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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 7 - 2018

Dronningene av campingplassen
Grillen er varm, det er nærmere 30 grader i sola og under parasollen sitter sju sultne damer som
nesten alle har rundet 90 år. I dag er det grillfest på Donavall Camping.

Les mer

Møteplass midt i
sentrum

Lørdag kveld fikk vi servert
en veldig spennende nyhet.

Barne-, ungdoms- og

Tur til Solferino
Solferinoreiser inviterer
frivillige fra Telemark Røde
Kors til en reise i Henry
Dunants fotspor. 

Bli med på en inspirerende tur

Minnestund for
Durga

I perioden 2015 til 2016 var vi
så heldige å ha Durga Bahing
(til høyre) og Ash Maya Rana
som kollegaer og venner her
hos oss i Telemark Røde Kors. 

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/dronningene-av-campingplassen/


familiedirektoratet har innvilget
vår søknad om å åpne en
møteplass for ungdom midt i
sentrum av Skien - nærmere
bestemt på Arkaden
kjøpesenter. Lokalene får vi
låne helt gratis. Tilbudet er et
samarbeid mellom Telemark
Røde Kors, Telemark
fylkeskommune, Skien
kommune og de lokale
videregående skolene, og det
hele startet med en samtale
med elevrådene.

- Den samtalen med elevene
forandret alt. På befaring kom
de med så mange gode innspill
til hva plassen kunne brukes til.
En møteplass var tydelig
etterlengtet og vi måtte bare få
til noe for ungdom her i byen,
sier senterleder på Arkaden,
Aziz Chaer til Varden.

(Faksimile Varden 04.06.17)

Les mer i Varden (krever
abonnement)

og lær mer om Henry Dunants
liv og skjebne,
Genévekonvensjonene og
utviklingen av Røde Kors og
Røde Halvmåne til en
verdensomspennende
humanitær bevegelse. 

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

Som utsendte
ungdomsdelegater fra Nepalsk
Røde Kors tilbragte de nesten
ni måneder i Norge og deres
oppdrag her i Telemark var å
jobbe for å øke engasjementet
blant lokal ungdom. Med et
enormt smittende humør,
pågangsmot og mye kreativitet
gikk de løs på en stor og
utfordrende oppgave. Mange av
våre lokale frivillige fikk
mulighet til å møte dem og flere
utviklet nære vennskap.

Nylig mottok vi den triste
nyheten om at Durga hadde
omkommet i en tragisk
drukningsulykke, og i den
forbindelse inviterte vi til
minnestund i våre lokaler
mandag 28. mai. 

Takk til alle som deltok.

Full fart i Brekkeparken
Flere hundre godt voksne damer og menn fant 23. mai veien til Brekkeparken for å delta på
Aktivitetsdag for godt voksne.

Se film fra dagen her

Se bildeserie her

Les mer om dagen her

http://www.varden.no/nyheter/skal-lage-gratis-moteplass-for-ungdom-inne-pa-arkaden-1.2330593
http://static.mnm.as/gzuynoormi-8086.pdf
http://static.mnm.as/oqkqzrqyfp-8086.pdf
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/2023398027732352/
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/2023398027732352/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2032056643533157.1073741858.127667583972082&type=1&l=eba630ddaa
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/full_fart/


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

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.

Distriktsårsmøte 2018

D-råd hjelpekorps 20/4

D-råd hjelpekorps 3/5

Kontrollkomité 14/3

Distriktsstyret 20/4

Distriktsstyret 14/5

Støtte til
RØFF

Distriktsstyret har
vedtatt å bevilge
25 000 kroner til
oppstart av nye
RØFF-grupper.

Les mer om
søknadskriteriene her

Digital
inkludering

Røde Kors har i to år
drevet prosjektet
Digital senior.

Her finner du fem
gode tips til hvordan
du kan bidra til digital
inkludering.

Les mer

Bytte til Telia
Røde Kors har inngått
en ny avtale med
Telia. Alle
lokalforeninger står
fritt til å slutte seg til
avtalen dersom de
ønsker det.

Les mer her

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 

http://static.mnm.as/okuedwvcoj-8086.pdf
http://static.mnm.as/gxfxsolbgm-8086.pdf
http://static.mnm.as/jkjwzqvezd-8086.pdf
http://static.mnm.as/bczxebnfkc-8086.pdf
http://static.mnm.as/eojmdxthxh-8086.pdf
http://static.mnm.as/kzlacnncgz-8086.pdf
http://static.mnm.as/piyzvjsgra-8086.pdf
http://static.mnm.as/awpetzswxh-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/femtipstilbedredigitalinkludering.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Tibud-fra-ny-telefonleverand%C3%B8r-til-lokalforeningene.aspx
https://learn.didac.no/rodekors/Security/Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F


Løp inn 15 000 kroner
Hurra! Takket være innsatsen til løperne som i begynnelsen av mai deltok på Hjellevannet rundt og
rundt, har Røde Kors Nettverk i Skien nå mottatt hele 15 000 kroner i gave. Tusen takk for bidraget.

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

Hvem gjør hva?
Nasjonalt har Røde Kors vært gjennom en

Satser på digital frivillighet
Hvor mange frivillige har vi? Hvor mange faller



omstillingsprosess. Her finner du en oversikt over
hvem som har ansvaret for din aktivitet.
Les mer i Ukenytt

fra? Hvor mange av de som melder seg blir
frivillig? Hvor mange medlemmer har vi?

Behovet for fakta og statistikk er stort, på alle nivå
i organisasjonen. Gjennom arbeidet med Digital
frivillighet kommer det rapporter som alle kan få
tilgang på.
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.com/mDE40nOcYkK9XluD?ref=Link
https://sway.com/mDE40nOcYkK9XluD?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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