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Bindeleddet. Se webversjon
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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

Nytt styre i Telemark Røde Kors Ungdom

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


Ungdommens distriktsråd i Telemark Røde Kors valgte forrige uke en ny gjeng med engasjerte
representanter.

Adrian Eliassen, 23 år fra Hjuksebø i Sauherad, ble valgt inn som leder av Telemark Røde Kors sitt
distriktsråd for ungdom.

Med seg på laget får han Daniel Larsen som nestleder, Zeinab Ismail og Ena Rizvic som medlemmer
og Ibro Abdic som vara.

Vi gratulerer og gleder oss til videre samarbeid!

(Fra venstre: Daniel Larsen, Adrian Eliassen, Ena Rizvic og Zeinab Ismail.)

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

Besøksvenn med hund
Onsdag 25. oktober inviterer Norsk Nytt hus på Gjerpen

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/


Retrieverklubb avdeling Telemark og Porsgrunn
Røde Kors til informasjonskveld om Besøksvenn
med hund.

Sted: Solum (Tidligere området til Spanielklubben
og TALF)

Tid: Onsdag 25.10. kl 18-20.
Påmelding her

Gjerpen Røde Kors er en sprek 103-årig Røde
Kors-forening som satser videre og som nå går
inn i en ny epoke. Drømmen om et nytt hus har
blitt en virkelighet.
Les innlegg fra Gjerpen Røde Kors her

13000 på tre timer
Bø Røde Kors samlet inn over 13000 kroner på
tre timer. Alle midlene gikk direkte til Røde Kors
sin nasjonale innsamlingsaksjon til Øst-Afrika.

Tusen takk til alle frivillige i Telemark som deltok
på aksjonen og alle som bidro til innsamlingen!

Medlemspris på Sky Fitness
Alle ansatte og medlemmer i Telemark Røde
Kors, kan nå trene på SKY Fitness i Skien til
redusert pris.

Senteret tilbyr:
- Fri innmelding ( ordinær 199,- )
- 249,- pr mnd ( ordinær 299,- ) 
- Time med personlig trener + programoppsett og
digital kroppsanalyse, gratis ved innmelding.

Hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet,
send en epost til: skien@skyfitness.no med
følgende informasjon: navn, adresse,
telefonnummer, e-post og fødselsdato.

*Merkes med Telemark Røde Kors

Sky Fitness er vår samarbeidspartner på Skien
City Run, et byløp der absolutt alle kan delta.
Inntektene går til Telemark Røde Kors sitt arbeid.
Se bildene fra året løp her

Besøk Sky Fitness sine hjemmesider

Vitnestøttene nominert til
europeisk pris
Røde Kors sin vitnestøtteordning har blitt
nominert til prisen "Crystal Scales of Justice".
Prisen går til prosjekter som bidrar til å
effektivisere og optimalisere det juridiske
systemet.
Les mer (krever pålogging)

Norge Rundt
Få med deg hva som skjer i Røde Kors nasjonalt.
Les Ukenytt.

I Ukenytt nr. 39 kan du blant annet lese mer om
disse sakene:

- Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2017
- Landsmøtet - Nå braker det løs
- Midler til friluftsutstyr i Bark og Røff

Les mer

http://retrieverklubben.no/telemark/hvordan-bli-besoksvenn-med-hund-i-rode-kors/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/gjerpen-rode-kors-flytter-inn-i-nytt-hus/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1490781377660689.1073741853.127667583972082&type=1&l=aa9888a7d4
https://www.skyfitness.no/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/CRYSTAL-SCALES-OF-JUSTICE-Pris-.aspx
https://sway.com/j2MfjJiWB4mNumh0?ref=Link


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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