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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 13 - 2017

For en feiring!
Tusen takk til alle som var med oss og feiret verdens beste medisin på torsdag, og
tusen takk til Ælvespeilet og publikum for en fantastisk gave.

- Et moderne kulturhus skal være noe mer enn et underholdningssenter. Vi skal være et
hus med en samvittighet som tør å ta et samfunnsansvar, sa kulturhusleder Knut Inge
Solbu, da han torsdag 2. november introduserte kveldens konsert med Tre Sopranos.

Solbu avslørte samtidig at kulturhuset regner med å overføre i overkant av 100 000
kroner til Telemark Røde Kors sitt arbeid med mennesker i Telemark. Det inkluderer en
krone per solgte billett i hele 2017 og inntektene etter dagens arrangement.

Se et glimt fra konserten her
Se bilder fra dagen her
Les mer om samarbeidet med Ælvespeilet her

https://www.youtube.com/watch?v=kj6GYOVZoRg
https://www.facebook.com/pg/telemarkrodekors/photos/?tab=album&album_id=1726323680773123
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/overtar-alvespeilet/


Skøy i Skopje
Første året i vårt distriktssamarbeid med City
Red Cross of Skopje er snart over. Hittil har
25 frivillige telemarkinger fra ti forskjellig
lokalforeninger vært på tur.

I Makedonia har de møtt lokale frivillige, lært mer
om hvordan City Red Cross of Skopje jobber, delt
sine erfaringer og bydd på seg selv. Damene fra
Siljan, avbildet over, er et godt eksempel på det.

Se hva damene fra Siljan holder på med
Les nyhetsbrev om distriktssamarbeidet her
Se album fra en av turene her

Husk frist for fondssøknad
24. november er siste frist for å søke Fond for
lokal aktivitet.

Formålet med fondet er å bidra til å opprettholde
og videreutvikle gode humanitære aktiviteter.

Fondet tar imot søknader innen følgende
kategorier: Lokale aktiviteter i regi av
lokalforeningen, lokale aktivitetsforberedende
tiltak, rekruttering av frivillige og medlemmer,
kurs, opplæring eller hjelpekorpsutstyr. 
Les mer
Søk om midler her

INNGIKK BEREDSKAPSAVTALE
Nissedal Røde Kors signerte nylig den 13. beredskapsavtalen i Telemark. Nå
mangler bare fem kommuner før hele Telemark har etablert skriftlige avtaler om
beredskap med sin lokale Røde Kors-forening.

På bildet setter Lena Skarpodde, leder i Nissedal Røde Kors og rådmann Sverre Sæter
sin signatur på avtalen.

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/1564884536917039/
http://static.mnm.as/gzzdvasjvg-8086.pdf
https://www.facebook.com/pg/telemarkrodekors/photos/?tab=album&album_id=1554046821334144
http://static.mnm.as/mflcotrzrs-8086.pdf
http://bit.ly/2j9NjpN


PÅ UTSTILLING
Porsgrunn Røde Kors Omsorg har i samarbeid med lokale kunstnere det siste halvåret hatt en rekke
kreative verksteder med mindreårige flyktninger. Det har endt opp i en serie selvportretter som nå stilles
ut på Porsgrunn bibliotek. Det er også trykket opp en kunstplakat i begrenset opplag, som er mulig å få
kjøpt - A3 for kr 200,- og A 5 for kr 100,-.

Les mer på Porsgrunn Røde Kors Omsorg sine facebooksider

Bli med på fagsamling
Distriktsråd Hjelpekorps inviterer til Fagsamling 2017 på Ski Logde Gautefall. Det er mulighet til
å melde seg på begge dager, eller kun dagssamling på lørdag.

Les mer og meld deg på her

https://www.facebook.com/porsgrunnrk.no/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYVe6NM3KTUoC6SW9LEqKkypX_WLZKHU3H4rv7DD16IdgsEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYVe6NM3KTUoC6SW9LEqKkypX_WLZKHU3H4rv7DD16IdgsEg/viewform


Rekordoppmøte
på
besøkshundkveld

Det var fullt hus da Norsk
Retrieverklubb avdeling
Telemark arrangerte
temakveld om besøksvenn
med hund.
Les mer

Populært
kvinnetreff

Over 50 kvinner
deltok da Nome
Nome Røde Kors
inviterte til Norsk
aften og sitt aller
første kvinnetreff.
Damene fikk
servert alt fra
fårikål, kjøttkaker
og ørret, til boller
og tilslørte
bondepiker.

Kurs for
flyktningguider

Torsdag 16. november
inviterer vi til kurs for
flyktningguider. Kurset
er åpent både for deg
som ønsker å bli frivillig
og for deg som allerede
er engasjert.
Les mer

Vi leter etter
morgendagens
ledere

Til våren er det igjen tid
for valg i Telemark
Røde Kors, og vi ønsker
ditt innspill på gode
kandidater.
Les mer og lanser din
kandidat 

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

Og var jeg en sangfugl ...
Glad i å synge, bare glad eller kanskje litt gal? Da
har du herved sjansen til å gi ditt bidrag til årets
juleaksjon på TV2. Last ned en app - still deg opp
ved et lokalt landemerke og syng "Lean on me"
av full hals.

Lykke til :)
Les mer
Se oppskriften på hvordan du kan bidra her

Søk om fattigdomsmidler
Bufdir har nå lyst ut tilskuddsordning mot
barnefattigdom med søknadsfrist 8. desember
2017.
Les mer

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

http://retrieverklubben.no/telemark/rekordpamelding-til-besoksvenn/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/faglig-pafyll/
http://static.mnm.as/tloabwspkm-8086.pdf
https://sway.com/u3yxjWCF0qZXzs6Y?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Bli-med-%C3%A5-syng-for-Juleaksjonen!.aspx
http://static.mnm.as/zxszxajnzy-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/N%C3%A5-kan-du-s%C3%B8ke-fattigdomsmidler-fra-Bufdir-2018!.aspx
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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