
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
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.

ALLE: Stort behov for
gratis vinterferie

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


Røde Kors merker stor pågang på tilbud om vinterferie for
familier med svak økonomi . Nye grupper som ikke tidligere har
hatt behov for hjelp, tar nå kontakt.

– Vi ser at mange har det ordentlig tø� nå. Familier som akkurat har
klart seg tidligere, klarer seg ikke lenger, sier Pernille Lemming, leder
for landsråd omsorg i Røde Kors.

I vinterferien har Røde Kors tilbud om gratis vinterferie for over 600
barn og foresatte over hele landet. Nærmere 100 frivillige er med på
å arrangere feriene. Det er o�entlige instanser og hjelpeapparatet



som melder inn behovene for ferietilbud gjennom Røde Kors. Før
årets vinterferie er det mange nye kontaktpersoner i hjelpeapparatet
som har meldt familier på gratis ferie. I år har det kommet mange
søknader fra asylmottak, barnevern og krisesentre.

ALLE: Bli frivillig på
Landsmøtet!

Bli med på folkefesten!

6-8 oktober 2023 går Røde Kors sitt Landsmøte av stabelen på
varemessa i Lillestrøm. Landsmøtet arrangeres hvert 3 år, og er en
stor og viktig samling for Røde Kors. Det er organisasjonens høyeste
demokratiske organ, og delegater fra hele landet samles for å sette
kurs for de neste 3 årene.

Men også utenfor landsmøtesalen skjer det spennende ting.
Distriktsleder for Akershus Røde Kors, Kine Grande, lover god
stemning gjennom hele helgen. – Vi skal fylle byen med Røde
Korsere. Det blir underholdning og opplevelser for alle som kommer.
Landsmøtehelgen er rigget for å bli en stor folkefest hvor Røde
Korsere fra hele landet møtes for å feire egen frivillighet. Vi håper DU
vil bli med på folkefesten! Meld deg som frivillig under Landsmøtet
2023!

Klikk deg inn her for å melde deg som frivillig!

https://forms.office.com/e/zKPTyCrs18


ALLE: Oppvekstkurs i
Viken

Tirsdag 14.03.23 blir det oppvekstkurs i Lillestrøm. Påmelding til
kurs i oppvekstaktiviteter skjer via forms skjemaet . Kurset vil bli
avholdt på Lillestrømkontoret (Stortorget 24, 2000 Lillestrøm)
kl.17.30 - 20.30.

BUSKERUD: Knall og fall i
skisporet

http://https//forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81hqZd7xEZ0FLpSA-gKuCsa9UNFBBTUZLNkxMSUtNRUpFVVFRS1NEMVBYUy4u%20https://teams.microsoft.com/l/message/19:313f45d9b85844248d2ccfd31e72cc31@thread.tacv2/1676901721662?tenantId=d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6&amp;groupId=7feae17d-10e9-4ddf-bdad-c16460d1258f&amp;parentMessageId=1676901721662&amp;teamName=Samarbeidsrom%20oppvekstaktiviteter%20Viken&amp;channelName=Generelt&amp;createdTime=1676901721662&amp;allowXTenantAccess=false


Lørdag 25 februar ble en travel dag for hjelpekorpset i Drammen.
Dagen begynte med utrykning til en uheldig skiløper som hadde
skadet seg i sporet. Personen ble hentet og fraktet ned til veien hvor



beredskapsambulansen ventet for å transportere videre til
legevakta. Ikke før ATV`n var tanket på nytt kom neste oppdrag.
Enda en skiløper hadde skadet seg. Også denne pasienten ble fraktet
trygt til legevakta.

AKERSHUS: Har du et
kreativt talent?

Har du et talent eller en hobby du kunne tenke deg å vise frem
under Landsmøtet?
Arrangementkomiteen for Landsmøtet 2023 er på jakt etter lokale
innslag til elevanadringen i Lillestrøm fredag 6 oktober. Ønsket er at
det skal være ulike kulturelle innslag langs elven. Så kan du synge?
Spiller du et instrument? Er du del av en dansegruppe? Kan du
sjonglere? Driver du med stand-up? Eller kjenner du kanskje noen
som driver med noe av dette? Ja da vil arrangementkomiteen høre
fra deg! Komiteen ønsker at hele distriktet skal være representert
under Landsmøtet, så tips oss gjerne. Send mail om interesse eller
forslag til helge.grande@outlook.com.



AKERSHUS: Akershus
trenger kandidater!

Valgkomiteen for Akershus trenger hjelp. Vet du om en eller flere
kandidater, som enten kunne passet i distriktsstyret eller d-råd
omsorg? Da vil valgkomiteen gjerne høre fra deg!

Forslag til kandidater må meldes inn via dette skjemaet eller sendes
skri�lig til leder Morten Engebretsen, uxemor@icloud.com innen 01.
mars 2023.

 

ØKONOMI

ALLE: Søknadsportalen
er åpen

https://forms.office.com/e/hKS46pD0MT
mailto:uxemor@icloud.com


Søknadsportalen er nå åpen for å søke midler til sommeraktiviteter
for barn og unge som skal gjennomføres i perioden juni til august
2023. Dette gjelder alle andre aktiviteter enn BARK og
Fellesverkene. BARK og Fellesverkene søkte midler i ordinær
søknadsprosess i høst. Fristen for lokalforeninger er 1.Mars.

Les også mer om dette på Korsveien: Sommeraktiviteter barn og
unge 2023 (sharepoint.com)

For spørsmål ta kontakt med: peter.mikov@redcross.no ved
Nasjonalkontoret.

ALLE: Sommerutlysning
hos Gjensidigestiftelsen

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Sommeraktiviteter-barn-og-unge-2023.aspx?xsdata=MDV8MDF8fDBiNzhlZDc2YTk1ZTQ1MzA2MDBmMDhkYjEzMWEwMjBkfGQzNGRmNDllOGZmNDQ2ZDZiNzhkM2NlZjMyNjFiY2Q2fDB8MHw2MzgxMjQ3NzQ2Mjc1NjU1ODN8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxNVFkzTmpnNE1EWTJNVFF5TURzeE5qYzJPRGd3TmpZeE5ESXdPekU1T21SaU1ESXlZalV6WkRjNVpEUmlaRGM1TVdFd04yWXpOamhoTUdSbE5Ea3dRSFJvY21WaFpDNTJNZz09fDg0YWVkZTllZWYzMzRmZDNlYjExMDhkYjEzMWEwMjBjfDczNmYxM2JiYzkyZTQ0ZjQ5OTkwNTI1YzljODcwMzhj&sdata=Z2xpVWdKeGF3bEplc3RzNWpkN2tZb1RaaGF1Ri9reWg0QkF0aC82WCtYWT0%3D&ovuser=d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%2Cinger-lise.haarberg%40redcross.no&OR=Teams-HL&CT=1676880664087&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzAxMDEwMDkxMyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D
mailto:peter.mikov@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

Jordskjelvet i Tyrkia og
Syria

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


Lastefly med nødhjelp fra Røde Kors er fremme i Syria.

Denne uken landet et fly med 14 tonn nødhjelp fra Norges Røde
Kors. I følge Syrisk Røde Halvmåne er dette er det første flyet fra
Europa som har landet i Damaskus på nesten 12 år. Flyet var lastet
med store telt med ovner, vannpumper, vannrenseutstyr og annen
nødhjelp som Syria Røde Halvmåne trenger for å hjelpe
jordskjelvofre. Du kan se mer på vår Facebook-side . På Korsveien-
siden Jordskjelvet i Tyrkia og Syria kan du lese om arbeidet,
innsamling og mer.

Les nyeste (15.02) situasjonsrapport (PDF).

Se spørsmål og svar i forbindelse med jordskjelvet.

 

Scenarionotat om
langvarig bortfall av

https://fb.watch/iTe3gIBoA4/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Jordskjelvet-i-Syria-og-Tyrkia.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Ferdigstilte%20situasjons-%20og%20landbriefer/MENA/Syria%20og%20Tyrkia%20Jordskjelv%2015.02.2023.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/Arbeidsrom-108766/EeYv3emnXTFOsk2fITbwP7MBreB1RTDgZYTx5V-rgs6-pQ?e=wpVY7x


strøm i Norge

Hvordan hadde Norge takler å være uten strøm over lengre tid?
Som et ledd i arbeidet med den sikkerhetspolitiske situasjonen i
Europa og beredskapsarbeidet generelt, har enheten
samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalkontoret utviklet et
scenarionotat, med to scenarioer med langvarig strømbortfall i
Norge. Scenarionotatet skisserer to situasjoner: Langvarig
strømbrudd i Oslo, og langvarig strømbrudd i gamle Finnmark fylke
Scenarioene er omfattende og begge er utformet som «worst-case»-
scenarioer. Les hele scenarionotatet og hva Røde Kors kan gjøre i en
slikt tenkt scenario på Korsveien: Scenarionotat - Norge - Scenarioer
og beredskap for langvarig bortfall av strøm.pdf

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBeredskapogFoerstehjelp%2FDokumenter%2FScenarionotat%20-%20Norge%20-%20Scenarioer%20og%20beredskap%20for%20langvarig%20bortfall%20av%20str%C3%B8m.pdf&parent=%2Fsites%2FBeredskapogFoerstehjelp%2FDokumenter


Jobber du med
rekruttering av frivillige
og trenger et enkelt
verktøy?



Nå er veilederen "fem steg til målrettet rekruttering" endelig klar
til bruk. Den kan printes ut eller brukes digitalt, og finnes i to deler
avhengig av hvor mye du ønsker å jobbe med rekruttering. Ønsker
du å laste den ned, finner du den under aktivitete Besøkstjenesten
på Korsveien, og snart i Markedsportalen på Korsveien.



Se link under: "Fem steg til målrettet rekruttering"print-versjon
(sharepoint.com)

"Fem steg til målrettet rekruttering" digital-versjon (sharepoint.com)

Økende fattigdom! Hva
kan Røde Kors gjøre?

Hvordan påvirker økte levekostnader de humanitære behovene
lokalt? Hvordan møter vi de nye behovene? Hvordan påvirker det
aktivitetene våre? Hva kan Røde Kors gjøre?

Her kan du lese mer om Økte levekostnader: Utfordringer og innsats
(sharepoint.com) I dokumentet Verktøykasse, innsats økte
levekostnader (PDF) finner du gode eksempler og ressurser.

Fikk du ikke med deg onsdagswebinaret: Økende fattigdom - hva
kan Røde Kors gjøre? Presentasjonen og lenker til støtteverktøy
finner du her: presentasjon - dyrtid og økende fattigdom - hvordan
møte udekkede behov og henvise til andre hjelpeaktører – opptak
kommer.

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter%2FVeileder%20-%20Rekruttering%20-%20print%202023.pdf&parent=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter&p=true&ga=1
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter%2FVeileder%20for%20rekruttering%20-%20digital%20%202023%201.pdf&parent=%2Fsites%2FAktiviteter%2FDelte%20dokumenter&p=true&ga=1
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
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/s/Aktiviteter/EfE0dSDPF3RJlTM1hCET-90BjAN59mbHjNMha1nF18tQOQ?e=Ig3MCW
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:p:/s/Kursogopplaering/EZlAIQXHMHJDqMkozfodtaABoc4tiwdPEldDl70drAgSVg?e=CZD8wa


KURS OG
KOMPETANSE

01. mars.
Onsdagswebinar: Tips og
triks IT
Hvordan kan de verktøy vi allerede har gjøre din hverdag som leder
enklere? Vi ser nærmere på hvordan benytte Teams, Forms, Planner
og OneNote e�ektivt som leder.
Onsdag 1. mars. kl. 13.30- 15.00 - Klikk her for å bli med i møtet

 

01. mars.
Onsdagswebinar:
Organisering av møter
Hvordan kan du organisere møtene slik at de flyter godt og alle
opplever at de er nyttige? Hvordan sikre lojalitet til upopulære
vedtak? Har alle forstått vedtakene likt? Har alle bidratt? Hvilke
mekanismer i møter er det viktig at du som leder husker.
Onsdag 1. mars. kl.19.30- 21.00 - Klikk her for å bli med i møtet

08. mars.
Onsdagswebinar: Snakke
med barn

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JmMzlmMDMtY2JjZC00NDY3LWJkNzQtYTljMTg2NGUxNjM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkzNDAxMzYtZTg5MC00OGVkLTkyODAtNjY0MWJhZDU3NTgy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D


Hvordan bør voksne snakke med unge som har opplevd noe
vanskelig? Og hvilke situasjoner bør frivillige være forberedt på å
snakke om?

Det er viktig at vi som frivillige og ansatte i Røde Kors kan håndtere
vanskelige samtaler med barn og unge som vi er i kontakt med, og
følge opp ved mistanke om vold og overgrep.

Vet du hva du skal gjøre dersom noen i Røde Kors er bekymret for at
et barn blir utsatt for vold eller overgrep?

kl. 13:30-15:00 Klikk her for å bli med i møtet

kl. 19:30-21:00 klikk her for å bli med i møtet

Meld deg på her: Bli med på Onsdagswebinar - snakke med barn uke
10 (o�ice.com)

16. mars. 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?

Påmelding i forms Taushetsplikt - kursholderkurs (forms)

16. mars kl.12:30-15:00 kurskode i ressurssystemet 66165

KURS I ØSTFOLD:
Skal dere avholde kurs, eller ønsker å få gjennomført et kurs?
Fyll inn informasjon her:

https://forms.o�ice.com/r/bDvxxKs3HT

ARKIV

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyMDk1YTQtOTBlYy00YmU2LWIwOGQtNmFjMWUzMDViMmE2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRkYjU0MzYtMjQ5Yy00ODNjLTlhMzAtN2E1ZDc1MTY0NjQ4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUME9FVVdYWjBUTTYyMkMxRkhXWU9aMFJBRi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUNVdTN1MyNFVKMU9FOEJIQzIzWFk5VE9BNy4u&web=1&wdLOR=c9C68D0CD-47C1-4E94-96B6-C1F76ABD7C5D
https://forms.office.com/r/bDvxxKs3HT
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

