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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 5- 2018

Her finner du Røde Kors i påska
Denne påska legger frivillige fra Røde Kors i Telemark ned over 15 000 timers arbeid for at du
skal kunne ferdes trygt i fjellet. Totalt sitter nesten 400 mannskaper klare til å rykke ut hvis noe
alvorlig skjer.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer

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-finner-du-rode-kors-i-paska/


PÅSKENYTT - fra Røde Kors
Da er Røde Kors Avisa på vei ut i postkasser
over hele Telemark.

I denne utgaven kan du lese mer om en "syk tur"
med Sea King, Guro (92) som trimmer hver
eneste dag, og påsketuren med Ferie for alle
som i år går til Rauland.

Les hele avisa på ISSUU

Droner kan redde liv
Røde Kors ønsker flere droner, melder NRK
Telemark.

Vinje og Haukeli Røde Kors har fått støtte fra
kommunen til innkjøp, og nå håper hjelpekorpset
å ha en avansert drone på plass i løpet av kort
tid.

Hør hele innslaget her

Oppvarmingen er i gang!
5. mai stiller vi igjen på startstreken for å gjennomføre Skien City Run - et løp der alle kan delta
og der det er lov å gå.

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/102592_rktele_1-2018_web
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE01005918/22-03-2018#t=18m8s


Skien City Run er et dugnadsprosjekt med treningssenteret Sky Fitness i spissen og Telemark Røde
Kors og Skien By med på laget. Målet er å etablere et byløp der absolutt alle kan delta, enten de er
topptrente og vil løpe på tid eller bare ønsker å få seg litt frisk luft sammen med barna eller bestemor.

Løpet har fått undertittelen "Mestring i Skiens gater", og vi jobber aktivt for å få med mennesker som
ellers ikke ville deltatt i et gateløp. I dag mottok vi nyheten om at
SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland sponser deltakeravgiften for noen av våre deltakere og vi
gleder oss til å fylle Skiens gater i mai.

Hold av datoen! Info om påmelding kommer i neste Bindeleddet og på våre Facebooksider.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Se bildene fra fjorårets løp her

Siste frist!
Siste frist for påmelding til årets Røde Kors-
konferanse er på mandag.

(Illustrasjon: Pernille Bache)

Meld deg på nå

Se programmet her

Frivillighetskonferansen 2018
Frivillighetsarbeidet er i endring. Frivillige
organisasjoner melder at det er krevende å
motivere folk til blant annet styre- og tillitsverv, og
det er utfordrende å rekruttere medlemmer. Men
dugnadsånden lever!

Hvordan skal foreningene/organisasjonene
forholde seg til dagens frivillighet?

Vi sees 11. april på Skagerak Arena

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer og meld deg på her

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1490781377660689.1073741853.127667583972082&type=1&l=aa9888a7d4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-UpZpgyB_E3jeb-KDDBLOjNrS428Km_euubx8lVa15eutA/viewform
http://static.mnm.as/ldeggowrqp-8086.pdf
http://static.mnm.as/yyxqmpijng-8086.pdf


Gratis ferie for barnefamilier med svak økonomi
Våren står for tur og mange begynner å planlegge sommerferie. Det gjelder også oss.
Nå er programmet for Ferie for alle klart.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer her

Meld på deltakere her

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

Høy beredskap i fjellet
Røde Kors er klare for påsken. Nasjonalt er 1200
frivillige i 150 lokale hjelpekorps i forsterket
beredskap og klare til å ta i mot påskefolket.
Les mer i Ukenytt

Fokus på førstehjelp
Nedtellingen til årets 8. mai-kampanje er i gang,
og det er under to måneder igjen til lørdag 5. mai.
Materiell og annet utstyr er klart.
Les mer i Ukenytt

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

http://static.mnm.as/clrpsolces-8086.pdf
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 
https://sway.com/cjEL7xN2WiwQn5tI?ref=Link
https://sway.com/cjEL7xN2WiwQn5tI?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086


Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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