
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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MILLIONER PÅ RANDEN AV SULT
Millioner av mennesker er på randen av sult i Øst-Afrika. Mange er små barn. Nå trapper
vi opp arbeidet. Send SULT til 2272 (250 kr) for å hjelpe eller Vipps til 2272. Takk for at
du hjelper oss med å redde liv!

I Telemark mobiliserer flere lokalforeninger med innsamlingsaksjoner i nærmiljøet.
Førstkommende lørdag, treffer du Notodden Røde Kors på Tuvensenteret, Kvantum og
på Røde Kors Notodden Secondhand. Røde Kors Seljord skal stå med bøsser på
Telesenteret og plasserer ut bøsser lokalt.

Les mer om innsamlingen her
Les appell fra Sven Mollekleiv her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/aktuelt/stor-giverglede-til-matkrisen-i-ost-afrika/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/appell_ostafrika.aspx


Krever stabile forhold for flyktninger
Notodden Røde Kors spilte en sentral rolle i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. I et brev til
ordføreren ber lokalforeningslederen nå om mer stabile forhold for flyktninger.
Les mer

Mentorordning for ledere
Engasjerende og motiverte frivillige ledere er
avgjørende for at Røde Kors skal evne å utvikle
gode og behovsrettede aktiviteter. Derfor har
Røde Kors en egen mentorordning for frivillige
ledere.

Les mer og meld deg på her (Krever pålogging)

Søknadsfrist 29. mars

UKENYTT
Les Ukenytt fra Røde Kors her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/krever-stabile-forhold-for-flyktninger/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Invitasjon-til-mentorordning-2017-2018.aspx
https://sway.com/dH9OLq8yy2m2mDw9


Byr på latter, sang og glede
En gang i måneden besøker elever fra
femte klasse på Folkestad skule
sykehjemmet i Bø. Der synger de gamle
sanger sammen med de eldre. Tilbudet
startet i fjor vår, og det er Bø Røde Kors
som står bak.

- Det å knyte kontakt mellom barn og dei
som bur på sjukeheimen har ein veldig
positiv innverknad på dei eldre. Det skaper
mykje latter og glede, sier Merethe Boye
fra Bø Røde Kors til Bø blad.

Invitasjon til distriktsårsmøte
21-23 april inviterer vi til distriktsårsmøte
på Straand Hotel og Konferansesenter i
Vrådal. Bli med og vær med på å forme
ditt Røde Kors. Siste frist for påmelding i
morgen!
Se hele programmet her

Sett av
datoen
Tidspunktet for årets
høstsamling er
allerede klart. Sett av
12-15. september i
kalenderen.

Live signering
Gvarv Røde Kors
signerte i forrige uke
en beredskapsavtale
med Sauherad
kommune.
Signeringen ble vist
live på facebooksidene
til Gvarv Røde Kors
Ta en titt

BARKsuksess
i Kragerø
Barnas Røde Kors har
blitt en stor suksess i
Kragerø. Forrige uke
var 24 barn på tur, og
fikk prøve seg på
spikking, pil og bue og
lek i tarzanløype,
melder lokalforeningen
på Facebook.

Følg Kragerø Røde
Kors på Facebook

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

http://static.mnm.as/ldocrlsjtr-8086.pdf
https://www.facebook.com/GvarvRodeKors/videos/462527673871426/
https://www.facebook.com/kragerorodekors/?fref=ts


Påskeberedskap
Det nærmer seg påske, og vi trenger en
oppdatert liste over påskeberedskapen i fylket.
Send informasjon om sted, antall mannskap,
datoer dere er på vakt og informasjon om spesiell
beredskap til:

dk.telemark@redcross.no

Husker du?
Vi gratulerer alle våre lokalforeninger med vel
overstått årsmøte. Husk å sende over følgende:

Signert årsrapport
Signert regnskap
Handlingsplan 2017
Budsjett 2017
Revisors beretning for regnskapet
Signert årsmøteprotokoll
Oppdater verv i DiBa (se veileder på
Korsveien)

dk.telemark@redcross.no

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/DiBa%C3%A5rsm%C3%B8te.aspx


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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