
HVA
SKJER?

ALLE: Har du meldt deg
på distriktsårsmøtet?

 

De lokale årsmøtene er godt i gang. Så kommer
distriktsårsmøtene. Der kan du bli med! 

På distriktsårsmøtene kan du bli med som delegat eller observatør.
Men hvem er egentlig et delegat? 
Et delegat er en representant fra lokalforeningene som har



Et delegat er en representant fra lokalforeningene som har

stemmerett. O�e er dette leder eller nestleder – eller en som blir
utpekt.

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan
distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. § 12,
Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn deg som skal
ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 3. mars i
Buskerud og 25. mars i Akershus og Østfold.

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

Påmelding og program

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

Påmelding og program

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

Påmelding og program

Enkelte lokalforeninger har lokalt årsmøte etter de overnevnte
fristene. For de dette måtte gjelde vil det være en utvidet frist.
Formell innkalling vil bli sendt senest 21 dager før distriktsårsmøtet.

BUSKERUD:
Hjelpekorpset får skryt

av politiet!

https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmotebuskerud/
https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoteakershus23/
https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoteostfold/


Sør-øst-politidistrikt ble tydelig imponert over hjelpekorpset i Nore
og Uvdal etter redningsaksjonen forrige uke, der en turgåer trengte
hjelp på Hardangervidda. Under krevende værforhold nådde
hjelpekorpserne raskt frem til turgåeren, og fikk vedkommende i
trygghet. Les hva politiet skriver på Twitter:

mailto:henrik.saterdal@redcross.no


AKERSHUS: Bli med og
feire 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.

Under er invitasjon. Nærmere program kommer etter påmelding.
Arrangementet blir på Røde Kors Huset i Lillestrøm, adresse
Stortorget 24, 2000 Lillestrøm.

ØSTFOLD: Gatemeglere
forebygger



Denne gjengen gikk i januar to uker på kurs for å kunne bli
Gatemeglere 
Formålet med Gatemegling er å forebygge vold og konflikt blant
unge mennesker. Gatemegling er forebyggende på den måten at
ungdom selv håndterer egne konflikter på lavt nivå, før konfliktene
eskalerer til mer omfattende voldsbruk og gruppemotsetninger.
Frivillige i Gatemegling får gleden av å jobbe med ungdommer, og en
unik mulighet til å lære og videreutvikle din kompetanse når det
gjelder kommunikasjon og konflikthåndtering. Du vil få tilbud om
ulike kurs og oppfølging, og du blir del av et større Røde Kors miljø
med mange ulike aktivitetstilbud. Som Gatemeglingsinstruktør leder
du verksteder for ungdom som ønsker opplæring i
ikkevoldskommunikasjon og konflikthåndtering.

Les mer om aktiveten
her: https://www.rodekors.no/tilbudene/gatemegling/

ALLE:
Lederutviklingsprogram:

Ledelse i Røde Kors

https://www.rodekors.no/tilbudene/gatemegling/


 

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.

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

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


p ,

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

ALLE: 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.

ALLE: Sommerutlysning
hos Gjensidigestiftelsen

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/stromstotteordning-for-frivillige-organisasjoner/id2902246/
mailto:okonomi.viken@redcross.no


Det er nå åpnet opp for å søke midler til sommeraktiviteter for
barn og unge hos Gjensidigesti�elsen med frist 1. mars.

Nasjonalkontoret søker på vegne av Fellesverkene tilknyttet
sommerjobb, som betyr at alle andre aktiviteter (unntatt
Fellesverkene) kan søke Gjensidigesti�elsen. Minner samtidig om
muligheten for å søke midler til sommeraktiviteter barn og unge
gjennom vår interne Søknadsportal. Søknadskjemaet åpnes i slutten
av neste uke.

Nytt fra Norges
Røde Kors

Ny podkast-episode

https://www.gjensidigestiftelsen.no/utlysninger/sommer-2023/
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


I den nyeste episoden av podcasten «Rødt lys» fra Røde Kors ser
vi nærmere på krigens regler  og hvilke konsekvenser det får for
sivilbefolkningen når de ikke følges.

Erik Abild, som leder Røde Kors i Norge sine operasjoner i Ukraina,
har besøkt landet flere ganger og forteller om sterke opplevelser - på
godt og vondt - i møte med mennesker i det krigsherjede landet øst i
Europa. Du finner podcasten på Spotify, Apple Podcast eller andre
steder der du lytter til podcast. Podcast-episode om krigens regler
og Ukraina

 

Rekordår for
Pantelotteriet

Røde Kors mottok hele 122 millioner kroner (inkludert
uavhentede premier) gjennom Pantelotteriet i 2022.

I løpet av året fikk vi også hele 21 pantemillionærer.
Lokalforeningene har god grunn til å glede seg over gode resultater. I
oversikten i Korsveien- saken Nok et rekordår for Pantelotteriet i
2022 kan du sjekke det totale bidraget til din lokalforening i 2022 og
totalsum for hvert distrikt.

https://open.spotify.com/episode/4BoYk6YvPgXfi9gkQiuN92?si=b10c6aa37cbe4826
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ukraina-hva-er-egentlig-lov-i-krig/id1600035099?i=1000596811402
https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fus%2Fpodcast%2Fukraina-hva-er-egentlig-lov-i-krig%2Fid1600035099%3Fi%3D1000596811402&h=AT3YHAzH0crDSnV_CQIzX8QK7TkPZEpk33qXpJjdaUnyg1TKmubAb-iutICguN7shG5J5p3fGdGrRfPTg0wXQqYAz3R4VFmfKtYp9otCBOWEjnIwrC2FZjrArCh_k1lkNtmdaYoacVjBtkr0jwQZt7tswCOEMA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3empdwKIbltACbumTRVw36XmiRDm8mwn6w2nzv3r-2T0GlLyx9v1EAv6yuNAM7d6mbxFOw0WxsCVO7yNu69nGyNjfzZg-YW1QYsk1bieloeuWrNkciPvHZh4flCc2QzwinHbed-q_z11HiPA788fMtIN7No7n5FTtWK4Q
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ukraina-hva-er-egentlig-lov-i-krig/id1600035099?i=1000596811402
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Nok-et-rekord%C3%A5r-for-Pantelotteriet-i-2022!.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Nok-et-rekord%C3%A5r-for-Pantelotteriet-i-2022!.aspx


Fattigdom i Norge

410.000 husstander sliter økonomisk, og antall personer som søker
om sosialhjelp øker betraktelig. Det gjøres mye bra lokalt i Røde Kors
for å møte situasjonen og redusere konsekvensene av prisvekst for
de enkelte deltakerne. 
Vi har laget en verktøykasse blant annet gir tips til: 
- Hvordan man får bedre oversikt over situasjonen lokalt 
- Hvordan justere aktivitetene våre i tråd med behov 
 
Les mer på Korsveien: Økte levekostnader (sharepoint.com)

 

Rapport:
Familiegjenforening for

flyktninger

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/SitePages/Innsats-prisvekst.aspx?xsdata=MDV8MDF8fGRmNzY0YWRlMzMwYzQwNTY2ZjMxMDhkYjA0NGE1YTQ2fGQzNGRmNDllOGZmNDQ2ZDZiNzhkM2NlZjMyNjFiY2Q2fDB8MHw2MzgxMDg0ODk1OTE3MTM1ODV8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxNVFkzTlRJMU1qRTFPREUzTWpzeE5qYzFNalV5TVRVNE1UY3lPekU1T20xbFpYUnBibWRmVG5wbmVVOUVUVFJPVkd0MFRtcHJlazlETURCYVIxa3pURmRLYWsxWFZYUk5lazVyV21wRmVWbHFaekZQVjFKcVFIUm9jbVZoWkM1Mk1nPT18NmMyOTc5YjBhNGRiNDBmNjZmMzEwOGRiMDQ0YTVhNDZ8ZjY4NDcyNDBjZjU2NDE4MmIyNmYzMTJmY2Y2NzA0MjA%3D&sdata=SzdwY3pkYkM5ZjJ0VWdsZHJOU0N5bW43cWN3Z1pWd0pzZTBqbTJJM0pVWT0%3D&ovuser=d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%2CunaCecilie.aagesen%40redcross.no&OR=Teams-HL&CT=1675252161911&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzAxMDEwMDkxMyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D


Sammen med Universitetet i Bergen har Røde Kors i en ny
rapport samlet tidligere flyktningers historier om ufrivillig
familieatskillelse på grunn av krig og konflikt.

I rapporten gir Røde Kors anbefalinger til myndighetene om hvordan
de kan sikre at alle personer som får beskyttelse i Norge har en reell
mulighet til å utøve et familieliv på lik linje med resten av samfunnet.

 

KURS OG
KOMPETANSE



8. feb. Ny håndbok for
frivillige i
besøkstjenesten
Ny håndbok for frivillige i besøkstjenesten er på trappene, og det er
bare å glede seg. Håndboken skal være et verktøy for deg til å drive
aktiviteten på en enklest og tryggest mulig måte. Ansatte i Røde Kors
kan også bruke boken for oversikt over rutiner i besøkstjenesten.

Håndboka kan leses fra perm til perm, eller som et oppslagsverk der
leseren kan gå direkte til kapitlene med relevant informasjon.
Oppdatert versjon av håndboken vil ligge på Korsveien. Fordi
besøkstjenesten ser ganske ulik ut fra sted til sted, håper vi at denne
håndboka først og fremst vil fungere som en veileder for hvordan
gjennomføre aktiviteten på en enkel og trygg måte.

Bli med på onsdagswebinar 8. februar og få en gjennomgang av
håndboken: 
kl. 13.30-15.00, kurskode 65926 
kl. 19.30-21.00, kurskode 65932

 

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-Startkursholderkurs.aspx


9. og 16. feb. Kurs i
øvingsplanlegging
Hensikten med kurset øvingsplanlegging er å gjøre deltakerne
trygge på å sette, planlegge, gjennomføre og evaluere
øvelser. Øvingsveilederen er et verktøy for deg som skal planlegge,
gjennomføre og evaluere en øvelse. På Korsveien finner du kurs i
Øvingsplanlegging (sharepoint.com) 
 

Bli med på kurs i øvingsplanlegging digitalt på Teams:  
Torsdag 9. februar - kursdel 1 - på Teams Dagtid: 
kl.13.00-15.00, påmelding i ressurssystemet - kurskode 65616 
 
Kveldstid:
kl.18.00-20.00 påmelding i ressurssystemet - kurskode 65617 2. 
 
Torsdag 16. februar - kursdel 2 - på Teams 
kl.13.00-15.00 - du påmeldes automatisk del 2, når du melder deg på
kl.18.00-20.00 - du påmeldes automatisk del 2, når du melder deg
på.

18. feb. Kurs i Dialog og
konflikthåndtering
Temakurs - Dialog og konflikthåndtering (sharepoint.com) har fått et
ansiktslø�, og nye samtalekort er på vei. Dette er første steg i en
revitalisering av dialog- og konflikthåndteringskurset. 18. februar
arrangeres det kursholdersamling i regi av Oslo Røde Kors. Vil du
bidra i prosessen med oppdatering og revitalisering av dialog- og
konflikthåndteringskurset, meld interesse her: Bli med på dialog og
konflikthåndteringslø�et (o�ice.com)

ARKIV

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
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-dialog-og-konflikthandtering.aspx
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUNzFGVExCQTg2TzM4VEtBUkZZRzU2TUQ1UC4u
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/


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

mailto:%20robert.walmann@redcross.no

