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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 10 - 2018

Takk for innsatsen i sommer!
Sommeren er for mange tida for å slappe av, nyte livet og gjøre absolutt ingenting. For andre er
fridagene en anledning til å farte land og strand rundt, kjøre karuseller og se på sjimpanser og ville dyr.
Noen har investert penger i tur til utlandet for å sikre seg godt vær, men har i år gått glipp at tidenes
norske sommer. 

For våre frivillige i hjelpekorpset har årets sommer vært en av de mest hektiske i manns minne. Det
varme, tørre været, som har gjort at selv den største frysepinnen har ligget og duppet i vannet i timevis,
har ført til en kraftig økning i antall utrykninger. Når det regner og blåser, holder de fleste seg inne, i
sommer har absolutt alle vært utendørs. Det har ført med seg flere ulykker der det har vært behov for
vår assistanse. Vi har vært vitne til tragiske båt- og kajakkulykker og deltatt på flere store leteaksjoner.
Det varme været har i tillegg bragt med seg kraftig tørke, og gjennom hele sommeren har det tikket inn
varsler om skogbranner i Telemark. Antall branner har bikket godt over hundretallet, og kapasiteten til
brannvesenet har vært sprengt. Over hele Telemark har våre frivillige satt ferien på hold for å bistå, og
brukt lange dager, kvelder og netter på sluknings- og etter slukningsarbeid og annen nødvendig hjelp.

Tirsdag 17. juli rapporterte Drangedal Røde Kors på Facebook at siden fredagen hadde korpsets
medlemmer lagt ned 500 timers frivillig innsats i tilknytning til brannslukking, en rapport mange av våre
korps kan kjenne seg igjen i. 

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/


Som distriktsleder i Telemark Røde Kors er jeg stolt over innsatsen dere har lagt ned. Takk til dere som
lot ferie være ferie, dere som satt malingen av huset på hold, droppet badeturen, sommerfesten eller
båtturen for å gjøre en innsats for andre. Takk for at dere er til stede. 

Tone Sissel Kise, Telemark Røde Kors

(Foto: Jon Aasan/Seljord Røde Kors)

Dro til sjøs
Båtfolket i Telemark er blitt
flinke til å bruke vest, melder de
frivillige i Porsgrunn Røde Kors
sin sjøtjeneste. Likevel
oppfordrer de alle til å tenke
nøye gjennom valg av
flyteplagg.

Les mer

Heiste seil
I sommer har skipper Per-Atle
Einan invitert til tre seilturer
langs Telemarkskysten. Med
seg har han en frivillig fra Røde
Kors og fire heldig barn som
har fått oppleve sjøen fra sin
beste side.

Les mer

Påmelding
høstferie

Påmelding til høstens Ferie for
alle er åpnet. Turen går til Oslo
i uke 41, og søknadsfrist er 8.
september.

Les mer

Støtte til aktiviteter for barn
Telemark Røde Kors har mottatt støtte fra
Bufdir til barneaktiviteter.

Midlene skal gå til lokale Barnas Røde Kors
(BARK) grupper, men det er også mulig å få
støtte til aktiviteter i lokalforeninger der det ikke er
etablert egne barnegrupper.

Illustrasjonsfoto: Sigve Aspelund

Les mer 

Gode ungdomskandidater
Telemark Røde Kors Ungdom skal i løpet av
september holde valg på nytt styre i
distriktrådet.

Kunne du tenke deg å engasjere deg for
ungdommen i Telemark, eller har du tips om
gode kandidater?

Ta kontakt med:

bjorn.sodeland@redcross.no, eller på telefon 456
61 232

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/velg-riktig-vest/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/pa-tokt-med-rode-kors/
http://static.mnm.as/bjodpowsld-8086.pdf
http://static.mnm.as/kxzpykqjmf-8086.pdf


Ikke helt på bærtur
Indiane og Solveig skulle
egentlig selge frukt og bær til
inntekt til Røde Kors, men da
de fant ut at bærsesongen
allerede var på hell, satset de i
stedet på salg av saftis. Det ble
en suksess.

Les mer

Vårt ansvar
11. september inviterer
Porsgrunn Røde Kors til
konferansen "Våre barn - vårt
ansvar".

Les mer

Hold deg oppdatert
Her finner du de siste
referatene fra styre og stell i
Telemark:

Internasjonalt arbeid13/8
Omsorg 18/8
Hjelpekorps 16/8
Distriktsstyret 20/8

Internasjonalt på Gautefall
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?

Les mer

Kom videre mann!
Vi er straks i gang med et nytt kurs for menn som
ønsker hjelp til å komme seg videre.
Kurset er åpent for alle menn som av ulike
grunner sliter, og målet et at deltakerne i løpet av
åtte uker skal få et tydeligere overblikk over
situasjonen sin, bli flinkere til å snakke om
vanskelige temaer og få hjelp til å styre livet sitt i
riktig retning.

Kontakt Line Wright Lia på line.lia@redcross.no
eller mobil 994 08 740 for mer informasjon.
Du kan også besøk Kom videre mann på
Facebook

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

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ikke-helt-pa-bartur/
http://static.mnm.as/okuedwvcoj-8086.pdf
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
http://static.mnm.as/afuvcfesqh-8086.pdf
https://www.facebook.com/komvideremann/


HELT PSYKT!
En fersk rapport fra Røde Kors viser at én av fire
ungdommer ikke snakker med andre om
problemene sine. Samtidig må helsesøstre avvise
ungdom i døren på grunn av tidspress. Denne ble
sluppet på arrangementet "Den psyke
ungdomstiden" under Arendalsuka 2018.

Les mer i Ukenytt

INNKALLING - SENTRAL
UNGDOMSKONFERANSE

Sentral ungdomskonferanse arrangeres i år på
Sundvolden Hotell i Buskerud fra fredag 26.–
søndag 28. oktober 2018. Alle distrikter inviteres
med dette til å sende delegater.

Sentral ungdomskonferanse er Røde Kors
Ungdoms øverste organ. Her samles
representanter fra alle distriktene for å ta viktige
beslutninger om Røde Kors Ungdoms fremtid.

Les mer 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
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https://sway.com/dFxajFQz5WjCUGMg?ref=Link
https://sway.com/dFxajFQz5WjCUGMg?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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