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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 12 - 2017

Overtar Ælvespeilet
2. november overtar Telemark Røde Kors Ælvespeilet. Møt våre frivillige på dagtid,
bli med på et oppmuntrende foredrag om stressmestring og få med deg konsert
med Tre Sopranos på kvelden.
Les mer

RESTEN STÅR I AVISA
Røde Kors Avisa Telemark er nå i på vei ut i postkassene lokalt.

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/overtar-alvespeilet/


Les mer om Amir og Habib som etter brannen på Mandheim asylmottak har blitt
engasjerte hjelpekorpsere, unge krefter i besøkstjenesten i Kragerø, gatemegling i
Langesund og menn som endrer adferd når kvinner er til stede.

Har du ikke mottatt avisa? Les den her

Les noen av sakene fra Røde Kors avisa her:

Reddet fra
brann - nå vil
de selv hjelpe
Les mer

Heier på
ungdommen
Les mer

Utdanner
giraffer i
Langesund
Les mer

Der gode råd
ikke er lov
Les mer

Oppfordrer til kulturell
kronerulling
Takket være et tilskudd på 5500 kroner fra
Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland skal
20 lokale flyktninger snart på konsert i
Ælvespeilet.

- Dette er veldig gode nyheter, og vi håper flere
vil bli inspirert til å spandere en kulturell
opplevelse på noen som ikke har råd eller
overskudd til å prioritere dette i hverdagen, sier
Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors. 
Les mer

EN GOD JUL FOR ALLE
Julekalenderne er allerede på plass i butikken,
og også Telemark Røde Kors har begynt
forberedelsene til årets jul. Invitasjonen til
Ferie for alle julen 2017 er klar.
Les mer

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/100719_rktele_2-2017_web
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/100719_rktele_2-2017_web
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/reddet-fra-brann---na-vil-de-selv-hjelpe/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/heier-pa-ungdommen/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/utdanner-sjiraffer-i-langesund/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/der-gode-rad-ikke-er-lov/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/oppfordrer-til-kulturell-kronerulling/
http://static.mnm.as/fosbimjcly-8086.pdf


Fikk Røde Kors Fortjenstmedalje
Vi gratulerer Tone Sissel Kise, frivillig distriktsleder i Telemark Røde Kors med fortjenstmedalje.
Les mer

HAR DU KJØPT BILLETTER?
Husk å sikre deg billetter til Ælvespeilet 2. november. Er du lokal bedriftseier, forslår vi en helaften for
alle ansatte med stressmestringskurs, middag og konsert på kvelden.

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/tone-sissel-kise-fikk-rode-kors-fortjenestemedalje/


En helsebringende pille mot
stress
Hverdagsstress er farlig for kropp og sjel, og
koster både familie og arbeidsgiver dyrt. Med lun
humor og høy grad av selvironi deler Kjersti Idem
nyttige verktøy som kan hjelpe deg til å beholde
roen i krevende situasjoner.

Les mer og bestill billetter her

Tre Sopranos: Sammen er vi
dynamitt
Sammen er vi dynamitt – en støttekonsert for
Telemark Røde Kors sitt arbeid med mennesker.

Les mer og bestill billetter 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

http://elvespeilet.no/en-helsebringende-pille-mot-stress/
http://elvespeilet.no/sammen-er-vi-dynamitt-en-stottekonsert-for-telemark-rode-kors-sitt-arbeid-med-mennesker/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086

	BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 12 - 2017
	Overtar Ælvespeilet
	RESTEN STÅR I AVISA
	Les noen av sakene fra Røde Kors avisa her:
	Reddet fra brann - nå vil de selv hjelpe
	Heier på ungdommen
	Utdanner giraffer i Langesund
	Der gode råd ikke er lov
	Oppfordrer til kulturell kronerulling
	EN GOD JUL FOR ALLE
	Fikk Røde Kors Fortjenstmedalje
	HAR DU KJØPT BILLETTER?
	Tre Sopranos: Sammen er vi dynamitt
	En helsebringende pille mot stress

