
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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Skal øve på å redde liv
Helgen 16. -17. februar møtes over 100 mennesker fra Røde Kors, politiet og
ambulansetjenesten for å øve på effektiv livredning i skred.

(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/skal-ove-pa-a-redde-liv/


Meld deg på nå!
Frivillighetens puls er tittelen på årets Røde
Kors Konferanse, som går av stabelen 21. -
22. april i Langesund.

I år får vi blant annet besøk av motivator Gyrid
Beck Solberg, som i foredraget "Det er meg det
kommer an på", tar tak i kraften som bor i hver
enkelt av oss og viser hvordan du og jeg kan nå
de målene vi har satt oss.

(Illustrasjon: Pernille Bache)

Les mer og meld deg på her

Planer for Røde Kors-dagen?
Årets 8. mai kampanje fokuserer på
livreddende førstehjelp og vi oppfordrer alle
våre frivillige til å engasjere seg.

Meld fra hvis din lokalforening allerede har lagt
planer for dagen. Da kan dere bestille gratis
nøkkelringer med pusteduk som kan brukes i
forbindelse med kampanjen.

Les mer i Ukenytt nummer 5

Trenger dere litt ekstra inspirasjon, har Hordaland
Røde Kors planene klare, og har gitt
arrangementet navnet "100 kurs og 100 000
brystkompresjoner".

Les mer om planene i Hordaland

http://static.mnm.as/xeavglrxfg-8086.pdf
https://sway.com/n7PQBNqD4GG9dxkh?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/8.mai-kampanjen-hordaland.aspx


Oppdaterte medlemstallRøde Kors i Telemark har nå i overkant av
7 000 betalende medlemmer.

En av dem er vår frivillige distriktsleder Tone
Sissel Kise.

Tusen takk til alle som bidrar både som
støttemedlemmer og frivillige.

(Foto: Jan Kåre Ness)

Se hvordan det står til i din lokalforening her

Ut på tur - aldri sur
Til tross for friskt vær og tåke hadde Barnas
Røde Kors i Nome en flott tur til Lifjell i
helgen.

Totalt deltok 10 barn og fem voksne på turen og
en av turlederne kommer med følgende rapport til
Bindeleddet:

- Det var så tåkete innimellom at vi ikke kunne se
veien på utsiden av hytta, men unge kosa seg
likevel både ute og inne.

(Foto: Nome Røde Kors)

Gratis instruktørkurs
Vi ønsker å utdanne flere instruktører i
førstehjelp og tilbyr nå et helt gratis kurs for
våre frivillige.

Kravet for å delta er at du har gjennomført Norsk
Grunnkurs Førstehjelp. Frivillige fra våre
omsorgs- og ungdomsaktiviteter oppfordres
spesielt til å melde seg på.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Les mer og meld deg på

Hola!
Hola! Har du hilst på María Paula og Manuel,
våre ungdomsdelegater fra Colombia? Les mer
om hva de gjør her i Telemark, hvorfor de gjør
det og hvordan de opplever møtet med nordmenn
på delegatbloggen. 

Besøk bloggen

NYTT FRA UKENYTT
Under finner du et utvalg saker fra Ukenytt - Norges Røde Kors sitt nasjonale nyhetsbrev. Du finner
hele ukenytt her: LES UKENYTT

http://static.mnm.as/unyeteseda-8086.pdf
http://static.mnm.as/unyeteseda-8086.pdf
http://static.mnm.as/hzshdzljgp-8086.pdf
http://www.ydep.no/mariapaula-manuel
https://sway.com/bf5GFa021IjT6Et5?ref=Link


Midler til lokale
helseprosjekter
Gjennom ExtraExpress kan du søke om
prosjektmidler til mindre og lokalt
baserte helseprosjekter.

Lokalforeninger kan søke tilskudd til aktivitet opp
til 30 000 kroner.

Neste søknadsfrist er 15. mars.

Les mer (krever pålogging)

Digital verktøykasse
Røde Kors har utviklet en digital verktøykasse
for besøkstjenesten. 

Her finner du sjekkliste for oppstart, styrende
dokumenter, skjemaer og materiell,
kontaktinformasjon og masse inspirasjon. 

Se verktøykassa

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 Newsmail

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S%C3%B8k-ExtraExpress-innen-15.-mars!.aspx
https://sway.com/UX5sn8K3fcsfdukv?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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