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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 12-2018

VELKOMMEN TIL VALG!
Fredag 28. september klokken 19.00 inviterer vi til ungdomsvalg i Telemark Røde Kors. Alle
frivillige mellom 13 og 30 år er velkommen til å gi sin stemme.
Les mer

Ingen tid til omsorg?
Røde Kors-rapporten Ingen tid til omsorg?
avdekker alvorlige mangler med dagens

Husk DIBA
For å få full oversikt over våre frivillige og

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/inviterer-til-ungdomsvalg/


eldreomsorg. Over 420 av våre besøksvenner
har svart på spørsmålene, flere av dem fra
Telemark.

Les hele rapporten her

medlemmer er vi avhengige av at alle registreres i
vår medlemsdatabase DIBA. Vi oppfordrer alle
våre lokalforeninger til å oppdatere informasjonen
for sine aktiviteter. Ta kontakt med
distriktskontoret dersom dere har behov for hjelp.

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

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


VÆR BEREDT!
Som leder i Røde Kors har du et spesielt ansvar for at lokalforeningen og lokale frivillige er forberedt på
å håndtere ekstraordinære hendelser. Meld deg på Beredskapskurs for ledere på årets høstsamling og
bli tryggere på din rolle.

Foto: Jon Aasan, Seljord Røde Kors 

Les mer og meld deg på her

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

http://static.mnm.as/msllndwnrr-8086.pdf
http://www.granvinkulturhus.no


Flere frivillige
Vil du engasjere deg som
frivillig i Røde Kors? Akkurat nå
jakter vi på deg som kan stille
opp for ungdommen på Henrys
Hus, vil gjøre en innsats på
Ferie for Alle eller vil engasjere
deg som gatemegler.

Meld deg frivillig her

Nettverksmøter
15. og 16. oktober inviterer
Telemark Røde Kors til
nettverksmøter for leder og
nestleder lokalt.

Målsettingen med møtene er å
bli bedre kjent, høre hva som er
utfordringene lokalt og skape
enda bedre samarbeid mellom
lokale ledd og distriktet. 

Les mer

Forstå ungdommen
Hvordan kan vi forstå ungdom
og hjelpe dem til å oppleve
tilhørighet og glede? Det er
temaet for et kurs Porsgrunn
Røde Kors nå inviterer til på
Henrys Hus. Kurset holdes
tirsdag 2. oktober fra 8.30 til
14.30 av psykologspesialist
Tonje Luneng ved KoRus-Sør
og er verdt å få med seg.
For mer informasjon og
påmelding, kontakt
omsorg@porsgrunnrk.no

HUSK HØSTSAMLINGEN
Høsten er her, bladene faller fra trærne og selvfølgelig arrangerer vi høstsamling. Har du ikke meldt
deg på?

Les mer og meld deg på her

Helt topp tur
Fjellet er en flott
integreringsarena.

Les rapporten fra vårt
prosjekt Til Topps her

Hilsen fra
Haraldvigen

I sommer arrangerte vi
Leir for barn og unge
med
funksjonsnedsettelse.

Les rapporten fra en
fantastisk tur her.

Strøken hytte
Drangedal Røde Kors
har pusset opp hytta si
på Gautefall.

Se bildene fra en helt
strøken hytte

Nytt fra styre
og stell

Her finner du de siste
rapportene fra styre og
stell i Telemark.

Internasjonalt 13/8
Omsorg 18/8
Hjelpekorps 16/8
Distriktsstyret 20/8

https://www.rodekors.no/bli-frivillig/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/nettverksmote-for-ledere/
http://static.mnm.as/msllndwnrr-8086.pdf
http://static.mnm.as/lukcgyqqap-8086.pdf
http://static.mnm.as/nusjpbngml-8086.pdf
https://www.facebook.com/drangedalrodekors/photos/pcb.10155533889111455/10155533888786455/?type=3&theater
http://static.mnm.as/tnizgvgtqw-8086.pdf
http://static.mnm.as/qjhiprvspm-8086.pdf
http://static.mnm.as/fkxpsqdkzd-8086.pdf
http://static.mnm.as/qjelcoetru-8086.pdf


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

Røde Kors mot 2030
Hvordan ser Røde Kors ut mot 2030? Les
rapporten i Ukenytt. 

Les mer i Ukenytt

Søk midler til ungdomsarbeid
Frifondmidler skal styrke og støtte lokal
ungdomsstyrt aktivitet. Søk støtte nå.

Les mer i Ukenytt

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

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

Powered by Make

https://sway.office.com/hTAQy2PXhlvBH5SX?ref=email
https://sway.office.com/hTAQy2PXhlvBH5SX?ref=email
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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