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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 13-2018

HETESLAG PÅ HENRYS
- Jeg begynner å grine, skriker Sunniva B. Gundersen og vifter febrilsk med armen foran
munnen. Sammen med vennene rundt bordet har hun akkurat svelget første bit av dagens
gratismåltid på Fellesverket Henrys Hus. Det var sterkere enn forventet.

Les mer

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/heteslag-pa-henrys/


Krever eldreomsorg uten stoppeklokke
I rapporten Ingen tid til omsorg? Eldreomsorgen slik vi møter den har Røde Kors intervjuet 420
av sine frivillige besøksvenner, flere av dem fra Telemark. Besøksvennene beskriver en
situasjon der mange eldre sliter med ensomhet og ikke får dekket grunnleggende behov knyttet
til omsorg, aktiviteter, mat og helsehjelp.

En frivillig fra Telemark sier det slik:

«De ansatte har ikke tid til aktiviteter. Den aktiviteten som blir tilbudt blir av oss frivillige. Mange ganger
går vi fra besøket med en følelse av at en skulle vært der lenger.»

Les mer 

Skal jobbe for ungdommen
Hurra! Fredag ble denne fine gjengen valgt til å representere ungdommen i Telemark Røde Kors.

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/krever-eldreomsorg-uten-stoppeklokke/


Ny leder for distriktsråd for ungdom er Ena Rizvic (nummer to fra venstre). Med seg på laget får hun
Zeinab Ismail som nestleder. Adrian Eliassen (til venstre) og Tommy Evensen stiller som medlemmer i
rådet. Daniel Larsen (ikke til stede) blir vara.

Vi er helt i hundre!
Nesten 110 frivillige er nå påmeldt til årets Høstsamling i Telemark Røde Kors. Vi gleder oss til å
treffe dere alle på Morgedal Hotell.

Ressursgruppe opplæring har gjort en veldig god innsats med årets program, så dette lover bra både
faglig og sosialt.

Velkommen!

Se programmet her

Ny områdeinndeling 
I forbindelse med politiets omorganisering ble
kommunene i Telemark fordelt i områder hos
politiet. Hjelpekorpset i Telemark har derfor valgt
å tilpasse sin områdestruktur til politiets. Ny
områdeinndeling er som følger:

Grenland
Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan

Gøy på Gautefall
Denne helgen fikk Telemark Røde Kors besøk
av 15 frivillige og tre ansatte fra City Red
Cross of Skopje.

Sammen med RØFF-ungdom og frivillige fra
Ferie for alle, flerkulturaktiviteter, distriktsstyret og
ressursgruppe for internasjonalt arbeid, hadde de

http://static.mnm.as/odlwgcrywr-8086.pdf


Vestmar
Kragerø, Drangedal, Nissdal

Midt og Vest
Nome, Bø, Sauherad, Seljord, Kviteseid, Tokke,
Vinje, Fyresdal

Øst
Notodden, Hjartdal, Tinn

en super helg på Gautefall.

Tilbakeblikk til 2017 og mål for 2019 og 2020 var
hovedtema for samlingen.

Våre gjester dro hjem med gode vennskap,
kunnskap, kulturforståelse og bedre forståelse for
distriktssamarbeidet i sekken. 

Tusen takk til alle frivillige fra Telemark som bidro
med stort og smått.

Red Cross volunteer, yesterday, today and
tomorrow!

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

Vil du bygge
internasjonale

relasjoner?
Ressursgruppe for
internasjonalt arbeid jakter på
frivillige med engasjement, tid
og lyst til å jobbe med
samarbeid på tvers av
landegrenser. Gruppas fokus er
på Telemark Røde Kors sitt
distriktssamarbeid, som for
øyeblikket er med City Red
Cross of Skopje i Makedonia.

Kontakt:
dk.telemark@redcross.no

Vannvittig viktig
ressursperson

Distriktsråd hjelpekorps søker
ressursperson vannredning.
Den aktuelle kandidaten må ha
erfaring med vannredning i elv
eller sjø, ha god oversikt over
fagfeltet og kunne stille på
distriktsrådsmøter.

Kontakt:
dk.telemark@redcross.no

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 tre ledige plasser, så her er det
førstemann til mølla. Opphold og reise er gratis.

https://events.provisoevent.no/web-sites/fe562bc7-8b70-4949-9657-f7cc1315b2ca/R%C3%B8de Kors Eldrekonferanse 2018


Satte opp rytmen
Nesten 70 deltakere troppet opp da Nome
Røde Kors onsdag inviterte til sitt faste
kvinnetreff.

Denne gangen var det kvinner fra Kosovo som
hadde ansvaret, og deltakerne fikk smake på
nydelig mat, lære mer om kvinnenes hjemland og
delta på tradisjonell ringdans.

Kari Landsverk Møllen i Nome, melder om at til
og med hun i første omgang fikk det til, men at
det ble verre etterhvert.

- Jeg er helt sikker på at jeg mangler noen ledd i
hoftene mine, for slike bevegelser har i hvert fall
ikke jeg, sier Kari.

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

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 deg 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.

Avtale med helseforetakene

http://www.granvinkulturhus.no


Røde Kors har inngått en nasjonal
samarbeidsavtale med helseforetakene.

Formålet med avtalen er å få på plass et nasjonalt
rammeverk for prehospital helseberedskap.

Les mer i Ukenytt

Digital frivillighet
En innlogging og et sted å gå for å finne det du
trenger. Høres det ut som en fjern drøm? Det er
det ikke. Nasjonalt jobbes det nemlig akkurat nå
aktivt med prosjektet Digital frivillighet, som skal
gjøre det lettere å være frivillig i Røde Kors.

Les mer i Ukenytt

Ny personvernside
Den nye personopplysningsloven har trådt i kraft i
Norge. Regelverket får betydning for Røde Kors
og de frivillige humanitære aktivitetene. I den
forbindelse har det blitt laget en ny
personvernside på rodekors.no
Les mer
Besøk siden på rodekors.no

Forsikring for frivillige
Enhet Aktivitet og Frivillighet jobber nå med å
klargjøre hva som ligger i de ulike
forsikringsordningene for frivillige i aktivitet i Røde
Kors.

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

https://sway.office.com/EKXvyG1x5S4DTuCq?ref=Link
https://sway.office.com/EKXvyG1x5S4DTuCq?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ny-personopplysningslov.aspx
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/behandlingsgrunnlag/
https://sway.office.com/EKXvyG1x5S4DTuCq?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086


Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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