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Ferie til fjells
28. januar er påmeldingsfristen til vinterens
Ferie for alle. Vi lover kalde tær og mye moro i
snøen for alle våre gjester.

Les mer og send påmelding

Skal øve på å redde liv
Over 100 menn og kvinner er i år involvert i
øvelsen Tuddal Triage, som arrangeres fra
16.- 17. februar.

Representanter fra politi, ambulansetjeneste og
AMK deltar sammen med frivillige fra Røde Kors.

Fredag kveld starter det hele med foredrag om
skredteori, før deltakerne får prøve seg på
realistiske øvelser på lørdagen.

(Foto: Bjørn Sodeland)

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ferie-for-alle---vinteren-2018/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ferie-for-alle---vinteren-2018/


Bli med i budrunden
Fram til 21. februar kan du by på en flott hyttetomt på Rytterspranget - Gautefall. Tomta er en
gave fra Gautefalltomter til Drangedal Røde Kors, og alle pengene fra salget går direkte til
lokalforeningen.

- Jeg tror aldri Drangedal Røde Kors har vært i nærheten av å få en slik gave noen gang, sier leder
Jørn Kristensen til Telemarksavisa.

Legg inn bud eller få mer info av John Olav Gjelstad på 982 21 845 eller e-post
olav.gjelstad@gautefalltomter.no

(Faksimile Telemarksavisa 09.01.2018)



Godt pleddHordaland Røde Kors har gått til innkjøp av
nye beredskapspledd, produsert av samme
fabrikk som lager pledd for Amerikansk Røde
Kors.

Pleddet er produsert av resirkulerte flaskekorker.
Det er lett, sterkt og tilstrekkelig vind- og vanntett.
Blir det vått, kan det enkelt ristes tørt.

Prisen for ett pledd vil ligge på rundt 200 kroner,
men vil variere noe avhengig av volum på
bestillingen.

Lokalforeninger som er interessert i en
fellesbestilling, kan kontakte
dk.telemark@redcross.no for mer informasjon.

Godt stoffDa 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

Eksperter på skred
Telemark Røde Kors Skredgruppe er inne i sin
tredje sesong. Gruppen består av 10
godkjente fagledere og seks aspiranter spredt
rundt i fylket.

Gruppen er i beredskap fra 1. november til 30.
mai og ledes av Fredrik Christoffersen.

Hovedfokuset til skredgruppa er hurtiginnsats.
Skredgruppa skal være raskt inne for å
gjennomføre søk i første fase av en hendelse,
eller bistå som fagleder skred der det ikke er på
plass. Medlemmene bistår også som
søkemannskaper, gravemannskaper eller utfører
annet nødvendig arbeid i forbindelse med et
skred.

Kontakt dk.telemark@redcross.no dersom du
ønsker mer informasjon om skredgruppa.

Les mer om skredgruppa i Røde Kors Avisa

(Foto: Bjørn Sodeland)

300 barn fikk ønsket sitt
oppfylt
Lokale porsgrunnsbeboere tok på seg
spanderbuksene i jula og oppfylte
gaveønskene til over 300 barn, melder
Porsgrunns Dagblad.

Porsgrunn Røde Kors og Grenland Rotary
samarbeidet for første gang om en ønsketre i
sentrum. På torget kunne de som ville plukke
med seg et ønske, kjøpe en gave, pakke den inn
og levere den til Røde Kors eller Rotary. Gavene
gikk til barn som ellers ikke ville fått noen
julegaver. Ordfører Robin Kåss handlet inn julens
første gave, som vi nå kan avsløre var spillet
Cluedo.

Tusen takk!

(Foto: Bjørn Sodeland)

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/r__de_kors_avisa_1_2016_2698ad821a21e9


Johan er vår nye mann
Johan Haukvik, skal de neste to årene jobbe
for å øke Røde Kors sin lokale kapasitet i
Midt- og Vest Telemark. 

Nå vil han gjerne treffe deg og din lokalforening
for å si hei, og lære mer om hvordan han kan
bidra. 

Ta kontakt på johan.haukvik@redcross.no
eller på telefon 990 04 707

Hver gang vi møtes
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)

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

Inspirerende gjenbruk
Nordland Røde Kors inviterer til
inspirasjonssamling for frivillige, ansatte og
andre som jobber i og med Røde Kors-
bruktbutikker.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Påmelding innen 19. januar.

ExtraExpress
ExtraExpress er ikke et nytt busstilbud, men
en mulighet for din lokalforening til å søke om
midler til lokalt baserte helseprosjekter.

Planlegger din lokalforening å starte en lokal
treningsgruppe, eller har andre tiltak som
fremmer levekår, fysisk eller psykisk helse,
mestring, livskvalitet og sosial deltakelse, er dette
plassen å søke.

https://sway.com/vwIw32w81tFzKGS2?ref=Link


Les mer (krever pålogging) Neste søknadsfrist er 15. mars.

Les mer (krever pålogging)

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://norgesrdekors.sharepoint.com/Enheter/Nordland/Nyhetsarkiv/Sider/Inspirasjonssamling---bruktbutikker.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S%C3%B8k-ExtraExpress-f%C3%B8r-15.-mars!.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S%C3%B8k-ExtraExpress-f%C3%B8r-15.-mars!.aspx
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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