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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 2 - 2018

Trim for eldre
- Det er helt topp, sier Guro Bjørnstad (92), eldste deltaker på onsdagstrimmen på Bø
Frivilligsentral. Trimmen er del av samarbeidsprosjektet Aktive Eldre, og det er Bø Røde Kors,
Eldrerådet, Frisklivssentralen og Bø Frivilligsentral som står bak. Prosjektet er støttet av
Helsedirektoratet.

Se video

Ledig stilling!
Vi søker oppvekstkoordinator i 100 prosent
stilling. Er du proaktiv, løsningsorientert og
interessert i å jobbe innenfor oppvekstfeltet,
er det ingen grunn til å vente. Løp og søk!

En million til Telemark
Røde Kors sine lokalforeninger i Telemark
mottok til sammen en million kroner fra
Pantelotteriet i 2017. Best uttelling fikk
Porsgrunn Røde Kors, med hele 240 000
kroner i ekstra inntekter.

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1835737713165052/


Les mer 

(Foto: Julie Pike)
(Foto: Jan Kåre Ness)

Les mer

Anita vil ha deg med på besøk
Anita Rolfsen Kristensen og resten av de 64 besøksvennene i Porsgrunn Røde Kors har til
sammen lagt ned 2700 timer på besøk, melder Porsgrunns Dagblad i dagens avis. I mars
inviterer de til kurs for nye frivillige, og har du tid til å sette av en time eller to i måneden for å
besøke noen som trenger det er du velkommen.

Kontakt omsorg@porsgrunnrk for mer informasjon

(Faksimile Porsgrunns Daglad 30.01.2018)

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1212&ProjectId=143965&DepartmentId=18980&MediaId=5&SkipAdvertisement=False
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/en-million-til-telemark/


Fokus på førstehjelp
Årets 8. mai kampanje fokuserer på livreddende førstehjelp, og vi trenger din hjelp til å sørge for
at alle vet hva de skal gjøre når det gjelder.
Les mer på Korsveien (krever pålogging)

Fond for lokal aktivitet
Stille? Da bør du og din lokalforening huske å
søke midler fra fond for lokal aktivitet. Neste
frist er 15. mars.

Les mer og hent søknadsskjema her

Hjelp til lokal drift
Sitter du i styret i en lokalforening og er på
jakt etter gode maler for alt fra
handlingsprogram til årberetning? Nå kan du
slutte å lete.

Norges Røde Kors har nemlig oppdatert siden
"Drift lokalforening" på Korsveien, og der finner
du det meste du har behov for.

Genialt! Ta meg dit (Krever pålogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/8maikampanjen_uke3.aspx
http://static.mnm.as/ejgthoiwmb-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/Drift av lokalforening
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/Drift av lokalforening


Hva skjer a?
Da er vi godt i gang med det nye året og vi er
på jakt etter gode inspirerende saker om
spennende mennesker, hendelser og
opplevelser som gjør seg godt på trykk.

Har du viktig informasjon å dele i Bindeleddet, en
god sak til Røde Kors Avisa eller informasjon om
din lokalforening til vår årsrapport, hører vi gjerne
fra deg. 

Kontakt bjorn.sodeland@redcross.no eller på
telefon 456 612 32

Jeg velger meg april
Snart det tid for å møtes igjen, og vi
oppfordrer alle våre Røde Kors-venner til å
sette av 21. - 22. april til årets Røde Kors-
konferanse.

I år er det i Langesund det skjer, og vi ser fram til
en ny anledning til å utveksle erfaringer, dele
kunnskap og ikke minst møtes igjen.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Siljanmodellen
Siljan Røde Kors har med stor suksess laget
en helt egen vri på sitt flyktningguidetilbud.
Lokale flyktninger får nemlig ikke bare en,
men to guider.

I Siljan, kobles alle flyktninger både til en norsk
guide og til en guide fra sitt eget hjemland. På
den måten får de ikke bare hjelp til å bli del av det
norske samfunnet og til å lære seg norsk, men
også råd tips og bidrag fra noen som har foretatt
ferden før.

Teller ned til Tuddal Triage
16. - 17. februar blir det liv i Tuddal. Da stiller
rundt 100 mennesker opp i hjemtraktene til
Hjartdal Røde Kors for å lære mer om
livreddende innsats i skred.

Øvelsen får også besøk av redningsmannskaper
fra vår samarbeidspartner City Red Cross of
Skopje, som ønsker å lære mer om hvordan
hjelpekorpsene i Telemark jobber. 

(Foto: Bjørn Sodeland)



- Siden Siljan er et lite sted, kjenner vi de fleste,
og vet hva de står for. Vi ringer gjerne direkte og
spør om de kan tenke seg å gå inn i aktiviteten,
og de svarer om regel ja, sier lokal
flyktningkoordinator Unni Øygarden i en rapport
om tilbudet. 

(Foto: Bjørn Sodeland)

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

Mood i sosiale medier
Nå kan du følge Robert Mood, president i
Norges Røde Kors på Facebook og Twitter.

Følg ham på Facebook her

Sjekk ut hans siste tweets her

Nye håndbøker for ungdom
Røde Kors Ungdom har lansert tre helt nye
håndbøker.

Målet er å gjøre hverdagen litt enklere, enten du
er frivillig, aktivitetsleder eller tillitsvalgt.

Les mer og last ned bøkene her

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://sway.com/K86yaGE5KEA4jFCL?ref=Link
https://www.facebook.com/robertmoodofficial/
https://twitter.com/MoodRobert
https://twitter.com/MoodRobert
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/rku-nye-h%C3%A5ndb%C3%B8ker.aspx
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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