
En julehilsen Se webversjon

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
Vi ønsker alle våre frivillige, medlemmer, støttespillere og venner en riktig god jul og

et godt nyttår. Takk for at dere er med og bidrar. Dere er Røde Kors.

Traff sin gamle
trillepike

Røde Kors-president Robert Mood fikk
et hjertelig gjensyn med sin gamle
trillepike da han nylig møtte lokale
frivillige fra Telemark.
Les mer

Morgendagens ledere

Vi er på jakt etter morgendagens ledere
og trenger din hjelp til å finne dem.
Lørdag 13. januar inviterer vi til
Temadag for valgkomitearbeid i Bø.

Les mer og meld deg på

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/traff-sin-gamle-trillepike/
http://static.mnm.as/mnolpsrkea-8086.pdf


På sin første
ferietur

Denne julen reiser
flere barnefamilier fra
Telemark på sin aller
første ferietur.

Det hadde ikke vært
mulig uten alle våre
fantastiske lokale
støttespillere.

Takk til Odds Ballklubb,
de ansatte på
Pasientreiser HF som
nylig bidro med 20 000
kroner og alle som har
bidratt på Spleis.

(Foto: Julie Pike)

Bli med på spleiselaget

Vi gleder oss
til sommeren

Nissen har vært på
besøk og vi har fått en
flott gave til vår
sommerleir for barn
og unge med
funksjonsnedsettelse.

Blink Hus
Telemarkshus har gitt
5000 kroner til leiren, og
pengene er øremerket
til noe gøy. Vi gleder
oss :)

(Foto: Blink Hus
Telemarkshus)

Bakte sin
første kling

Syriske Amnah møtte
i begynnelsen av
desember sin Røde
Kors-flyktningguide
for første gang.
Samme dag bakte hun
sin aller første kling.

- Lefsebaking må vel
være integrering på det
beste, sier
flyktningguide Grete
Frantzen Tortveit til
avisa Telen.

(Faksimile Telen
02.12.2017)

En helt
vanlig jul

Med juleaksjonen
"En helt vanlig jul"
gir
Gjensidigestiftelsen
støtte til Røde Kors
for å spre juleglede
til barn og voksne
som har behov for
det i lokalmiljøet.

Julen er
i boks

Notodden
Røde Kors har
i samarbeid
med flere
andre lokale
lag og
foreninger delt
ut over 80

Lar
jakka
vandre

Røde Kors i
Porsgrunn har
i vinter plassert
et klesstativ
fullt av jakker
utenfor Henrys
Hus. Jakkene
er helt gratis,
og alle som

Du
grønne
glitrende

Juletrærne i
sentrum av
Notodden og
Porsgrunn har i
desember blitt
brukt til å
oppfylle

http://www.spleis.no/odd


I Telemark har 14
lokalforeninger i år
mottatt støtte.
Tusen takk!

matesker før
jul.

(Skjermdump
Telen.no)

Les mer

fryser er
velkommen til
å ta med seg
en.

(Skjermdump
Varden.no)

Les mer

ønskene til
lokale familier
med svak
økonomi.

(Skjermdump
Telen.no)

Les mer

Årets mørkeste dag

21. desember er årets mørkeste dag.
Bruk dagen til å lyse opp i noens
hverdag!
Les mer i Ukenytt

Husk fristen!

I løpet av januar går søknadsfristen på
flere viktige tilskudd ut. Midler fra
Extrastiftelsen må søkes innen 15.
januar. For senior-krafttiltak er fristen
19. januar og ønsker du å søke om
tilskudd til lokale fritidsaktiviteter er
fristen 1. februar. Alt dette og mer til
kan du lese om i Ukenytt fra Røde
Kors.

Les mer

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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https://www.telen.no/frivilligsentralen/jul/notodden/juleglede-i-form-av-en-mateske/s/5-75-140780
http://www.varden.no/nyheter/laner-ut-og-gir-bort-vinterjakker-gratis-1.2205844
https://www.telen.no/jul/frivilligsentralen/rode-kors/det-narmer-seg-100-oppfylte-julegaveonsker/s/5-75-139691
https://sway.com/HmiD53czIdUXs7ED?ref=Link
https://sway.com/HmiD53czIdUXs7ED?ref=Link
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