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Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen
Valgt på årsmøte den 8.2.2006
Post nr.
Leder

antall år

Aina L. Berentzen
aberentz@online.no
Anders Haugstad

8663 Mosjøen

Valgt for to år

8664 Mosjøen

Ikke på valg

Økonomileder

Tor-Arne Eriksen
toeriks@online.no

8665 Mosjøen

Ikke på valg

Sekretær

Ole K. Eli
fatzo@spray.no

8659 Mosjøen

Valgt for to år

Styremedlem

Jan Inge Nordhøy

8658 Mosjøen

Ikke på valg

Styremedlem

Svein Erik Olsrud

8651 Mosjøen

Valgt for to år

Leder sanitetsutvalg /
Sanitetsleder

Arild N. Berentzen
arild.berentzen@online.no

8663 Mosjøen

Ikke på valg

Leder samfunnsutvalg

8665 Mosjøen

Valgt for ett år

8659 Mosjøen

Valgt for ett år

1 varamedlem

Irene Thorvaldsen
ithorvaldsen@hotmail.com
Ole K. Eli
fatzo@spray.no
John Erling Bjerkli

8658 Mosjøen

Valgt for ett år

2 varamedlem

Arne Hauan

8661 Mosjøen

Valgt for ett år

Representant til årsmøte for
Regionen Midt-Norge

Arne Hauan
Ungdomsrepresentant.
Arild N Berentzen
Tor-Arne Eriksen
Ungdomsrepresentant.)
Arnt Ove Danielsen
Arild N. Berentzen,
Arne Hauan
Arild N. Berentzen
Tor-Arne Eriksen
Per Hansen
Arnt-Ove Danielsen
Svein-Erik Olsrud
(Velges av styre)
U T V A L G (Medlemmer valgt av styre)
Arild N Berentzen
Tor Arne Eriksen
Arnt Ove Danielsen
John Erling Bjerkli
Ole K. Eli

Nestleder

Leder Ungdomsutvalg

Vara:
Ansvar bingo 2006
Repr. Frivillighetssentralen
Vara:
Valgkomité 2007
Vara:
Sanitetsutvalget
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsutvalget
Medlem
Medlem
Samfunnsutvalg
Medlem
Medlem
Medlem

Leder

Leder
Leder

Irene Thorvaldsen
Aina L Berentzen
Arne Hauan
Ole K Eli

Valgt for ett år

Valgt for ett år
Valgt for ett år

92 45 18 30

93 85 85 85
41 92 76 93
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Møter

Styret har gjennom året avholdt 10 styremøter og ett årsmøte. Totalt er det behandlet ca 65 saker.
AU har hatt ca 1 arbeidsmøter. I tillegg så har utvalgene hatt ett par møter.
Det har vær avholdt 4 medlemsmøter, hvorav ett var kombinert medlemsmøte og info møte og ett av møtene
ble avholdt som en ren sosial samling med god mat og drikke.
Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er:


Leder har deltatt på flere møter i forbindelse med TV aksjonen 2006.



I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte Region MidtNorge, årsmøte VØF, ekstraordinært årsmøte og representantskaps møte for VØF. I tillegg så har vi
vært tilstede på diverse andre møter.



Diverse møter med våre samarbeidspartnere.

Medlemmer

(Tall i parentes angir år 2005)

Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 85, (193) av disse har kun 57 (75) betalt sin kontingent
for 2006.
Totalt er det 14 (31) familier med til sammen 51 (116) personer.
Det er registrert 32 (88) medlemmer under 26 år. Av disse er det 19 (28) som har betalt kontingent.
Det er ca. 2424 (1778) kollektive medlemmer fra 9 (9) lag og foreninger.

Utvalg

Laget har opprettet tre utvalg, sanitet, ungdoms utvalg og samfunnsutvalg. Disse utvalgene er representert i
styret med sine ledere. De forskjellige utvalgene har alle sine områder og aktiviteter.

Inntektsbringene tiltak
Som regnskapet vil vise så har inntekten i 2006 vært høyere en forventet ved
oppsettelse av budsjettet for året. Noe av dette skyldes bl.a. økte inntekter på
aksjoner, salg og service tjenester, i tillegg har vi fått en del ekstra i tilskudd
en hva som var budsjettert.
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Hoved inntektene har kommet fra:






Bingo
Sanitetsvirksomhet
Lotteri
Salg av fyrverkeri
Diverse arrangement for eldre







Kurs
Aksjoner
Salg av diverse utstyr o.l.
Provisjonsinntekter.
Vaktmestertjeneste ved Folkets hus

Av tilskudd har vi mottatt:






Kr. 20 000.- fra Vefsn Kommune
kr.10 000,- fra Elkem Mosjøen,
kr 23000 fra Norsk Folkehjelp, henholdsvis justisdep. Midler og fra statskraftfondet
Kr 4000 fra Fellesforbundet på helgeland
Kr 4000 fra Sparebank 1, Mosjøen

Aktiviteter

Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Aktivitetene har vært rettet inn mot våre
tradisjonelle tjenester.
Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter:












Sanitetsvakter
Leteaksjoner
Påskeberedskap
Ungdomsarbeid
Kurs, konferanser og representasjon
TV-aksjonen
Folkehjelpsuka
Salg av fyrverkeri
Bingo
Eldrefest
Eldredagen

Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter

I 2006 har vi vært innleid for å ha sanitetsvakter ved følgende arrangementer:
HA - cupen, skirennet ”Blåfjell-dørjo”, Påskeberedskap, hopprenn, Kippermocupen og barnas idrettsdag.
Dessverre var det noen vakter vi måtte si i fra oss pga kapasitet mangel.
Tilbakemeldingen vi har fått fra alle våre oppdragsgivere på jobben vi har gjort har bare vært positive, noe vi
er veldig stolt av.
Kippermocupen
Fredag 23.juni, dagen etter solsnu og med ikke akkurat det beste været i mans minne, men likevel ikke det
aller verste. Så var plutselig helga der. Helga som Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen snakker om og
diskuterer resten av året. Men som julekvelden, så kommer aldri Kippermocupen på kjerringa, uten at hun vet
at den kommer.
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8 mannskap fordelt på fire fra Norsk Folkehjelp Mosjøen, to fra Norsk Folkehjelp Korgen og to fra Norsk
Folkehjelp Bodø, var dem som skulle passe på over 2000 spillere fra Nordland og Trøndelag. Og med over
100 behandlinger i helga, med alt fra vannblemmer til brudd, så vises det nok en gang at vi treges der. I tillegg
kommer mange innom leiren gjennom helgen, for å få gode råd og veiledninger.
17 timer på vakt
Kippermocupen er Norges største helgeturnering innen aldersbestemte klasser og er Mosjøens eldste
sammenhengende turnering. Dette er for Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen ingen hinder.
Under hele turneringe kjøres med døgnvakter og på sett og vis er vi den hjelpende hånd til legevakten. De
utrykker i alle fall takknemlighet for at vi er der og kan sile litt unna. Ikke alle småskader behøver legehjelp, det
er disse vi tar oss av. Og de skader vi sender til lege, får vi også gode tilbakemeldinger på at de er nøyaktige
og korrekte.
Bortsett fra sovende nattevakt, så blir det lange vakter. Gjerne oppimot 17 timer på vakt. Og som det ble i
helga i år, med særdeles lite mannskap, så ble det på oss 8 som var her til sammen 328 timer på vakt denne
helgen. Men med garvede mannskap, som er vante til å ta i et tak og ikke syte av den grunnen, ble det en
kjempe helg.

Men, faktisk ble litt tid til avslapping innimellom alle
behandlinger også

Enkelte tider var det ganske hektisk inne i behandling
teltet vårt

Lete aksjoner og
øvelser
Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved to leiteaksjoner i løpet av året.
 Leteaksjon etter 2 savnede skiløpere Natt til 16. april ble vi anmodet om å bistå i førsteomgang
med 2 snøscooter patruljer etter 2 savnede skiløpere i området Eitrådalen – Tosbotn
2 stk av våre mannskaper og 2 stk snøscootere ble kjørt inn til Eiterådalen der de skulle møte opp på
Holmen gård. De skulle da være med på en snøscooterpatrulje fra Holmen gård og inn til
Elgviddevatnet, som var målet til de 2 savnede skiløperne. Våre scooter mannskaper var to samer
som skulle være med som kjentmenn, disse har bl.a. sin arbeidsplass i det aktuelle området.
Føremessig så var det dårlig føre både for ski og snøscooter, det var stor rasfare flere steder, noe
som gjorde leitearbeidet svær vanskelig.
Kl 0815 meldte de 2 savnede fra til sin familie at de var i god behold, og de ble da hentet av seaking
redningshelikopter som var på vei.
6

 Henting av dame med forstuet fot.
En kvinne i 20-årene ble hentet ned fra Kappfjellet i Grane med forstuet fot søndag kveld (16/4)
Kvinnen ble hentet ned med hjelp av våre mannskaper på Majavatn etter at vi ble anmodet i fra
politiet om å bistå med transport.
Kvinnen befant seg ca 6-700 meter oppe i lia, og hadde falt etter å ha vært på linken som står på
toppen av Kappfjellet.
 Øvelse.
Politiet arrangerte en redningsøvelse i Reinfjellet torsdag før påsken. Med en skredulykke som
grunnlag ble det en realistisk og tydeligvis også lærerik affære for et større antall involverte
redningsmannskaper fra Norsk Folkehjelp, Rødekors, sivilforsvaret m.fl.

Mannskaper fra Norsk Folkehjelp i Mosjøen og Korgen graver fram en person fra rasstedet .

Lærdommen av øvelsen viste klart at dette må det øves mer på, bl.a for å få bedret koordineringen og
effektiviteten i redningsarbeidet. Det var tydelig mye som ikke virket godt nok organisert på
ulykkesstedet.
Aksjonen startet med en melding ved 13.15-tida om at et følge på åtte personer hadde blitt tatt av
skred under en tur i fjellet. De hadde vært ute på en kombinert ski- og scootertur.
Ettersøkingsarbeidet kom raskt i gang på stedet etter at mannskapene hadde kommet fram, og etter
bare kort tid ble den første funnet ved hjelp av en lavinehund. Også de fleste øvrige ble lokalisert ved
hjelp av lavinehundene, men det ble også søkt med stenger.
Til slutt kunne mannskapene konstatere at tre av personene var ”omkommet”, mens de fem øvrige
hadde skader av forskjellig alvorlighetsgrad.
Ellers så har laget vært med i 4 andre øvelser i løpet av året. En omhandlet en ferje- og ras ulykke i
Brønnøysund, en var en bil ulykke på RV 78, en var en fly ulykke og den siste var en buss ulykke i
Tosen tunnelen.
Ved de 3 siste har laget hatt hoved ansvaret med markør tjenesten, mens på den 1 deltok vi i
sminketjenesten samt selve planlegginga og gjennomføringa av øvelsen
For å kunne stille med nok markører fikk ved øvelsen på flyplassen hjelp fra hjelpepleier linja ved
Vefsn videregående skole. I tillegg til markørene, stilte vi også med observatører til denne.
Ved øvelsen i Tosen tunnelen fikk vi markører fra teater linjen ved Vefsn folkehøyskole.
Uten disse markørene ville vi ikke ha klart å gjennomføre oppdragene, så en stor takk til de.
Resultatet av øvelsene viser at det alltid er noe som kan gjøres bedre.
Iselin Målvatn viser
stolt frem skaden hun
hadde under øvelsen i
Tosentunnelen

En av våre ”innleide” markører fra
folkehøyskolen får hjelp av
redningsmannskapen med å komme ut av
vraket i Tosentunnelen
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Påskeberedskap

Norsk Folkehjelp Mosjøen (NF) hadde i år som i fjor lagt sin påskeberedskap til Majavatn, helt sør i Nordland.
Som nevnt tidligere fikk vi 2 oppdrag i påsken, men ellers så forløp resten av beredskapen seg ganske rolig,
og mye av tida gikk med på å ha det sosialt og gøy i lag.

Ungdomsvirksomhet
Det har ikke vært det store aktivitetsnivået på ungdomssiden dette året. Laget var representert med 2
personer på en ungdomssamling i Bodø, ellers så har det kun vært avholdt ett møte i utvalget.
Noen av lagets ungdomsmedlemmer har alikevell vært aktiv på andre aktiviteter som laget har jobbet med,
dette er bl.a. eldreaktiviteter, sanitetstjenester og bingo.

Samfunnsutvalget

Samfunnsutvalget har valgt å vektlegge tiltak for eldre i år og har hatt to egne Eldrefester der de har servert
gratis mat og kaffe med musikk til. Siste festen nå like før jul hadde nesten 100 deltakere.
I tillegg fikk utvalget i oppdrag av Eldrerådet i kommunen å arrangere markeringen av de eldres dag 1.
oktober. Dette gjennomførte de og fikk god tilbakemelding.
Eldrefester
Sommerfest
Lørdag 10.juni var datoen som var satt av til årets vårfest for eldre i alle aldre hos Norsk Folkehjelp
Mosjøen og vårfesten ble like godt til en tidligsommerfest med godt og varmt vær.
For værgudene viste seg fra sin aller beste side da litt over 100 gjester til samen, benket seg rundt
bordene ved Kulturverkstedet denne ettermiddagen.
Eldredagen
I anledning den internasjonale Eldredagen 2006, ble det holdt fest for våre seniorer i Vefsn kommune
fredag 29. september. I år som i fjor ble denne festen hold i HIAS sin storstue på Øya og i år som i fjor
var det samfunnsutvalget til Norsk Folkehjelp Mosjøen som sto bak den tekniske delen med å
gjennomføre dagen.
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Og selv om været ikke akkurat viste seg fra sin beste side denne kvelden, så satte ikke dette noe
nevneverdig demper på humøret hos de vel 68 som møtte til fest. Og med tilbud om å bli hentet for
dem som ikke kom seg på annen måte, så var det heller ingen som behøvde gå i regnværet’
Førjulsfest for eldre
Lørdag 18. november braket det løs med årets siste fest etter uker med planlegging. Fra tidlig på
formiddagen, til tett opp under festens start, så var store og små i bevegelse for å få til denne festen
som nå er blitt en årlig foretredelse. Da festdagen kom, var litt over 80 pensjonister påmeldt og
sammen med sang og musikk gruppa Gauakan og egne mannskaper utgjorde de tilsamens nesten
100 stk som hadde funnet veien til Kulturverkstedet denne dagen

Internasjonalt
Laget har siste år ikke hatt noe særlig satsing på internasjonalt arbeid, med unntak deltagelse i 1. mai

Kurs, konferanser og representasjoner
 2 personer deltok på Region Midt-Norges årsmøte på Steinkjer.
 Arild N Berentzen sitter som leder av styret for Region Midt-Norge og Aina L. Berentzen sitter som
sekretær. Arne Hauan sitter som varamedlem i styret.
 2 personer deltok på ungdomskonferanse i Bodø
 Svein Erik deltok på ett Skred kurs i Tromsø
 Ole deltok som mannskap på Bodø cupen
 Ole deltok i juryen til ”Fotball mot rasisme” arrangert av arbeiderpressen og LO ungdom
 Aina har deltatt på en konferanse som omhandlet ”Vold mot Kvinner”

Eksterne kurs
Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt.
Vi har i løpet av året arrangert 2 kurs for Grane Barne og ungdomsskole og ett for Vefsn videregående skole
som vi har mottatt støtte fra det sentrale ”Statskraft fondet” på. I tilegg så har vår instruktør undervist på 5
andre kurs. Totalt så har det blitt undervist for til samens 108 deltager, totalt antall kurs timer utgjør 44.

Innsamlingsaksjoner
 TV-aksjonen
Denne gikk i 2006 til inntekt for ”Leger uten grenser”
Vår leder deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen. På
innsamlings dagen stilte vi selvfølgelig med personell.

Folkehjelps uka
Folkehjelps uka (uke 38) hadde som hovedtema: Solidaritet i praksis
Norsk Folkehjelp Mosjøen fikk i den anledning besøk av ”folkehjelps bussen” og det hele ble en Kjempesuksè.
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Ungdommene i Mosjøen viste stor interesse da Folkehjelpsturneen var innom. Omkring 120 10. klassinger på
Kippermoen skole fikk en annerledes skoledag med Menneske- biblioteket, minerydding, hjerte- og
lungeredning og foredrag om Vold mot kvinner. Både elever og lærere var fornøyde med lærdommen de fikk
fra Folkehjelpas representanter. Temaer som fordommer, holdninger, livredning, kjønnsroller og minefare ble
satt på skolens dagsorden.
Skoledagen må ha vekket en interesse hos mange elever, for da Folkehjelpa sto på stand i gågata i Mosjøen
senere på dagen, kom flere av elevene innom for å få vite mer om tilbudet til Norsk Folkehjelp. De frivillige fra
NF Mosjøen fikk kontakt med mange ungdommer som kunne tenke seg å bli aktive i laget. Og rekruttering til
lokallagene er nettopp et av målene med Folkehjelpsturneen.

Demonstrasjon av hjertestarter for
Minerydding
elever ved Kippermoen ung. skole

En levende bok. Elevene fikk vite hvordan det er å være
flyktning i Norge

På torget i Mosjøen gikk vaffelpressa på høygir, og det ble fort klart at 5 liter røre var for lite, og vår utmerkede
vaffel sjef måtte lage 10 nye liter

Minelagt gågate

Vaffelsjefen, Aina og kaffesjefen Arne, sørget for at alle fikk noe å
smake på.
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Mulighet for å lage sine egne buttons helt gratis ble en slager
blant de minste.

Frivillige fra NF Mosjøen og NF Korgen smiler etter å ha truffet
mange potensielle nye medlemmer. F.v Arild N Berentzen
sanitetsleder Mosjøen, Bright Halle-Larsen San.leder Korgen og
Aina L Berentzen Leder NF Mosjøen

Salg av fyrverkeri
Fjordårets salg av fyrverkeri ga laget en netto inntekt på ca 20000.- Beklageligvis så ble det ikke noe salg i
2006 av forskjellige årsaker.

Varetelling
For REMA 1000 Halsøy, så deltok vi i varetellinga ved månedsskifte desember/januar.
Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr. 2000.-

Bingo
Årets bingo virksomhet har også foregått på folkets hus. Bingoen har vært drevet i samarbeid med
henholdsvis Kjærstad IL, Idrettsrådet, og NLS Helgeland krets. Totalt har årets bingo gitt ett overskudd på ca
70 000.- som fordeles mellom de 4 lagene.
Besøkene på bingoen har heldigvis tatt seg opp i år, gjennomsnittlig har det vært ca 53 stk pr bingo.

Investeringer
På bakgrunn av laget kjøpte seg ny snø scooter for 2 år siden ble det besluttet i løpet av året å søke om
midler til å kjøpe ny tilhenger, samt kjøpe flere sambandsenheter til laget. Hengeren ble kostene laget kr
25000.- og sambandsutstyret ble kostene ca 14000.-.
Ellers så er det også kjøpt inn diverse førstehjelps utstyr til laget.

Tjenestetimer
Tjenestetimene for året utgjør ca 15500 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer stort sett det
samme som for 2005

Bevilgninger.
 Laget bevilget 2500 til Norsk Folkehjelp Trondheim sitt arbeid for Rusiske barnehjems barn
 Det er bevilget kr 1500.- til innkjøp av ny ”Eldrebuss” i Vefsn
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Sluttord
Aktivitetsnivået i 2006 har stort sett vært det samme som for 2005 selv om vi ikke har hatt de samme
tjenestene dette året. Nytt av året har vært flere øvelser arrangert av politiet og hvor vi har hatt hoved
ansvaret for markør tjenesten, dette har vært spennende og utfordrene, og alle oppdragene ble løst uten
nevneverdige problem.
Gledelig er det også at de 3 tilstelningene som vi har arrangert for byen eldre garde har vært så godt mottatt.
De har bare blitt mer og mer populære. Via påmeldingene kan vi se at det er stadig nye personer som melder
seg på for hver gang det skal være fest.
Beklageligvis har den økte pågangen medført til at vi også har måttet si nei til flere som ønsker å delta pga
plass mangel, men alt har sin grense for hva vi makter.
En annen aktivitet vi kan se tilbake på med glede var markeringen av folkehjelps uka, uke 38. All
oppmerksomheten både i forkant, unders selve markeringa og i etterkant har vært udelt positive.
Som ett ledd i å få informert våre medlemmer om aktiviteten vår har vi arrangert flere medlemsmøte i år en
tidligere, men selv om oppmøte har vært ganske labert, bør nok dette også fortsette i 2007. Ellers så har vi
også jevnlig oppdatert våre hjemmesider med hva som rører seg i laget, og vi ser at flere og flere besøker
våre hjemmesider, noe som selvsagt er gledelig.
Som man ser av medlemsoversikten så har vi hatt en stor nedgang i antall medlemmer, noe av dette skyldes
nok at mange tidligere medlemmer er blitt fjernet fra listen da de ikke har betalt kontingent på flere år, men
mest beklagelig er det at antall betalende medlemmer i 2006 har gått ned. Vi får bare håpe at dette skyldes i
all hoved sak en forglemmelse. På en annen side har vi hatt en liten oppgang i antall kollektive medlemmer.
Som regnskapet viser så er dette mye bedre en forventet, fjorårets underskudd er snudd til overskudd. Som
nevnt tidligere så har dette forskjellige årsaker, og vi håper fortsatt at denne trenden også må være for de
påfølgende årene.
Dessverre så er det fortsatt problemer med å få flere til å delta på aktiviteter i arbeidet med den daglige
driften, og dette har til tider slitt hardt på våre mannskaper..
Tiltross for en del store arbeidsbelastninger på enkelte så har man klart å gjennomføre de oppgaver som vi
har påtatt oss å gjennomføre.
En av de største utfordringene vi hadde i løpet av året var hva som skulle skje med våre lokaliteter ettersom
fagbevegelsen i Vefsn hadde vedtatt å selge Folkets hus, men heldigvis løste dette seg i og med at de nye
eierne av huset kunne tilby oss fortsatt lokaler, noe vi selvsagt sa ja til, selv om dette medførte en liten økning
i leiekostnadene.
Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Særlig
gjelder dette våre hovedstøtte fra:

Vefsn Kommune

Mosjøen

Felleforbundet
Helgeland Avd. 149
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Avd. Mosjøen

Sist men ikke minst må vi også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og
ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår.

Styret for 2006
Aina L. Berentzen /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

Tor Arne Eriksen
Økonomileder

Ole K. Eli /s/
Sekretær / Leder ungdomsgruppe

Jan Inge Nordhøy /s/
Styremedlem

Svein Erik Olsrud /s/
Styremedlem

Arild N Berentzen /s/
Sanitetleder

Irene Thorvaldsen /s/
Leder samfunnsutvalg

John Erling Bjerkli /s/
1 varamedlem

Arne Hauan /s/
2 Varamedlem
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