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Seks lokale flyktninger trenger din hjelp
Vil du gjøre en innsats for at bosatte flyktninger i Porsgrunn skal bli en integrert del av
lokalsamfunnet? Akkurat nå har vi behov for seks frivillige flyktningguider.
Les mer

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/trenger-flere-guider-i-porsgrunn/


SPLEISer på ferie
Søndag vant Odds Ballklubb siste seriekamp mot Rosenborg i nye drakter fra Hummel.
Draktene, med Ferie for alle på brystet, ble solgt til inntekt til Røde Kors, og klubben startet i
tillegg en helt egen innsamlingskampanje på Spleis.no.

Telemark Røde Kors vil rette en stor takk til draktleverandør Assistco, som under kampen overleverte
en sjekk på 10 000 kroner til Ferie for alle. Vi takker også vår fantastiske samarbeidspartner Odd og
draktsponsorene Sparebank 1 Telemark, R8 og Fjordkraft, som lot oss få lov til å ha denne unike
drakta helt for oss selv.

Bli med i SPLEISelaget

Se støttevideo med Oddgutta

Kjøp den unike drakta på Oddebutikken

Hollalujastemning i Nome
Sparebankstiftelsen Holla og Lunde har gitt
200 000 kroner i gave til Nome Røde kors! 

"Gaven skal gå til de som trenger det mest til jul.
Sparebankstiftelsen vet at Nome Røde Kors har
en unik posisjon til å nå ut til alle," skriver
stiftelsen på sine Facebooksider.

Løp inn 20 000 kroner
I mai deltok nesten 100 barn, voksne og eldre
på Skien City Run, et løp der absolutt alle kan
delta. Det gav totalt 20 000 kroner i inntekter
til Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet.
Les mer

http://www.spleis.no/odd
http://www.spleis.no/odd
https://www.facebook.com/ODDSBALLKLUBB/videos/10154899601076384/
https://www.facebook.com/oddebutikken/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/lop-inn-20-000-kroner-i-skien-by/


Lærte en lekse
Frivillige leksehjelpere i Telemark fikk litt
ekstra inspirasjon da de onsdag fikk besøk av
Håvard Tjora, superlæreren som gjør en solid
innsats for å hjelpe skoletrøtt ungdom

Tjora delte tips, triks og gode studieteknikker med
de fremmøtte.

Kjøpte julens første gave
Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn ble den
første som bidro til årets gavetre på torget.

Hver lørdag fram til jul kan du stikke innom torget
i byen, plukke med deg et ønske fra treet, kjøpe
en gave, pakke den inn og levere den tilbake på
torget eller på Henrys Hus. Gavene går til barn
som ellers ikke ville fått noen julegaver, og det er
Porsgrunn Røde Kors og Grenland Rotary som
står bak.

Les mer om gavetreet i Telemarksavisa

Ble oppdatert
Over 30
hjelpekorpsere fra
Telemark deltok i
helgen på fagsamling
på Gautefall. På
programmet stod søk
etter savnede, hvite
biler og sanitetsvakt,
bruk av sosiale
medier og digitalt
kartverk.

Følg
delegatene
Telemark Røde Kors
har i år to delegater
fra Colombia på
besøk. De bor for
tiden i Porsgrunn,
men jobber for
ungdom over hele
Telemark. 

Følg dem på denne
bloggen

Julens
viktigste TV-
kveld
Skru på TV2 lørdag
16. desember og få
med deg
Juleaksjonen. Da
stiller en rekke
artister og kjendiser
opp for å støtte Røde
Kors sitt arbeid for
barn i nød. Målet
med sendingen er å
rekruttere flere Røde
Kors-faddere.

Årets mørkeste
dag
21. desember markerer
Røde Kors årets
mørkeste dag. Gi
tilbakemelding til oss hvis
din lokalforening vil delta i
markeringen.
dk.telemark@redcross.no

En helt vanlig jul
For syvende år på rad deler
Gjensidigestiftelsen ut midler for at barn og
unge skal få en fin julefeiring. I Telemark har
følgende lokalforeninger i år mottat midler:

https://www.ta.no/nyheter/porsgrunn/rode-kors/her-skal-alle-fa-oppfylt-et-gaveonske/s/5-50-447922
https://www.ta.no/nyheter/porsgrunn/rode-kors/her-skal-alle-fa-oppfylt-et-gaveonske/s/5-50-447922
http://www.ydep.no/mariapaula-manuel


Porsgrunn Røde Kors, Hjartdal Røde Kors,
Rjukan og Tinn Røde Kors, Skien Røde Kors,
Seljord Røde Kors, Gjerpen Røde Kors, Nome
Røde Kors, Siljan Røde Kors, Kragerø Røde
Kors, Notodden Røde Kors, Bø Røde Kors,
Bamble Røde Kors, Gvarv Røde Kors og
Telemark Røde Kors.

Besøksvenn med pels
I begynnelsen av 2018 setter vi i gang
kursingen av en ny gruppe besøkshunder.
Torsdag var Telemarksavisa med en av våre
eksisterende hunder på besøk.
- Det er merkbart at de eldre lyser opp. En
beboer som ikke har språk, begynte plutselig å
snakke, forteller besøksvenn Liv Margaretha
Holtskog til avisa.

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

Lokalforeningsappen er her
Nå kan du få lokalforeningshåndboka som
app på både Appstore og Google Play.

Søk opp Simployer og finn håndbøker. Når du
har lastet ned appen, logger du deg på med
følgende brukernavn og passord:

Brukernavn: Lokalforening
Passord: RK1234

Hør og se juleaksjonssangen
Juleaksjonssangen er klar. Emelie Hollow, kjent
fra The Stream er årets artist, og sangen heter
Feeling of Christmas.

Hør og se

https://sway.com/6aepIIvL9TDvqEBv?ref=Link
https://www.youtube.com/watch?v=97rxe94M0UU&app=desktop


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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