
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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Tør ikke gi førstehjelp
Kun 4 av 10 nordmenn tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner. Nesten 80 prosent
oppgir frykten for å gjøre vondt verre som grunn.

- Førstehjelp redder liv. Derfor er det avgjørende at flest mulig har den kunnskapen som er nødvendig til
å gjøre en innsats når det virkelig gjelder. Uansett kunnskapsnivå er det alltid bedre å gjøre noe enn å
la være, sier Jarle Bjørge Øverland, leder i Telemark Røde Kors hjelpekorps.

Denne helgen markerer flere lokalforeninger i Telemark Røde Kors-dagen med fokus på å øke
kunnskapen rundt førstehjelp.

Les mer
Se den nasjonale kampanjefilmen her

Styre og stell
Hvem er sjefen for
hjelpekorpset, hvem
styrer de frivillige i
omsorg og hvem er

Turist i eget
land og fylke

Telemark Røde Kors
har fått midler av
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet til å
arrangere dagsturer i
eget fylke.

Aktivitetsdag
for godt
voksne

23. mai inviterer vi

Rundt og
rundt for

Røde Kors
6. mai kan du løpe
Hjellevannet rundt og

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/tor-ikke-gi-forstehjelp/
https://www.facebook.com/rodekors/videos/10156219161452744/


sjefen over alle sjefer?

Her finne du oversikt
over de nye
distriktsrådene i
Telemark.

Ta kontakt hvis din
lokalforeninger har
planer til sommeren.

Les mer

igjen til aktivitetsdag
for godt voksne i
Brekkeparken.

Se hele programmet
her

rundt. Alle inntekter
går til Røde Kors sitt
nettverksarbeid i
Skien.

Les mer og meld deg
på her

Høy puls for frivilligheten
Helgen 21. - 22. april var våre frivillige samlet i
Langesund for å lære noen nytt, velge
representanter i råd og styrer og ha det
hyggelig sosialt.

Dykkere fra Bamble og Skien Røde Kors og
mannskap fra båten til Porsgrunn Røde Kors stilte
opp med en actionfylt demo av den lokale
kapasiteten på vannredning.

Blant gjestene var Gisle Kavli, som ble utropt til
æresmedlem av Telemark Røde Kors, inspirator
Gyrid Beck Solberg og en fantastisk gjeng med
motiverte frivillige.

Se video og allsang for Gisle her
Se bildene fra konferansen her
Se Gyrids inspirerende ord her

Hele Norge rydder!
Hele Norge rydder, og vi oppfordrer alle
telemarkinger til å bli med ut for å gjøre en
innsats.

Nylig var denne dugnadsgjengen fra
mannsgruppa i Røde Kors Skien ute for å rydde
søppel på Myren og Elstrøm, og her ser du
resultatet.

Les mer om den nasjonale ryddedugnaden her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/styre-og-stell/
http://static.mnm.as/igsblfgmgl-8086.pdf
http://static.mnm.as/yfmzbxnpea-8086.pdf
https://www.facebook.com/hjellevannetrundt/
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1979928808745941/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1981258681946287.1073741857.127667583972082&type=1&l=93f33c25ee
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1983852168353605/
http://www.varden.no/nyheter/inviterer-til-dugnad-for-a-fjerne-soppel-1.2308277
http://www.varden.no/nyheter/inviterer-til-dugnad-for-a-fjerne-soppel-1.2308277


Tomme flasker har gitt full aktivitet
De siste ti årene har Røde Kors sine lokalforeninger i Telemark takket være lokale flaskepantere mottatt
nesten fire millioner kroner til å drifte frivillige aktiviteter.
Les mer

Ble norgesmestere i optimisme
Jubelen stod i taket da Bø Optimistene nylig vant det årlige norgesmesterskapet i volleyball for
seniorer.

Les mer

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/tomme-flasker-har-gitt-full-aktivitet/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/norgesmestere-i-optimisme/


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

Velkommen til landsleir
Røde Kors Ungdom inviterer alle unge frivillige i
Røde Kors mellom 13 og 30 år til Landsleir. Årets
leir går av stabelen 4.-8. juli på Gulsrud Leirsted,
som ligger idyllisk til ved Tyrifjorden.
Les mer i Ukenytt

Husk skjema!
Vi minner om at lokalforeningene må sende inn
skjema med styresammensetningsinformasjon for
sittende lokalstyre innen 15. mai.
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/YsVO0mgCAThCExQf?ref=Link
https://sway.com/YsVO0mgCAThCExQf?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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