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- Har hatt en av Telemarks beste jobber
I morgen har Eli Ducros sin siste arbeidsdag som daglig leder i Telemark Røde Kors, men selv
om hun gir seg som leder fortsetter hun å være aktivt engasjert i organisasjonen.

- Jeg takker av med både stolthet og ydmykhet. Stolt, fordi jeg har har vært privilegert som har fått lede
denne fantastiske organisasjonen siden 2009. Ydmyk, fordi uten de frivillige hadde ikke Røde Kors
eksistert, skriver Eli Ducros i en hilsen til frivillige, medlemmer og støttespillere til Telemark Røde Kors.

Les hele hilsenen her

(Foto: Jan Kåre Ness)

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/--har-hatt-en-av-telemarks-beste-jobber/


Takk for innsatsen i vinterferien
For hjelpekorpset startet årets vinterferie med skredøvelsen Tuddal Triage, og fortsatte med
travle dager på fjellet.

Helgen 16. -17. februar møttes over 100 mennesker fra Røde Kors, politiet og ambulansetjenesten for å
øve på effektiv livredning i skred.

Se bilder fra øvelsen her (Facebook)

I vinterferien var hjelpekorpset til stede på Gautefall, Haukeli, Lifjell og Kyrkjebygdheia og de melder
om travle dager.

Les mer i Varden

Les mer i TA

(Foto: Bjørn Sodeland)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1881447211927435.1073741856.127667583972082&type=1&l=3d854088ba
http://www.varden.no/nyheter/vinterferien-leteaksjoner-etter-barn-og-flere-hentet-i-luftambulanse-1.2267739
https://www.ta.no/nyheter/rode-kors/telemark-rode-kors/mange-smaskader-og-to-store-hendelser-det-har-vart-en-travel-uke/s/5-50-493189


Vi tar pulsen på frivilligheten21.-22. april inviterer vi til Røde Kors Konferansen i Langesund. Årets konferanse har fått tittelen
Frivillighetens Puls.

(Illustrasjon: Pernille Bache) 

Meld deg på i dag

Stinn brakke i Siljan
Det var fullt hus da Siljan Røde Kors åpnet dørene til sitt nye tilholdssted, et bygg som fra utsiden ser ut
som en ansamling arbeidsbrakker, men som på innsiden har blitt en lun og god samlingsplass.

Les mer

(Foto: Bjørn Sodeland)

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

Dagens førstehjelpstips
Det nærmer seg 8. mai og Røde Kors-dagen,
som i år har fokus på livreddende førstehjelp.
Nasjonalt er det utarbeidet flere gode
førstehjelpstips som kan brukes i til å synliggjøre
temaet i sosiale medier.

Dette mener vi om migrasjon
Lurer du på hva Røde Kors mener om migrasjon?
På Korsveien finner du svaret.
Les mer i Ukenytt

http://static.mnm.as/xeavglrxfg-8086.pdf
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/stinn-brakke-i-siljan/
https://sway.com/GskGcp4qBi0xuFkt?ref=Link


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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