint.com) Her finner du også det
øvrige kursmaterialet.

He�et kan også bestilles i Markedsportalen. He�et finnes også i en
utskri�svennlig versjon med hvit forside: Psykososial førstehjelp -
faghe�e (hvit forside).pdf (sharepoint.com)

 

Kursholderkurs og påfyll
for kursholdere
 

Se oversikt over nasjonale kursholderkurs og den grunnleggende
pedagogikken - læring i Røde Kors: Læring i Røde Kors - faglig påfyll
og kursholderkurs

Psykososial førstehjelp: Bli trygg på å holde grunnkurs
psykososial førstehjelp 
Tirsdag 24. januar på Teams kl.09.30-11.00 påmelding kurskode
65649 
Torsdag 26. januar på Teams kl.18.30-21.00 påmelding kurskode
65652

Kursholderkurs for Startkurs 
Torsdag 2. februar på Teams kl.12.30-15.00 påmelding - kurskode

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
https://www.rodekors.no/globalassets/_bli-frivillig/info/startkursheftet.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Omr_x00e5_de&FilterValue1=Obligatorisk+for+alle&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Obligatorisk+for+alle&FilterField2=Kursnavn&FilterValue2=Livreddende+f%C3%B8rstehjelp&FilterType2=Lookup&FilterDisplay2=Livreddende+f%C3%B8rstehjelp&viewid=2f2f3682-26d8-48cc-a8e7-615c6c020ca9&siteid=dbec3c33-056a-41da-ab5e-e4baedfb90f6&webid=3db3cea9-922c-465d-a797-b4da2ee070d7&uniqueid=14c07c04-d54e-463b-909a-382cf1ddefab
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Omr_x00e5_de&FilterValue1=Obligatorisk+for+alle&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Obligatorisk+for+alle&FilterField2=Kursnavn&FilterValue2=Livreddende+f%C3%B8rstehjelp&FilterType2=Lookup&FilterDisplay2=Livreddende+f%C3%B8rstehjelp&viewid=2f2f3682-26d8-48cc-a8e7-615c6c020ca9&siteid=dbec3c33-056a-41da-ab5e-e4baedfb90f6&webid=3db3cea9-922c-465d-a797-b4da2ee070d7&uniqueid=14c07c04-d54e-463b-909a-382cf1ddefab
https://www.rodekors.no/forstehjelp/tema/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/Gruppert%20etter%20kurs.aspx?id=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter%2FPsykososial%20f%C3%B8rstehjelp%20-%20faghefte%20(r%C3%B8d%20forside).pdf&parent=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter&p=true&ga=1
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Grunnkurs-psykososial-forstehjelp.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/Gruppert%20etter%20kurs.aspx?FilterField1=Omr_x00e5_de&FilterValue1=Obligatorisk%20for%20alle&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Obligatorisk%20for%20alle&FilterField2=Kursnavn&FilterValue2=Grunnkurs%20psykososial%20f%C3%B8rstehjelp&FilterDisplay2=Grunnkurs%20psykososial%20f%C3%B8rstehjelp&FilterType2=Lookup&id=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter%2FPsykososial%20f%C3%B8rstehjelp%20-%20faghefte%20(hvit%20forside).pdf&viewid=2f2f3682-26d8-48cc-a8e7-615c6c020ca9&parent=%2Fsites%2FKursogopplaering%2FKursdokumenter
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/R%C3%B8de-Kors-skolen.aspx


65650 

Torsdag 9. februar på Teams kl.17.30-20.00 påmelding - kurskode
65651

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://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

