
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 15-2018

Minner fra Solferino
18.-21. oktober reiste 11 frivillige fra Telemark til Solferino for å lære mer om Røde Kors sin
historie. På våre Facebooksider kan du få et lite glimt fra noen av opplevelsene.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Se bilder og video fra turen her (fungerer kun på mobil og nettbrett)

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/


Ledersamling
Lørdag 17. november inviterer vi til ledersamling for hjelpekorpsene i Telemark. Vi ser blant
annet nærmere på samarbeidet med kommuner og brannvesen etter sommerens skogbranner
og diskuterer bruken av hvite biler.

Gyrid Beck Solberg tar turen til Seljord for å inspirere oss litt ekstra, og sikkehetsekspert Mahmoud
Farahmand deler sine erfaringer med oss.

Velkommen!

Se invitasjon her

Se hele programmet her

Meld deg på her

- Til inspirasjon og ettertanke
Inkludering, ansvar og det gode fellesskap var
temaet da Seljord Røde Kors forrige uke
inviterte til foredrag med Marco Elsafadi.

"Tusen takk til samarbeidspartnere og til alle som
deltok på humanitært forum på Granvin kulturhus.
Møtet med Marco Elsafadi med sitt engasjement
og reflekterande foredrag var til inspirasjon og
ettertanke," skriver lokalforeningen på sine
Facebooksider.

(Foto: Seljord Røde Kors)

- Terningkast 6 +++
Over 70 telemarkinger tok turen til Ælvespeilet
forrige lørdag for å få med seg vår
gratisforestilling med Pellegrino Riccardi.

"Tusen takk for en utrolig hyggelig, utfordrende,
lattermild, berikende, trivelig og rørende lørdags
tidlig ettermiddag. .. Vi var 6 søstre som storkoste
oss på foredrag. Vi gir terningkast 6 +++," skriver
en av gjestene på våre Facebooksider. 

(Foto: Stine Brekka Skoland)

http://static.mnm.as/fupvwpcxik-8086.pdf
http://static.mnm.as/wriidkxzru-8086.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81ugF_y3XR6JNnjpMG3fVUtxUMTM0VDlWTTFaWFBQSVJPUVM0QllBQkM2My4u


Røde Kors Avisa 2 - 2018

I denne utgaven av Røde Kors Avisa kan du blant
annet lese mer om den uvurderlige innsatsen
lokale frivillige gjorde for å bidra til å stoppe
sommerens skogbranner.

Les hele avisa på ISUU her

Gratulerer med dagen!

Gisle Kavli, tidligere daglig leder i Telemark Røde
Kors og frivillig reiseleder i Solferinoreiser fylte på
onsdag 60 år. Vi gratulerer jubilanten med dagen!

(Foto: Bjørn Sodeland)

Ingen å miste
I kveld samles lokalbefolkningen i Fyresdal på det lokale samfunnshuset for å sammen jobbe for et
tryggere og bedre nærmiljø. Fyresdal Røde Kors er blant bidragsyterne.

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/105327_rktele_2-2018


(Skjermdump Facebook - Fyresdal kommune)

Se hele programmet her

Romjulstur til Rauland
Årets vintertur med Ferie for alle går til Rauland. Påmelding innen 13. november.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer og meld på deltakere her

Godt valg?
Det nærmer seg årsmøter, og siste innspurt for
lokale valgkomitéer. Inviter gjerne valgkomitéen
på et styremøte, og gå gjennom rollen og
viktigheten av arbeidet som blir gjort.

Hva skjer a?
Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i
Telemark Røde Kors? Følg med på vår kalender
på Korsveien:

Se kalenderen på Korsveien her 

http://www.fyresdal.kommune.no/
http://static.mnm.as/otoscfhgjx-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Enheter/Telemark/Lists/Kalender/calendar.aspx 


Bli med på markeringen
5. desember markeres FNs internasjonale dag for frivillighet, og Frivillig.no har mange gode
forslag til hvordan du kan skape økt engasjement rundt din aktivitet.

(Skjermdump Frivillig.no)

Les mer og finn tips til markering av dagen her

- Et nummer som ikke er i bruk
Vi oppfordrer med dette alle våre lokalforeninger
til å ta en liten gjennomgang av nettsidene sine
for å oppdatere kontaktdetaljer. På hovedsiden
hentes informasjonen direkte fra DIBA, så da må
feilen rettes der. Under de ulike aktivitetene rettes
informasjonen direkte på nettsiden. 

Ta kontakt med Bjørn på
bjorn.sodeland@redcross.no hvis du trenger
bistand, eller ring 456 61 232

Snakkas i Vrådal
6.-7. april 2019 arrangerer vi distriktsårsmøte på
Straand Hotell i Vrådal. Programmet er langt fra
klart, men vi oppfordrer alle våre frivillige til å
holde av helga.

(Foto: Bjørn Sodeland)

NYTT FRA UKENYTT
Under finner du et utvalg saker fra Ukenytt - Norges Røde Kors sitt nasjonale nyhetsbrev.

http://om.frivillig.no/frivillighetensdag-2018/


Syng med Henry!
"Hallo, jeg er Henry, og jeg kan en del om trøsting og førstehjelp". Slik starter
en av tre sanger om og med Henry. Den første er nå er tilgjengelig på Facebook, Youtube og
rodekors.no. 

Les mer i Ukenytt

Utvidet frist - Juleaksjonen
Siden starten har Juleaksjonen hvert år vokst i
omfang. Fra å ha nådd ut til rundt 2000 barn i
2010, nådde Røde Kors ut til over 13 000 barn i
2017. Dette er en fantastisk utvikling som vi alle
kan være svært stolte av.

Vi utvider søknadsfristen til 2. november.

Les mer i Ukenytt

SØKNADSPORTALEN
Har du kommet i gang med å bruke
Søknadsportalen?

I portalen fyller du inn skjema for å søke om
midler til omsorgsaktiviteter i 2019.
Lokalforeninger har frist 9. november 2018 for å
fylle inn sine søknader og
sende inn til distriktskontoret.

Les mer i Ukenytt

https://sway.office.com/Ieu394npNQ9uRHzp?ref=Link
https://sway.office.com/Ieu394npNQ9uRHzp?ref=Link
https://sway.office.com/lqbnv5JdvkANIDWf?ref=email


Midler til ungdomsaktivitet
Frifond gir midler til lokale ungdomsaktiviteter. Søknadsfristen er 15. november 2018.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer i Ukenytt

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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