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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 7 - 2017

Aktivitetsdag med høy aldersgrense
Det er lov å ha det moro selv om du er godt voksen. Torsdag 1. juni blir det potetløp,
blinkskyting med ertesprettert og tanmdemskiløp i Brekkeparken for alle over 55 år.
Les mer

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/aktivitetsdag-med-hoy-aldersgrense/


En annerledes bytur
Over 100 deltakere stilte 6. mai på startstreken for å delta på Skien City Run, et byløp for hele familien.
Se bildeserie fra dagen på Facebook

BIi med på topptur
Tirsdag 30. mai kan du bli med Til Topps på Valås. Turen tar rundt to og en halv time, inkludert rast.
Velkommen til Telemarks sprekeste integreringsprosjekt.
Les mer

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1490781377660689.1073741853.127667583972082&type=1&l=aa9888a7d4
https://www.dnt.no/aktiviteter/86711/843063/


Ønsket seg penger til bursdagen

Da Torbjørn fylte 70 år, ønsket han seg bare en ting – penger. Pengene har han gitt
bort til Røde Kors sitt gjenoppbygningsarbeid i Nepal. 

- Jeg har i grunnen alt jeg trenger, så da gjestene lurte på hva jeg ønsket meg til
bursdagen ba jeg dem bare om å ta en prat med kona, sier Torbjørn Kiste og smiler lurt.

10. juli i fjor samlet han over 50 gjester på båten MS Skarsfos for å feire 70-årsdagen sin.
Det ble en uforglemmelig tur i fantastisk vær. Båten tok de feststemte deltakerne
gjennom slusene i Telemarkskanalen opp til Mikaleshulen ved Skotfoss der de som
ønsket det fikk mulighet til å delta på en liten omvisning. 

I stedet for gaver, hadde Torbjørn i samråd med kona bestemt seg for å ønske seg
penger, og pengene ble gitt til Røde Kors sitt arbeid i Nepal. 

Tusen takk Torbjørn! 

UKENYTT
Hold deg oppdatert på hva som skjer i Røde Kors
nasjonalt. I denne utgaven av Ukenytt kan du
lese mer om disse sakene:

- Kompetansekartlegging avslutter første
omstillingsmilepæl 

- Opplæringssamlingen gjennomført i 10 år på
rad 

- ExtraStiftelsen - utlysning av midler for 2018 

Midler fra Extrastiftelsen
Visste du at det er store beløp å hente for Røde
Kors hos ExtraStiftelsen?

Stiftelsen fordeler overskuddet fra Extra-spillet til



- Tillitsvalgtsamling i Røde Kors Ungdom 

- Hva skjer på Korsveien fremover 

- Health Care in Danger (HCiD), et Røde Kors-
Røde Halvmåne initiativ 

Les mer 

prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse,
mestring og livskvalitet. Nå kan du søke midler til
prosjekter som skal starte i 2018.

Søknadsportalen Extraweb åpner 2. juni.
Søknadsfrist er 15.august.

Les mer 

Her finner du en presentasjon av hvordan du kan
søke

Bli med på Landsmøtet
6-8 oktober er det landsmøte i Haugesund.
Påmeldingsfristen er 15. juni. Bli med! 
Les mer

Ledig stilling
Vil du bidra til å styrke våre lokalforeninger?
Akkurat nå har vi et ledig engasjement som
frivillighetskoordinator.
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://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/ukenytt20-2017.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Extrastiftelsenutlysningavmidler2018.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B33FAF644-CEC3-4F15-9E54-68CCF27107E6%7D&file=Presentasjon - Hvordan s%C3%B8ke gjennom Extrastiftelsen.pptx&action=default
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Aktuelt n�/Landsm�tet/Sider/default.aspx
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=96292593&fks=96292593
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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