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

BINDELEDDET - TELEMARK RØDE KORS - PÅSKESPESIAL

- Kunne blitt min siste påske
Påsken 2015 la Arne Fostvedt ut på det som kunne blitt hans aller siste hyttetur.
Halvveis til målet kjente han et kraftig trykk i brystet.
Les mer

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/--kunne-blitt-min-siste-paske/


Høy beredskap i påskefjellet
Påsken 2016 ble travel for hjelpekorpsene i Telemark, og totalt behandlet de over 200
skader. Lite snø og mildvær gjør at de 140 frivillige som i år stiller på vakt håper på en
langt roligere høytid.
Les mer

RESTEN STÅR I PÅSKEAVISA
I påskeutgaven av Røde Kors Avisa Telemark
kan du lese flere nyheter. Bli med på besøk hos
Notodden Røde Kors Secondhand, les om vær
og vind, oppdater deg på Skien City Run eller hør

BLOGGER OM PÅSKEVAKTA
Hvordan er været i påskefjellet, hva bør jeg være
ekstra oppmerksom på, hvordan står det til med
skredmoren og skredfaren og har det vært noen
skader det siste døgnet? Hvor er Røde Kors på
vakt, hva slags utstyr sitter de på og hva er
nummeret til vakttelefonen? Svaret finner du på
påskebloggen til Telemark Røde Kors
Hjelpekorps.

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/hoy-beredskap-i-paskefjellet/


mer om hva som skjer på Ælvespeilet i høst.

Les mer på ISSUU
Besøk bloggen her

FOR MYE PÅSKEGODT?
Rett etter påske, nærmere bestemt 6. mai,
inviterer vi til byløp i Skiens gater. Her er alle
velkommen, enten de vil løpe, gå eller trille.
Les mer

Bruk vettet i påsken!
Skal du til fjells i påska? Planlegg turen og bruk
fjellvettreglene aktivt.

Les fjellvettreglene og skriv ut plakat her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/rktele_avis1-2017
http://blogg.telemarkrkh.no/
http://www.skyfitness.no/skien-cityrun
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bytur-med-hoy-puls/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/fjellvett/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086


Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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