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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 6 - 2018

- Her blir du sett
På Henrys Hus i Porsgrunn er du velkommen enten du er på jakt etter en billig matbit, en
kaffekopp eller bare en liten prat.

Foto: Bjørn Sodeland

Les mer

Førstehjelp i fokus Ny på kontoret

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/--her-blir-du-sett/


Livreddende førstehjelp er tema for årets 8. mai-
kampanje. Sammen skal vi gjøre nordmenn
tryggere på førstehjelp.

Vi oppfordrer alle våre lokalforeninger til å
engasjere seg.

Les mer og meld fra om planer for dagen her
(Krever pålogging)

Anne Solberg Wåsjø er det ferskeste tilskuddet
her på kontoret. Hun har akkurat flyttet tilbake til
Kragerø etter syv år i Bergen, og begynte
mandag som Oppvekstkoordinator i Telemark
Røde Kors. Nå er hun klar for å komme seg ut i
vårsolen og treffe dere.

- Jeg gleder meg masse til å komme i gang og er
spent på møte alle de flotte frivillige her i
Telemark, sier Anne. 

Ta kontakt på anne.solberg.wasjo@redcross.no

Kraftig økning i antall skader
Hjelpekorpsene i Telemark behandlet denne
påska 180 skader. Det er en kraftig økning
sammenlignet med fjorårets påske da antall
skader lå på 111.

Foto: Bjørn Sodeland 

Les mer

Støtte til nye RØFF-grupper
Distriktsstyret i Telemark Røde Kors har vedtatt å
bevilge 25 000 kroner til oppstart av nye RØFF-
grupper lokalt. Pengene skal brukes til utstyr,
opplæring eller aktivitet tilknyttet RØFF. Ta
kontakt med distriktskontoret for mer informasjon
om søknadskriterier.

Kontakt:
dk.telemark@ redcross.no

Foto: Bjørn Sodeland

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8. mai-kampanjen/Sider/default.aspx
http://blogg.telemarkrkh.no/nyheter/2-paskedag-og-avslutning-av-pasken/


Bedre og bedre dag for dag
Alder er ingen hindring for deltakerne på den ukentlige eldretrimmen på Bø Frivilligsentral. Eldste
trimmer, Guro Bjørnstad, er 92 år gammel og går ikke glipp av en eneste time.

Les mer

Vær forberedt
på flom

En snørik vinter gjør at
vi må være forberedt
på vårflom flere steder
i landet.

Foto: Gvarv Røde Kors

Les mer
(Krever pålogging) 

Referat fra
distriktet

Har du fått med deg
siste oppdateringer fra
distriktet? Under finner
du de siste referatene.

Referat distriktsstyret

Referat hjelpekorps

Referat omsorg

Referat ungdom

Bød 400 000
for tomt

Før jul annonserte
Gautefalltomter at
firmaet ville legge en
av sine tomter ut på
auksjon, og lovet at
alle inntekter skulle gå
til Drangedal Røde
Kors. Etter påske kom
gladnyheten om at
høyeste bud var på
400 000 kroner.

Frivillighetens
PULS

Nå er det ikke lenge
igjen! 21.-22. april
møtes vi i Langesund.

Vi gleder oss!

Skal fremme flerkulturelle gründere
- Mange innvandrerkvinner drømmer om å starte egen bedrift men få setter drømmen ut i livet, sier
Linda C. Furulund i MØY. Sammen med Røde Kors, skal hun nå jobbe for å gjøre drømmer til
virkelighet.

Foto: Bjørn Sodeland

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bedre-og-bedre-dag-for-dag/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Venter-v%C3%A5rflom.aspx
http://static.mnm.as/jyicpssgov-8086.pdf
http://static.mnm.as/mhbnmnvhjq-8086.pdf
http://static.mnm.as/zqmbrpsdjy-8086.pdf
http://static.mnm.as/cyqelxybtn-8086.pdf


Les mer

Får millioner til
folkehelsetiltak

Telemark fylkeskommune får
hele 30 millioner kroner til
folkehelsetiltak de neste seks
årene.

Les mer på fylkeskommunens
nettsider

Forsikring og
refusjon

FORF har lagt ut informasjon
fra Justis- og
beredskapsdepartementet om
forsikringsdekning for frivillige
redningsmannskaper under
aksjoner, øvelser og organisert
trening. 

På siden finner du også
informasjon om refusjon av
utgifter i forbindelse med
redningsaksjoner.

Les mer 

Venter til høsten
Skien City Run, som vi forrige
Bindeleddet meldte at skulle gå
av stabelen 5. mai, har blitt
utsatt. Vi håper å få til et løp i
løpet av høsten. Følg med :)

Foto: Bjørn Sodeland

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

Vellykket blodgiverkampanje
Før påske lanserte Røde Kors en kampanje for å
rekruttere nye blodgivere, og hele 3.158 personer
har meldt fra om at de ønsker å gi blod.
Les mer i Ukenytt

Røde Kåss klesgjenvinning
Røde Kors har satt i gang et prøveprosjekt for å
øke gjenvinning av gamle tekstiler, og Else Kåss
Furuseth har alt begynt å rydde i skapet.
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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https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/skal-fremme-flerkulturelle-grundere/
https://www.telemark.no/Aktuelt/2018/Millioner-til-folkehelsetiltak-i-Telemark
https://www.forf.no/?_id=95&Refusjon
https://sway.com/gmGmFacoIdCiMeDv?ref=Link
https://sway.com/gmGmFacoIdCiMeDv?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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