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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 11-2018

Velkommen til høstsamling!
Helgen 2. - 4. november inviterer vi nye, gamle,
aktive og engasjerte Røde Kors-frivillige til
samling på Morgedal Hotell. På programmet står
flere spennende kurs og temasamlinger.

Les mer her

TIL BARNAS BESTE
I morgen møtes frivillige og kommunale
beslutningstakere i Porsgrunn til konferanse i
Ælvespeilet. Målet er å sammen jobbe for at alle
barn skal få en god oppvekst.

Les mer

INTERNASJONALT
PÅ GAUTEFALL

http://static.mnm.as/msllndwnrr-8086.pdf
http://static.mnm.as/yhufabqkkk-8086.pdf


FRIVILLIG HELT
Kjenner du noen som fortjener
tittelen årets frivillig? Nominer
din favoritt på nettsidene til
Frivillighet Norge.
Les mer

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

28.9 - 30.9 inviterer vi til
internasjonal samling på
Gautefall. Der får vi besøk av
våre Røde Kors-venner fra
City Red Cross of Skopje. Vil
du være med på tur? 

OBS! Påmeldingsfristen er
forlenget til fredag 14.
september.

Les mer og meld deg på her

NÅDDE TOPPEN
Denne spreke gjengen fra Til Topps Telemark deltok lørdag 25. august på tur til toppen av Gleksefjell,
et av de flotteste utsiktspunktene på Lifjell. Hurra for Telemarks sprekeste integreringsprosjekt.

http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetsprisen/nominasjon/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/nettverksmote-for-ledere/
http://static.mnm.as/afuvcfesqh-8086.pdf


Henrys pizza
Det var fullt hus da Fellesverket Henrys Hus i
Porsgrunn nylig inviterte lokal ungdom til å
komme innom og lage sin egen pizza - helt gratis.

På Henrys er det flere spennende arrangementer
fremover. Følg med på hva som skjer her:

Snapchat: @henryshuspors
Instagram: @henryshusporsgrunn
Facebook: @henryshus

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 om kandidatene og valget her

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

ÅRETS KAMPANJE
Røde Kors-filmen "Slik ser 1,5 millioner barn ut",
er nominert til årets kampanje. 

Les mer i Ukenytt og gi din stemme

VEILEDERSAMLING - RØFF
Fra 28. oktober til 30. oktober arrangeres det
veiledersamling for RØFF på Eidene. Målgruppe
for samlingen er eksisterende og kommende
RØFF- veiledere, samt ansatte som jobber med
RØFF.

Les mer i Ukenytt

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/inviterer-til-ungdomsvalg/
https://sway.office.com/ZgPoNlCe5zFb9UCK?ref=email
https://sway.office.com/ZgPoNlCe5zFb9UCK?ref=email


Personopplysningsloven
Den nye personopplysningsloven har trådt i kraft i
Norge. Regelverket får betydning for Røde Kors
og de frivillige humanitære aktivitetene.

Les mer i Ukenytt

Fort - søk ExtraExpress
Lokalforeninger kan søke tilskudd på opptil kr.
30.000 gjennom ExtraExpress.

Dette er en fin mulighet dersom du trenger støtte
til mindre og lokale prosjekter.

Søknadsfrist: 15. september.

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/zKfdUgSSbR8182iq?ref=Link
https://sway.office.com/ZgPoNlCe5zFb9UCK?ref=email
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