
HVA
SKJER?

AKERSHUS: D-råd omsorg
feirer frivilligheten

Lørdag 22. april 2023 fra klokka 10:00-16:00 inviterer
distriktsråd omsorg Akershus til samling for alle
omsorgsfrivillige i Akershus.

Ta med deg frivillige fra omsorg i din Lokalforening og bli med på en
inspirerende og interessant dag sammen med oss. Nærmere
program kommer etter påmelding.

Arrangementet blir på Røde Kors Huset i Lillestrøm, adresse
Stortorget 24, 2000 Lillestrøm.



AKERSHUS: Jul etter den
julianske kalenderen på

Kolbotn

Dag Johnsrud, leder for Oppegård Røde Kors, forteller at
Oppegård Røde Kors tok initiativ til julefeiring etter den
julianske kalenderen.

− Det ble derfor stor fest den 7. januar, og bosatte ukrainere ble
invitert. Kolbotn omsorgsboliger stilte velvillig sin kantine til
disposisjon. Ukrainerne ville lage all maten selv. De ønsket også å stå
for selve arrangementet. Oppegård Røde Kors bidro derfor kun med
innkjøp av råvarer. Tradisjonell ukrainsk julemat ble tilberedt på
Røde Kors huset - og de herligste retter ble deretter fraktet til
Kolbotn omsorgsboliger, forteller han.

Ordfører på plass
Ordfører Hanne Opdan deltok også på festen og hun holdt en fin tale
som ble oversatt underveis. Festen var preget av masse god mat og
flott underholdning med skuespill fremført av ukrainske barn og
ungdommer. Å synge er en viktig del av feiringen, så mange sanger
ble fremført som allsang. De frivillige fra Røde Kors som var så heldig
å få delta, fikk en fin opplevelse fylt av ukrainsk tradisjon og kultur



ALLE:
Lederutviklingsprogram:

Ledelse i Røde Kors
 

Norges Røde Kors inviterer deltakere til
lederutviklingsprogrammet, som starter 18.mars 2023.

Med dette programmet tilbyr Røde Kors praktisk lederutvikling i tråd
med vår ledelses-modell. Vi vil arbeide med hva lederrollen
innebærer, hvordan sette retning og å sikre godt samarbeid i
styret/korpset/rådet. Vi ser også på hvordan ledere får frivillige med
seg og bidrar til gjennomføring av planer og aktiviteter.

Programmet passer for deg som har 2 års ledelseserfaring fra
Røde Kors eller fra arbeidslivet og er:

leder eller nestleder i lokalforeningen
medlem i et styre eller råd
aktivitetsleder eller gruppeleder

Deltakerne vil møtes i plenum til to fysiske samlinger:

en oppstarts-samling 18. mars
og en samling ved avslutning 2. september 2023.



Begge samlingene holdes i Oslo. Utover dette foregår programmet i
læringsgrupper med 4-5 deltakere på Teams. En fasilitator
tilrettelegger for læringsgruppens arbeid.

Dersom du vil delta er det viktig at du:

setter av nok tid til å delta på møtene og å gjøre forarbeidet
deler opplevelser og erfaringer i læringsgruppen og i
foreningen/korpset/ aktivitetsgruppen din
er positiv til å samarbeide med deltakere fra andre distrikt da
læringsgruppene blir satt sammen på tvers

Tidsbruk og økonomi
Programmet varer i ca. 4 måneder (fri i sommerferien) og krever ca. 8
arbeidstimer i måneden. Deltakelse er gratis, og nasjonalkontoret
dekker reise og oppholdsutgi�er til samlingene i Oslo.

Du finner mer informasjon om programmet her. (Ikke bruk
søknadsskjemaet i denne lenken. Bruk dette.)

Søknadsfrist er 20. februar og søknaden sendes til
jorunn.kornerud@redcross.no

Lurer du på noe i tilknytning til programmet? Ta kontakt med
unni.solberg@redcross.no eller renate.slommerud@redcross.no ved
nasjonalkontoret.

 

ØSTFOLD: Røde Kors-
frivillige deler ut gratis

mat
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Lederutviklingsprogrammet-i-R%C3%B8de-Kors.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-02098/Delte%20dokumenter/Oppl%C3%A6ring/Lederutviklingsprogrammet%20s%C3%B8knadsskjema%20kull%207-%20v%C3%A5r%202023.docx
mailto:jorunn.kornerud@redcross.no
mailto:unni.solberg@redcross.no
mailto:renate.slommerud@redcross.no


I samarbeid med flere andre gir Rakkestad Røde Kors ut gratis
mat til de som sårt trenger dette.

Etter to utdelinger ble det raskt tatt en avgjørelse på at tilbudet
skulle forlenges, ettersom dette har vist seg å være et kjærkommet
tilbud for flere. Maten deles ut hver mandag ettermiddag.

– Vi er litt prisgitt hvor mye mat vi får fra Matsentralen i Oslo, det kan
variere fra gang til gang. Men enn så lenge har vi ikke opplevd å gå
tomme. Alle som har møtt opp har fått med seg rikelig med mat, noe
som er til god hjelp for den det gjelder, sier Ellen Solbrække i
Rakkestad Røde Kors til Rakkestad Avis.

Hun er enig at samarbeidet er godt organisasjonene imellom.

– Det er både viktig og velfungerende, alle stiller opp og hjelper
hverandre, konstaterer Solbrække.

Leder i Rakkestad Røde Kors, Nina Ødegård, forteller at de stiller opp
med tre frivillige hver uke.
– Vi startet opp med matutdeling mandagen før jul etter flere
henvendelser. Og etter to ganger skjønte vi at dette var et behov i
Rakkestad. Så vi har bestemt at vi i hvert fall skal ha det ut februar
måned.

 



ALLE: Informasjon om
deltakelse på 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

Påmelding

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

Påmelding

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

Påmelding

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.

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


ØKONOMI

ALLE: Husk fristen for
strømstøtteordning!

Stortinget har vedtatt å forlenge tilskuddsordningen for frivillige
organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og
med juni 2023.

Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de
høye strømprisene. Det har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden
det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember
2022. Det vil utbetales strømstøtte fortløpende, slik at de som søker
tidlig kan få pengene raskest mulig. Tilskuddsordningen forvaltes av
Lotteri- og sti�elsestilsynet.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Mer info finnes på
regjeringen.no: Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner -
regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/stromstotteordning-for-frivillige-organisasjoner/id2902246/


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

Nå kan du søke
klimatilskudd

mailto:okonomi.viken@redcross.no


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

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

 

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


Nytt fra Norges
Røde Kors

Bli med på skoletime:
ETT ÅR MED KRIG

Hva gjør ukrainerne nå?
Møt et øyenvitne!
Skriv en god tekst.

I februar er det ett år siden krigen i Ukraina eskalerte, og Røde Kors
inviterer alle klasser fra 4. trinn til videregående skole til live
skoletime med tema: Hva har skjedd på ett år med krig? Røde Kors-
lærerne har invitert et øyenvitne som nettopp kom hjem fra Ukraina.
Hun forteller om mennesker hun møtte og inntrykk hun sitter igjen
med. Elevene skriver egne tekster om krigen, stiller spørsmål og
deltar i quiz via digitale enheter (nettbrett/mobil).

Påmelding for 4.-7. klasse: https://gyldendal-no.zoom.us/.../

WN_qFtISCfjSgiibiCmrUaHow

Påmelding for 8. kl-vgs: https://gyldendal-no.zoom.us/.../

WN_ngDxTfTRScmWMUDwrV-Vtg

 

https://gyldendal-no.zoom.us/webinar/register/WN_qFtISCfjSgiibiCmrUaHow?fbclid=IwAR3edx6Wpy6OBeUFTapILj0Qb_1Z2_Xv--VgCGlnA-R73kolNNlRrW8SLpM
https://gyldendal-no.zoom.us/webinar/register/WN_qFtISCfjSgiibiCmrUaHow?fbclid=IwAR3edx6Wpy6OBeUFTapILj0Qb_1Z2_Xv--VgCGlnA-R73kolNNlRrW8SLpM
https://gyldendal-no.zoom.us/WN_ngDxTfTRScmWMUDwrV-Vtg?fbclid=IwAR3givR_UIa_xdppafzo_eWHNSdGu-t2DXjlns3lHAQwF5sShnHtkuFHsu0
https://gyldendal-no.zoom.us/WN_ngDxTfTRScmWMUDwrV-Vtg?fbclid=IwAR3givR_UIa_xdppafzo_eWHNSdGu-t2DXjlns3lHAQwF5sShnHtkuFHsu0


Viktig: Til deg som har
en rodekors.org e-

postadresse! 

Alle frivillige som aktivt bruker Teams, Korsveien, Outlook og
andre Microso�- produkter har en Microso�-lisens knyttet til
rodekors.org brukeren sin.

Denne lisensen er avhengig av at du regelmessig bruker Microso�-
produkter med rodekors.org-brukeren din. Det har i en periode vært
forsinkelse på automatikken som skal deaktivere lisenser som ikke
brukes. Dette har vi ryddet opp i gjennom julen. Noen kan i den
forbindelse oppleve at de har hatt lisens lenger enn de skulle, som
etter reglene nå er deaktivert. I tillegg har Microso� gjort en endring i
lisensene sine, og alle i Røde Kors har i den forbindelse fått en ny
type lisens. Lisensene Røde Kors har for frivillige er i hovedsak F3-
lisenser med og uten e-post. Det vil etter hvert komme informasjon
om hva dette betyr og hvilke muligheter som ligger i de ulike
lisenstypene. Les mer om hvordan du holder liv i Microso�-lisensen
din, og hva du gjør dersom den blir deaktivert i denne artikkelen på
Korsveien:

Viktig informasjon til deg som har en rodekors.org e-post og som
lagrer dokumenter i OneDrive (sharepoint.com)

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Viktig-p%C3%A5minnelse-til-deg-som-har-en-rodekors.org-e-post-og-som-lagrer-dokumenter-i-OneDrive.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Viktig-p%C3%A5minnelse-til-deg-som-har-en-rodekors.org-e-post-og-som-lagrer-dokumenter-i-OneDrive.aspx


Røde Kors'
masterstipend 2023-

2024

For å stimulere til ny og relevant kunnskap deler Røde Kors ut
inntil seks stipender til masterprosjekter hvert år som skal
gjennomføres i 2023-2024.
Hvert masterstipend er på kr 22 000,- og skal brukes av mottaker på
en måte som øker kvalitet og sikrer gjennomførbarhet av prosjektet.

Årets stipend tildeles masterprosjekter som identifiserer og belyser
humanitære behov og utfordringer i Norge eller innenfor temaer
eller land der Norges Røde Kors har en særskilt interesse.

Du kan finne lenken til annonsen nedenfor. Søknadsfrist er
01.03.2023

Røde Korsʼ utlysning av masterstipend 2023-2024

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F303030.webcruiter.no%2FMain%2FRecruit%2FPublic%2F4602161782%3Flink_source_id%3D&data=05%7C01%7Chalvard%40prio.org%7Cf020349d0d2a4b5f238f08daf956b935%7Cfea8285665464d70bde775b29a7488a3%7C0%7C0%7C638096448112733208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xaPy%2FpFHFWEq2Xh03j6a0QFw9VLLO7EdVeEVr9efO6o%3D&reserved=0


Folkehelseinstituttet
endrer råd om munnbind

Det er mye smitte i samfunnet nå, med både covid-19, influensa
og andre lu�veisinfeksjoner.

Folkehelseinstituttet (FHI) har endret sine generelle smittevernråd
når det gjelder munnbind. I tillegg til anbefalingen om å ha god
hånd- og hostehygiene (Håndhygiene og hostevaner - FHI) gir FHI
følgende råd: Personer med nyoppståtte lu�veissymptomer som
føler seg syke, bør holde seg hjemme. Personer med nyoppståtte
lu�veissymptomer som besøker personer i risikogruppe
innendørs, bør bruke munnbind selv om allmenntilstanden er
god. Personer i risikogruppe kan bruke munnbind blant folk
innendørs i perioder med mye smitte dersom det er vanskelig å
holde avstand.

KURS OG
KOMPETANSE

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hygiene-hostevaner/?term=&h=1


25. jan. Hvordan
motivere dine frivillige
Onsdagswebinaret «Hvordan motivere dine frivillige» er særlig
rettet mot ledere i Hjelpekorpset, og holdes av Torfinn Bøe
Henriksen, leder av Sola Røde Kors og varamedlem i Landsråd
Hjelpekorps. Påmelding i ressurssystemet med kurskode 65943 eller
klikk her for å bli med i møtet i Teams.  25. januar klokken 19.30. 
 

25. jan. Lokale
markeringer av krigen i
Ukraina
24. februar er det ett år siden det ble full krig i Ukraina. Røde Kors
ønsker å markere dette på en kra�full måte med ulike
arrangementer. Et av de viktige tiltakene er lokale arrangementer for
å vise støtte til ofrene for krigen i Ukraina og andre flyktninger fra
krig og konflikt som har måtte bryte opp fra hjemlandet og som nå
bor over hele landet. I dette onsdagswebinaret vil vi legge frem
budskap og tips til hvordan dere kan markere ett år med krig i
Ukraina lokalt. - Hvordan markere ett-år med krig i Ukraina lokalt
hos dere? - Hva har vi lært og hva tar vi med oss når vi jobber med
mennesker på flukt?
Webinaret holdes kl. 13.30-15.00. Påmelding skjer i ressurssystemet
med kurskode 65925.

 

24. og 26. jan. Faglig
påfyll for kursholdere
psykososial førstehjelp
Bli med å få faglig påfyll som kursholder for grunnkurs psykososial
førstehjelp. Vi vil ha særlig fokus på hvordan kurset kan tilpasses

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWE3YWJjY2EtMzZkYS00YmZlLWExYTEtOWM3N2Q1NjkwMTFi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22:%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D


lokalt. Det vil også bli satt av tid til erfaringsdeling.

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
Læring i Røde Kors - faglig påfyll og kursholderkurs

 

1. feb. Workshop for
mottaksansvarlige
Hensikten med workshopen for mottaksansvarlige er å gjøre
mottaksansvarlige trygge i rollen sin. På den måten blir nye mulige
frivillige tatt raskt imot på en god måte og kommer raskere i
aktivitet. Bli med på onsdagswebinar og få en gjennomgang:
Onsdagswebinaret er for deg som skal holde eller tilrettelegge
workshop for mottaksansvarlige. På onsdagswebinaret vil du få en
innføring i hvordan tilrettelegge og gjennomføre workshop for
mottaksansvarlige på en god måte.

1. Februar - gjennomgang av Workshop for mottaksansvarlige. kl.
13.30-15.00, kurskode 65934 kl. 19.30-21.00, kurskode 65936. Her
finner dere kursmateriellet Workshop for mottaksansvarlige i
lokalforeningen (sharepoint.com)
 

9. og 16. feb. Startkurs:
Kursholderkurs
Startkurs-kursholderkurset er et kursholderkurs for deg som skal
holde Startkurs nye frivillige og gjennomføre den praktiske øvelsen i
Førstehjelp. Hensikten med kurset er å gjøre deg trygg i rollen som
kursholder for startkurs nye frivillige og den praktiske øvelse i
livreddende førstehjelp. Startkurs-kursholderkurset finner du her:
Startkurs nye frivillige – kursholderkurs (sharepoint.com)

Vi setter opp Startkursholderkurset digitalt på Teams 9. og 16.
februar.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/R%C3%B8de-Kors-skolen.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-ws-for-mottaksansvarlige.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-ws-for-mottaksansvarlige.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-Startkursholderkurs.aspx


Torsdag 9. februar på Teams - kl.09.30-12.00 kurskode 65927
Torsdag 16. februar på Teams - kl.18.30-21.00 kurskode 65917

ARKIV

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

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

