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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 14-2018

Røde Kors Avisa 2 - 2018
Røde Kors Avisa er på vei til husstander over
hele Telemark. I denne utgaven 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

Bli bøssebærer!
Det er oktober, og igjen tid for TV-aksjon. I 2016
fikk Røde Kors fantastisk drahjelp av store og
små bøssebærere over hele landet. Nå
oppfordrer vi alle våre medlemmer, frivillige og
støttespillere til å gjøre en innsats for årets TV-
aksjon.

Les mer og meld deg som bøssebærer her

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/105327_rktele_2-2018
https://www.blimed.no/


Trenger norske kvinner
Hver onsdag mellom 18.00 og 20.00 møtes Kvinnegruppa i Skien for å lære, le, skravle og være
sosiale.

TIlbudet er åpent for alle kvinner, og akkurat nå er den blide gjengen på jakt etter flere frivillige norske
damer. Din oppgave som frivillig på kvinnegruppa er å delta på ulike aktiviteter og bidra til norsktrening.

Har du lyst til å være med? 

Kontakt:

samira.shaya@redcross.no

Mye å pusle med i hovedstaden
I høstferien dro 70 gjester og 11 frivillige fra Ferie for alle i Telemark på tur til Oslo. Der var de
blant annet på besøk på Teknisk Museum, Oslo Reptilpark og Popsenteret.



Ferie for alle er et tilbud til familier som av ulike grunner ikke har midler til å reise på ferie på egenhånd.
Alle reiseledere som deltar er frivillige i Røde Kors.

Vil du engasjere deg i Ferie for alle? Ta kontakt med anne.solberg.wasjo@redcross.no

Hurra! Høsten er her
Endelig høst og tid for Høstsamling i Telemark
Røde Kors. Denne gangen er det i Morgedal det
skjer og over 100 Røde Kors-frivillige møtes for å
lære mer, utveksle erfaringer og ha det hyggelig.

Se årets program her

Bli med på eldrekonferanse
Er du frivillig i Røde Kors omsorg og ønsker å
lære mer om demens, sosiale relasjoner og
ernæring? Da vil distriktsråd omsorg gjerne ha
deg med på Røde Kors Eldrekonferanse 2018 i
Oslo. 

Se program for konferansen her

Telemark har kun to ledige plasser, så her er det
førstemann til mølla. Opphold og reise er gratis.

Kontakt marlena.sljivo@redcross.no for mer
informasjon og påmelding. 

Reiser til Skopje
Ressursgruppe internasjonalt arbeid reiser i november til Makedonia for å legge planer for vårt
distriktssamabeid med City Red Cross of Skopje i 2019.

I Ressursgruppe for internasjonalt arbeid jakter de på frivillige med engasjement, tid og lyst til å

http://static.mnm.as/erqqszwtiq-8086.pdf
https://events.provisoevent.no/web-sites/fe562bc7-8b70-4949-9657-f7cc1315b2ca/R%C3%B8de Kors Eldrekonferanse 2018


jobbe med samarbeid på tvers av landegrenser. Gruppas fokus er på Telemark Røde Kors sitt
distriktssamarbeid.

Vil du engasjere deg?

Kontakt dk.telemark@redcross.no

Er du en ressurs?
I Røde Kors er vi avhengige av dyktige og kunnskapsrike frivillige som kjenner sitt fagfelt godt. Akkurat
nå jakter distriktsråd hjelpekorps på en ressursperson med spesialkompetanse innen
vannredning.



Ta kontakt med dk.telemark@redcross.no hvis du er en ressurs

"Du har kommet til
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

Vi velger oss april
6.-7. apri 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.

Rydder i DIBA
I disse dager er vi på
distriktskontoret godt i gang
med å rydde i
medlemsdatabasen. Lokale
ledd blir kontaktet direkte før vi
gjør endringer.

GRATIS FOREDRAG - Pellegrino Riccardi
Telemark Røde Kors inviterer til gratis inspirasjonsforedrag med Pellegrino Riccardi.

Pellegrino har brukt de siste 30 årene på å reise kloden rundt for å møte mennesker og lære ulike
kulturer å kjenne. Ved hjelp av humor, historiefortelling og visuelle virkemidler tar han publikum med på
en indre emosjonell reise, der målet er å hjelpe mennesker til å samarbeide og forstå hverandre bedre.

Selv omtaler han seg som tverrkulturell ekspert, motivator, foredragsholder, lærer,
kommunikasjonsrådgiver og til om med verdensturnerende rockemusiker.

- Jeg ønsker ikke bare at publikum skal forstå mitt budskap, jeg vil at de skal føle det også, sier han.



Ælvespeilet 27. oktober 13.00 – 15.00 Påmelding til dk.telemark@redcross.no

Se og hør Elsafadi i Seljord
Torsdag 25. oktober kommer Marco Elsafadi til Seljord for å dele sine tanker om inkludering, ansvar og
det gode fellesskap. Foredraget holdes på Granvin kulturhus og billetter kan kjøpes der eller på
kulturhusets nettsider:
granvinkulturhus.no

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

Juleaksjonen
Gjensidigestiftelsen ønsker også i år å rette
oppmerksomheten mot at det er mange barn i
Norge som gruer seg til jul. Vil din lokalforening
være med på Juleaksjonen? Husk å fylle inn
søknadsskjema innen 20. oktober!
Les mer i Ukenytt

Bruk søknadsportalen
Alle lokalforeninger og distrikter som søker midler
fra Norges Røde Kors til sine omsorgsaktiviteter
må benytte Søknadsportalen.

Les mer i Ukenytt

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

http://www.granvinkulturhus.no
https://sway.office.com/lqbnv5JdvkANIDWf?ref=email
https://sway.office.com/lqbnv5JdvkANIDWf?ref=email
https://ext.mnm.as/s/2620/8086


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