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Et hjerte for Øst-Afrika
Bestill vafler i dag og hent dem nystekte og varme førstkommende fredag hos Telemark Røde Kors.
Inntektene går til Røde Kors sitt arbeid i Øst-Afrika og Jemen, der vi akkurat nå er vitne til den verste
sultkatastrofen på 70 år. 30 millioner mennesker er berørt. 

Fredag finner du oss også på torget i Skien, på Henrys Hus i Porsgrunn og på torget i Ulefoss. Lørdag
stiller frivillige fra flere lokalforeninger i Telemark opp med vafler og bøsser.

Bestill vafler her
Gi din støtte her

For lokalforeninger (krever pålogging):
Hent materiell og informasjon her

http://bit.ly/2jkBQDe
https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Innsamling_AfrikaJemen.aspx


Gikk Til Topps
Tone, Linda og 70 andre telemarkinger gikk sammen til Gaustatoppen. På veien delte de gode
historier, latter og norske gloser.
Les mer

Nytt distriktsråd for ungdom
Hvem ønsker du skal representere ungdommen i
Telemark det neste året?

Torsdag 28. september klokken 1800 får du
mulighet til å si din mening.

Se hvem som er på valg her

Inspirerende samling
Den 20. – 22. oktober inviterer RØFF og BARK til
en spennende og inspirerende veiledersamling
blant skog, fjell og vann på Skrim.

Slik melder du deg på:

Les invitasjon
Svar på questback

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/gikk-til-topps/
http://static.mnm.as/ewntxyqmwt-8086.pdf
http://static.mnm.as/vwqbhybbru-8086.docx
https://response.questback.com/rodekors/1dbzqk0z5a


OG velkommen skal du være
Telemark Røde Kors inviterer frivillige og deltakere i vårt flerkulturelle arbeid til intimforestilling
med forfatteren Veronica Salinas.

Salinas leser fra boken OG, som forteller historien til Veronica, som måtte forlate familien i Argentina for
å reise til Norge og jobbe som au pair. Hennes hverdag er preget av rutinearbeid og følelsen av å aldri
passe inn.

Begrenset antall plasser - les mer og meld deg på her

SAMMEN ER VI DYNAMITT!
Torsdag 2. november inviterer vi deg til å bli med på en festforestilling for å feire

http://static.mnm.as/lukdqzqzvq-8086.pdf
http://static.mnm.as/lukdqzqzvq-8086.pdf


verdens beste og sunneste medisin – medmennesket.

Med oss på laget har vi fått tre damer som hver for seg er en soprano. Sammen er de
Tre Sopranos, og med tittelen «Sammen er vi dynamitt» lover de fyrverkeri, fart og
masse glede fra scenen.

Bestill billetter i dag og støtt vårt arbeid for å skape positive relasjoner og gode miljøer
der barn, ungdom, voksne og eldre i samvær med andre får mulighet til å oppleve glede
og mestring i hverdagen.

Les mer og bestill billetter her

SI DIN MENING!
På grunn av få påmeldinger har vi avlyst årets
høstsamling på Gautefall.

Nå satser vi på å komme sterkere tilbake neste
år, og håper du har anledning til å svare på noen
få spørsmål om dine ønsker og behov. 

Gå til undersøkelsen

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

Fond for lokal aktivitet
Har din lokalforening husket å søke om midler fra Fond for lokal aktivitet?
Les mer og søk her

http://elvespeilet.no/sammen-er-vi-dynamitt-en-stottekonsert-for-telemark-rode-kors-sitt-arbeid-med-mennesker/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6a4YKjm-a9embUhm3LEoTT4UTDElbs8t0-F7vp7JJpBt_tQ/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1490781377660689.1073741853.127667583972082&type=1&l=aa9888a7d4
https://www.skyfitness.no/
http://static.mnm.as/kmqlbbowep-8086.docx


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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