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God ferie!
Ferien er godt i gang, og i forrige uke var vi på første av i alt seks Feire for alle turer denne
sommeren. Da gikk ferden til Langesund og Skjærgården hotell, der våre gjester overnattet fra
søndag til onsdag.

Et av høydepunktene var turen med skuta Flesa i den lokale skjærgården. Været var, som bildet viser,
perfekt, og barn, voksne og frivillige storkoste seg.

I tillegg til turen til Langesund, skal vi i løpet av sommeren på tre seilturer langs Telemarkskysten,
overnattingstur til Kristiansand og hyttetur til Solsjø utenfor Helgeroa.
Denne sommeren reiser nesten 200 barn og voksne på Ferie for alle med Telemark Røde Kors.
Telemark Røde Kors har også eget tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse, og i august
reiser over 60 deltakere og frivillige til sommerparadiset Haraldvigen utenfor Kristiansand.

Hør innslag på NRK Østafjelles

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer

Telemarksavisa har også skrevet om sommerens Ferie for alle

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://radio.nrk.no/serie/ferieradio/DSSO02000518/22-06-2018#t=1h59m
https://www.ta.no/nyheter/telemark-rode-kors/langesund/ferie-for-alle-flere-av-disse-har-aldri-bodd-pa-hotell/s/5-50-566251


- Vil skape et levende hus
Tonje Skåte Pettersen er ansatt som
prosjektleder på Fellesverket Henrys Hus i
Porsgrunn.

Tonje har vokst opp i Skien, men har de siste 18
årene holdt til i Oslo der hun blant annet har
jobbet for Integrerings- og manfoldsdirektoratet
og NAV. Nå er hun tilbake i Telemark og har
bosatt seg på Sandøya i Porsgrunn med mann
og barn.

På Henrys er hun klar for å inspirere, engasjere
og bygge opp en positiv møteplass for lokal
ungdom.

- Jeg gleder meg til å komme i gang og være
med og bidra til å skape et levende hus med
mange spennende aktiviteter, sier Tonje til
Bindeleddet.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Tur til Solferino
Solferinoreiser inviterer frivillige til en reise i
Henry Dunants fotspor.

Turen går fra 18. - 21. oktober og det er mulig å
søke støtte fra Henry Dunant Reisefond. 

Les mer om turen og programmet her

Les mer om Henry Dunants reisefond her

(Foto: Bjørn Sodeland)

Til toppen av Telemark
Lørdag 25. august setter vi igjen kursen mot Gaustatoppen for sammen å oppleve norsk natur på sitt

http://static.mnm.as/gzuynoormi-8086.pdf
http://static.mnm.as/oqkqzrqyfp-8086.pdf


aller beste. Vil du bli med på årets sprekeste integreringsprosjekt?

Les mer og meld deg på her

(Foto: Bjørn Sodeland)

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

På skolen har fokuset på det psykososiale
læringsmiljøet de siste årene blitt stadig sterkere.
Barna våre lærer ikke bare å lese og regne, men
også å mestre dagliglivets problemer. De snakker
om mobbing, følelser og utenforskap.
Lærere,helsesøster, sosiallærer og andre
fagpersoner gjøre sitt ytterste for at skolen skal
være et trygt og godt sted å være for alle.

Men hva skjer når skoledagen er over? Hvem
passer på barna våre da?
Les mer om konferansen her

Hold deg oppdateret
Har du full oversikt over hva som skjer?
Under finner du de siste referatene fra styre
og stell i Telemark.

Distriktsstyremøte 18/6

Ressursgruppe opplæring 11/6

Distriktsråd omsorg 14/6

Ressursgruppe internasjonalt arbeid 14/5

Ressursgruppe internasjonalt arbeid 4/6

Distriktsråd hjelpekorps 21/6

Populært lunsjtilbud
Sommerens lunsjtilbud på Henrys Hus har
blitt en suksess. Første dag leverte våre
dyktige kokker hele 60 måltider til lokale
bedrifter, melder Porsgrunns Dagblad. 

Tilbudet er et samarbeid mellom NAV, Røde Kors
og Voksenopplæringa, og målet er å gi både
språktrening og arbeidstrening til deltakerne.

Mestrenes mester
Brusflaskebowling og kasting med ertepose
er blant aktivitetene som står på programmet
når frivillige fra Notodden Røde Kors
arrangerer eldretrim.

Trimmen foregår på Gransherad Bygdeheim,
melder avisa Telen, og trimmer Bjørg Breda
Gulbrandsen demonstrerer selvsikkert sine
bowlingtalenter.

http://static.mnm.as/ulirbsrmqk-8086.pdf
http://static.mnm.as/okuedwvcoj-8086.pdf
http://static.mnm.as/wuskpdhyiv-8086.pdf
http://static.mnm.as/ovedyfssqb-8086.pdf
http://static.mnm.as/sfokvrbjpn-8086.pdf
http://static.mnm.as/avfytjlvum-8086.PDF
http://static.mnm.as/nvmgqgeqcd-8086.PDF
http://static.mnm.as/ezruqkgmez-8086.pdf


En av husets kokker, Mohammed, har drevet
egen restaurant i Aleppo i Syria, og koser seg på
jobb.

- ... Jeg liker ikke å sitte stille, så dette gir meg
masse motivasjon ... Mat er min lidenskap, sier
Mohammed til avisa.

(Faksimile Porsgrunns Dagblad 28.06.2018)

- Oi, den var jeg mester på, sier Gulbrandsen til
avisa.

(Faksimile Telen 08.10.2018)

Søker nye besøkshunder
Vil du bli besøksvenn med hund? Da er
Rjukan og Tinn Røde Kors på jakt etter deg.

Dagens tilbud er nemlig så populært at de nå har
behov for flere trivelige firbeinte venner, melder
Rjukan Arbeiderblad.

- De vil ofte snakke med hundene lenge og
storkoser seg, men det betyr at vi får tid til færre,
sier Gunnar Undersrud, som selv går på besøk
med hunden sin.

Nytt kurs er i gang i i oktober.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Vær beredt
Vet du hva det innebærer å være del av en
beredskapsorganisasjon som Røde Kors?

Vi oppfordrer med dette alle frivillige, medlemmer
og ansatte til å ta vårt nye e-læringskurs om
beredskap.

Ta kurset her

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

Barsk i vest
Det barskeste vi vet er menn vest. Vi ønsker
derfor å bruke sommeren til å feire, heie på og

Vi vil ha ALLEMED
ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det
lettere å inkludere alle barn og unge i
fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

https://learn.didac.no/rodekors/Security/Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F


hylle menn som bruker redningsvest i båt.

Les mer i Ukenytt
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
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