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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 10 - 2019

ÅPNINGSFEST - LØRDAG 1600 - 19.30
Hvite vegger og nytt gulv, det er nesten alt Joakim kan tilby når han lørdag åpner en helt ny
møteplass for ungdom på Ibsenhuset i Skien. Resten er opp til ungdommen selv.

- For oss det viktig at dette blir ungdommens egen plass. Derfor skal de selv få bestemme hvordan de
vil ha det, sier Joakim André Jensen, som er Røde Kors sin representant i samarbeidsprosjektet
mellom Skien kommune, Skien bibliotek, Telemark Røde Kors og Skien Røde Kors.

På selve åpningsdagen får møteplassen, som foreløpig er navnløs, besøk av slampoet Sofie Frost, DJ
Salam, improteatergruppa Norges lykkeligste og Geir Tangen. Det hele avsluttes med en stor
gratiskonsert klokken 20:00 med artisten dePresno.



Makrell i fleng
I løpet av en liten time dro årets sommergjester
på Haraldvigen leir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse opp hel 134 makrell.

Les mer om vår flotte integreringsleir i årets
rapport fra Haraldvigen.

HØSTSAMLING - MELD DEG
PÅ NÅ!

1. - 3. november ønsker Telemark Røde Kors sin
ressursgruppe for opplæring velkommen til
høstsamling i Langesund.

Les mer om samlingen og meld deg på nå

Gir bort inntektene fra
spaghettikunst

Med lim, vann og maling har Tuva (10) og
Caroline (8) i sommer laget kreativ spaghettikunst
som de har solgt i nabolaget. Pengene gir de til
Haraldvigen leir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse.

Les mer

Lover bedre vilkår for
frivilligheten

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines
Tybring-Gjedde fikk servert vafler og en
smørbrødliste med ønsker da hun i går besøkte
frivillige fra Skien Røde Kors.

Les mer

På Korsveien kan våre frivillige finne nyttig
informasjon om øvelser og beredskap her:

Les mer om øvelser 

Les mer om beredskapsplaner

http://static.mnm.as/ladovkscpa-8086.pdf
http://static.mnm.as/tbvarwcnqa-8086.pdf
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/gir-bort-inntektene-fra-spaghettikunst/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/lover-bedre-vilkar-for-frivilligheten/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner


Kurs for flyktningguider
Integrering er et fint ord, men å knekke norske språk- og kulturkoder er ingen enkel jobb.
Onsdag 18. september holder vi kurs for flyktningguider.

Les mer om kurset her
Les historien til en av våre guider her
Les mer om flyktningguide her

PÅMELDING: Send SMS med fullt navn til flykningguidekoordinator Samira Shaya på 414 61 911

Kom videre mann
LEDIGE PLASSER!

Menn snakker ofte ikke om problemene sine og
gjør det i hvert fall ikke når kvinner er til
stede.Skien kommune og Telemark Røde Kors
tilbyr en arena for menn som trenger noen å prate
med.

Onsdag 11. september klokka 18.00 inviterer
vi til et nytt kurs, og akkurat nå har vi tre
ledige plasser

Les mer om Kom videre mann her

Påmelding til line.lia@redcross.no

Nytt om hjelpekorpsets
uniformer

I løpet av høsten vil nye uniformer bli tilgjengelige
for hjelpekorset, melder Ukenytt.

https://www.facebook.com/events/2145174728920381/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/sprak-er-nokkelen-til-alt/
https://www.rodekors.no/tilbudene/flyktningguide/?gclid=Cj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o45nd6SDeuf0ViymvKK0F7p4aSoLQJCiak4xJbCa9mM6ukXMyHaelcQaArmdEALw_wcB
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/der-gode-rad-ikke-er-lov/


Se en presentasjon av uniformene her
Les mer i Ukenytt

Kurs for Frivilligverter
Les mer

SØKNADSFRISTER:

Gjensidigestiftelsen
15. september

Gir støtte til lokale prosjekter
som bidrar til et tryggere,
sunnere og mer aktivt samfunn.
Les mer

Fond for lokal
aktivitet

15. september

Støtter aktiviteter som bidrar til
å opprettholde og videreutvikle
gode humanitære aktiviteter i
lokalforeningene.
Les mer

Frifond
15. november

Skal styrke og støtte lokal
ungdomsstyrt aktivitet.
Les mer

https://issuu.com/elementsproduction/docs/rk_brosjyre_elements_bekledning_v04_digi?fr=sNzQzMjIwMjkxMQ
https://sway.office.com/oZQ0gU4oAPm38jav?ref=email
http://static.mnm.as/kyynniqare-8086.pdf
https://www.gjensidigestiftelsen.no/
http://static.mnm.as/khnvvxpcsm-8086.docx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Frifond2019.aspx


UKENYTT UKE 35 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om fokus på lokale humanitære behov opp mot valget,
støtte til utstyr og kurs for hjelpekorpset og informasjon om nye
hjelpekorpsuniformer.
Les hele Ukenytt her

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som styrer alt arbeidet organisasjonen gjør. I de
neste utgavene av Bindeleddet presenterer vi dem.

6. ENHET

Hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin
humanitære virksomhet over hele landet

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

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