
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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BYTUR MED HØY PULS
Lørdag 6. mai går startskuddet for et helt spesielt byløp i Skiens gater. Et løp der
absolutt alle kan delta og samtidig støtte Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet.
Les mer

Meld deg på

Skriv ut en plakat og del arrangementet

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bytur-med-hoy-puls/
http://www.skyfitness.no/skien-cityrun
http://static.mnm.as/boflysqqzv-8086.pdf


Trenger flere frivillige ferieledere
Telemark Røde Kors arrangerer hvert å flere ferieturer for barn og familier som ellers mangler midler til
å dra på tur. Nå trenger vi flere frivillige turledere. Vil du være med oss på laget? Send en e-post til

http://www.skyfitness.no/skien-cityrun


jeanette.eriksrod@redcross.no for mer informasjon eller meld deg frivillig på våre nettsider.

Les mer om en av våre tidligere turer her

Stor giverglede
Notodden Røde Kors fikk inn 23 200 kroner på
bøsser da de lørdag 18. mars stilte opp på
nasjonal dugnad for Øst-Afrika. Seljord Røde
Kors samlet inn 6504 kroner og det gjenstår
fortsatt å telle opp bøsser som har stått ute i
lokale butikker. Rjukan og Tinn Røde Kors har
bevilget 20 000 kroner til innsamlingen og
Telemark Røde Kors har bevilget 80 000 kroner
fra sitt katastrofefond. Tusen takk for alle bidrag!
(Skjermdump Notodden Røde Kors Facebook)

Gi ditt bidrag
Det er fortsatt mulig å bidra til den nasjonale
innsamlingen for Øst-Afrika.

SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272

VIPPS til 2272 (valgfri sum)

Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT

Start din egen innsamling!

Bedrift: bedrift@redcross.no
Gi ditt bidrag her

Sett av
datoen
Satt du av datoen
for årets
høstsamling basert
på tidspunktet
oppgitt i forrige
Bindeleddet, må du
inn og endre
kalenderen. Riktig
dato skal være 15-
17 september og
årets samling
foregår på
Gautefall.

Billig
førstehjelpsutstyr
1. april øker prisen på flere
av varene i nettbutikken til
Røde Kors Førstehjelp.
Bestill nå hvis du vil sikre
deg rimelig utstyr.
Besøk butikken

Gjert
Frivilligvert
Arbeidet med vårt
nasjonale
pilotprosjekt
"Frivilligvert" er godt
i gang, og vi har
akkurat fått
håndboka i hånda.
Der møter du blant
annet Gjert
Frivilligvert.

Datahjelp
Røde Kors har tilbud
om datahjelp for
frivillige på telefon alle
hverdager fra 12-15 og
18-21.
Ring 05003 (tastevalg
2) eller send e-post til
datahjelp@redcross.no

https://www.rodekors.no/bli-frivillig/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/--minner-for-livet/
https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/
http://www.rodekorsforstehjelp.no/


Siste nytt fra Norges Røde
Kors
Få med deg det som skjer nasjonalt i Røde Kors.
Les Ukenytt her

Årets 8. mai kampanje
Førstehjelp og personlig beredskap er tema for
årets 8. mai kampanje.

Les mer og finn materiell og informasjon her

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

Powered by Make Newsmail

https://sway.com/hqoA3t1RdbxSSxIM
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8. mai-kampanjen/Sider/default.aspx
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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