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

http://elvespeilet.no/sammen-er-vi-dynamitt-en-stottekonsert-for-telemark-rode-kors-sitt-arbeid-med-mennesker/


Spleiser på
snøscooter
Drangedal Røde Kors trenger
ny snøscooter. I sommer
inviterte de til spleiselag på
internett for å få den på plass
før vinteren.

Les mer

Computer says NO
Bamble Røde Kors og
Seniornett inviterer i høst til
grunnopplæring i data.

Tirsdag 29.08 klokken 1700 er
alle som er interessert
velkommen til
informasjonsmøte på Røde
Kors-huset på Sundby.

Påmelding til Else May på 932
58919.

Sommerferien er over - Vi forbereder oss på høsten
I sommer har flere hundre barn og voksne vært med Telemark Røde Kors på ferie. Nå åpner vi
søknadsskjemaene for høstens turer.

Høstens ferieopphold går til Oslo og til Lifjell. Søknadsfrist er 11. september.

(Illustrasjonsfoto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors)

Les mer og søk her

Søk 30 000 til
helseprosjekter
Nå kan alle lokalforeninger i
Røde Kors søke om
prosjektmidler til mindre og
lokalt baserte helseprosjekter
gjennom Extrastiftelsens
ordning ExtraExpress.

Første søknadsfrist er 15.
september, og det er mulighet
til å søke opp til 30 000 kroner.

Les mer (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/N�-kan-du-s�ke-ExtraExpress!.aspx
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/vil-spleise-pa-ny-snoscooter/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ferie-for-alle---2017/


Høstsamlingen er avlyst
På grunn av få påmeldinger blir vi dessverre
nødt til å avlyse 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

Satset pant for 3,4 millioner
Det siste halvåret har Telemarkinger satset
pant for 3,4 millioner kroner i Pantelotteriet.

For Notodden Røde Kors har det betydd 92 036
kroner i kassa så langt i år. 

- Det varmer og gleder, sier Anita Hagen, leder i
Notodden Røde Kors til Telen.
(Faksimile Telen 15.8.2017)
Les mer

Mobiliserer for Øst-Afrika
Situasjonen til sivilbefolkningen i Øst-Afrika og Jemen er desperat. Nå ønsker Røde Kors å mobilisere
hele organisasjonen til aksjon lørdag 16. september. Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å engasjere
seg.

Les appell fra president Sven Mollekleiv her
Les mer om innsamlingen her
Hent materiell og informasjon her

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6a4YKjm-a9embUhm3LEoTT4UTDElbs8t0-F7vp7JJpBt_tQ/viewform
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/satset-pant-for-34-millioner/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/--Vi-trenger-alle-til-16.september!.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Stor-innsamlingsaksjon-16.september!.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/%c3%98st-Afrika/Sider/default.aspx


Suksess for andeløp
Telemarksavisa melder om suksess for årets
andeløp, et arrangement der 2800 plastender
slippes ut ved Lunde sluseamfi og
konkurrerer om å komme først over
målstreken.

I år ble det solgt røde plastender på Ulefoss, og
Nome Røde Kors mottok 40 kroner per solgte
and.

Les mer i Telemarksavisa
(Skjermdump Telemarksavisa 12.8.2017)

I fyr og flamme?
Branngruppa til Skien Røde Kors søker nye
medlemmer.

Vil du engasjere deg?

For mer informasjon, kontakt:

bjorn.branngruppa@skien-rodekors.no

Nytt regnskapssystem
Fra 1.1.2018 tilbys et nytt regnskapssystem til
alle lokalforeninger.
Les mer

Ledersamling for
hjelpekorpsledere
3. september blir det ledersamling for
hjelpekorpsledere på Frivilligsentralen i Bø. Hvert
korps kan melde på to personer med lederverv. I
tillegg er fagledere på distriktsnivå invitert.
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
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https://www.ta.no/kultur/nome/konkurranse/dette-ble-en-kjempesuksess/s/5-50-394338?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://www.ta.no/kultur/nome/konkurranse/dette-ble-en-kjempesuksess/s/5-50-394338?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
http://static.mnm.as/qwitvoqwpy-8086.docx
http://static.mnm.as/erkbkhbdjd-8086.pdf
https://ext.mnm.as/s/2620/8086

	BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 9 - 2017
	SAMMEN ER VI DYNAMITT!
	Spleiser på snøscooter
	Søk 30 000 til helseprosjekter
	Computer says NO
	Sommerferien er over - Vi forbereder oss på høsten
	Høstsamlingen er avlyst
	Satset pant for 3,4 millioner
	Mobiliserer for Øst-Afrika
	Suksess for andeløp
	I fyr og flamme?
	Ledersamling for hjelpekorpsledere
	Nytt regnskapssystem

