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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - 6 - 2017

Står du på startstreken 6.mai?
6. mai er vi klare for Skien City Run! Startnummer kan hentes på SKY Fitness i Skien
mellom 10.00 og 15.00 fredag ( for deg som løper på tid) og fra klokken 11.00 på lørdag
for alle deltakere.

Les mer om løpet på våre nettsider

Les hva Varden skriver om Skien City Run

Les hva TA skriver om løpet

Meld deg på her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bytur-med-hoy-puls/
http://www.varden.no/sport/na-skal-de-gjenta-dette-midt-i-sentrum-1.1892172
https://www.ta.no/nyheter/sport/lop/greier-vi-100-deltakere/s/5-50-346920
https://www.ta.no/nyheter/sport/lop/greier-vi-100-deltakere/s/5-50-346920
http://www.skyfitness.no/skien-cityrun/


Bli med oss på ferie - helt frivillig
Det nærmer seg ferietid, og vi er på jakt etter engasjerte frivillige som vil være
med oss på Ferie for alle.

Kan du stille opp og hjelpe på en av disse turene?

27.06 - 30.06 Seiltur langs telemarkskysten
03.07 - 06.07 Seiltur langs telemarkskysten

26.07 Dagstur til Tusenfryd

26.06 - 30.06 Hyttetur til Varland 

Uke 33 Sommertur til Solsjø (Kun kvinner)

Uke 32 Tur til Kristiansand 

Kontakt Jeanett.Eriksrod@redcross.no for mer informasjon

Les mer om Ferie for alle her

Vil du melde på deltakere til Ferie for alle? Les mer her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ferie-for-alle---2017/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/ferie-for-alle---2017/


Den første hjelpen
Sannsynligheten er stor for at akkurat du en gang er først ute til en bilulykke eller
sitter ved siden av noen som setter mat fast i halsen. Skjer det kan din innsats
bidra til å redde liv.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors, sier kun 4 av 10
at de tør å sette i gang livreddende førstehjelp i de mest vanlige situasjonene der
førstehjelp kan redde liv. Denne helgen markerer vi Røde Kors-dagen og setter fokus på
personlig beredskap og livreddende førstehjelp.



Les mer om hvordan du kan redde liv her

Les mer om undersøkelsen på NRK.no

Hils på vårt nye styre
Denne flotte gjengen ble på vårt distriktsårsmøte i Vrådal valgt til å representere
Telemark Røde Kors. Fra venstre Anne-Grethe A. Hesthag, styremedlem, Kjersti
Pedersen, styremedlem, Jarle Bjørge Øverland, leder hjelpekorps, Jarl Olav Rugtveit,
nestleder, Tone Sissel Kise, distriktsleder, Kirsti Tørbakken, leder omsorg, Daniel
Larsen, leder ungdom.

Fin helg i Vrådal
21 - 23 april arrangerte vi distriktsårsmøte i Vrådal. Det ble en lærerik og ikke
minst hyggelig sosial samling.

Halleluja!
TV-pastor Egil
Svartdahl skapte
hallelujastemning
for frivilligheten med
sitt
inspirasjonsforedrag

Sosialt
samvær
Det viktigste av alt
på et
distriktsårsmøte er
å møte andre
frivillige, slå av en

Øvelse gjør
mester
Hva skjer hvis
flommen rammer
på et lite tettsted i
Telemark? Det fikk
deltakerne på årets

Internasjonalt
samarbeid
Telemark Røde
Kors har inngått en
samarbeidsavtale
med City Red
Cross of Skopje. I

https://www.rodekors.no/forstehjelp
https://www.nrk.no/norge/6-av-10-vegrer-seg-for-a-gi-forstehjelp-1.13498407


tidlig søndag
morgen.

prat, le og dele
erfaringer.

samling bryne seg
på i en liten øvelse.

helgen delte de
kunnskapen sin
med våre frivillige.

Telemark på skadetoppen
Totalt behandlet våre frivillige 111 skader denne påsken. Det er nesten dobbelt så
mange skader som neste fylke på listen.
Les mer i påskebloggen

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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http://blogg.telemarkrkh.no/nyheter/flest-skader-behandlet-i-telemark-til-tross-for-rolig-paske/
http://www.skyfitness.no/skien-cityrun
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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