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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 8 - 2017

The Winner is Heddal Pensjonistforening

Heddal Pensjonistforening gav alt da de nylig deltok på Aktivitetsdag for godt
voksne i Brekkeparken. Laget stakk av med seieren og gjorde tidlig et strategisk
navnevalg.

Les mer

Se video fra dagen her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/the-winner-is-heddal-pensjonistforening/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/the-winner-is-heddal-pensjonistforening/
https://www.youtube.com/watch?v=uHVEa-Ws_7g
https://www.youtube.com/watch?v=uHVEa-Ws_7g


FAGLIG PÅFYLL
Sommeren er her, men om ikke lenge kommer høsten snikende. Programmet for årets høstsamling for
frivillige er allerede klart. Ta en titt og meld deg på.
Les mer

FIKK FOLKEHELSEPRISEN
Vi gratulerer Bø Frivilligsentral og Bø Røde Kors med folkehelseprisen.
Les mer i Telemarksavisa

Lokal kapasitet
Hvordan fungerer, styre, stell, beredskap og
kommunikasjon i din lokalforening? Vi oppfordrer
alle lokalstyrer til å delta i denne undersøkelsen.

Ny svarfrist 15. juni.

Oppdatert beredskapsplan
Drangedal Røde Kors har nylig oppdatert sin
beredskapsplan. Planen inneholder detaljerte
tiltakskort med informasjon om rutiner ved alt fra
naturkatastrofer og pandemier til
informasjonsberedskap og innsamlingsaksjoner.

http://static.mnm.as/obuozhreoq-8086.pdf
https://www.ta.no/kultur/telemark/sport/satte-pris-pa-mange/s/5-50-370194?amp%3Bns_fee=0&amp%3Bns_linkname=editorial.share.article&amp%3Bns_mchannel=editorial.facebook&amp%3Bns_source=editorial.facebook
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4921356&sid=vtcmjI7aJH


Gå til undersøkelsen Lokalforeningen signerte første gang en avtale
med kommunen i 2016.

Les mer om beredskapen i Telemark her

Brennende
engasjement
I over 60 år har branngruppa til
Skien Røde Kors bistått
brannvesenet når alarmen går.

- De gjør det meste, utenom å
gå inn i selve bygningen. For å
si det kort så bistår de oss med
slokkearbeid og beredskap, sier
brannsjef Guttorm Liebe til
Telemarksavisa.

Nå jakter branngruppa på flere
frivillige.
(Faksimile Telemarksavisa
09.06.2017)

Ta kontakt for mer info

Jobbet for
Røde Kors
Forrige uke hadde vi besøk av
denne fine gjengen som i
forbindelse med arbeidsuke på
skolen gjerne ville gjøre en
innsats for Røde Kors.

De fikk blant annet lære mer om
Røde Kors Ungdom, deltok på
en rekrutteringssamling for
Gatemegling og besøkte vår
flotte møteplass Henrys Hus i
Porsgrunn. Sist, men ikke
minst, ble de noen kløppere på
kopiering :)

Takk til Denise Marie
Gundersen , Wiktoria
Feuchthuber og Lilian Barqawi
for innsatsen.

Valgkomitéen - The movie
Nå er den endelig her - filmen om
valgkomitéearbeid. Vi anbefaler alle som ønsker
å bidra til godt lokalt lederskap å ta en titt.

Se filmen her

Les mer om valgkomitéarbeid på Korsveien

Frivillighetsprisen
Kjenner du noen som fortjener en ekstra takk for
sin frivillige innsats? Gå inn på
frivillighetsprisen.no og nominer din kandidat.
Les mer

Livreddende
samarbeid
Det går raskt og effektivt når
Rjukan lag av Norske
Redningshunder og Rjukan og
Tinn Røde Kors Hjelpekorps
samarbeider, melder Rjukan
Arbeiderblad.

- Dette er fin trening for
Hjelpekorpset og oss i Norske
Redningshunder. Det er veldig
nyttig å øve sammen, sier
øvelsesleder Astri Houge til
avisa.

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4921356&sid=vtcmjI7aJH
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bedre-beredskap/
http://skien-rodekors.no/aktiviteter/branngruppe.html
https://norgesrdekors.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=fa71d85e-3a85-45e6-b6a6-f9a251da8f26&vid=b54c5695-2bb8-4b8e-a1b6-bb27b1aa3d15
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/Drift av lokalforening/Sider/Valgkomit%C3%A9-.aspx
http://www.frivillighetsprisen.no/


HVA SKJER A?
Har du fått med deg siste utgave av Ukenytt? Her er ukas viktigste saker: 

• Husk å melde deg på Landsmøtet innen 15. juni 
• Til Topps-siden er oppdatert - pakkeliste på arabisk og ny info 
• Verdens Blodgiverdag 14. juni 
• Månedens mangfoldstips 
• Har din lokalforening beredskapsavtale med kommunen? 
• Stor kartlegging: behov for mer fellesskap i beredskapen 
• Dagens valg, morgendagens ledelse 
• Hvordan søke penger fra Frifond 
• En oppdatering om Flyktingkompis 
• Hvordan bestille på riktig måte

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://sway.com/0Nf1UY5NuDwbi0Ul?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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