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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 11 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Vi er i gang!
Lørdag åpnet endelig Skiens nye møteplass for ungdom. Ordfører Hedda Foss Five stod for
snorklipping, Geir Tangen bød på magi, Sofie Frost rørte oss alle med slampoesi og Alain
Sondey lærte oss å danse.

Kvelden ble avsluttet med musikk fra Eirik Fernando aka Cali og Rahand Ibrahim aka Mamo, som snart
blir å se som oppvarmere for selveste Hkeem. 

Møteplassen har åpent mandag til torsdag fra 14.00-20.00 og serverer gratis mat hver dag. Vi tilbyr
leksehjelp, gatemegling, område for gaming, gratis møtelokale for ungdom, biljard, bordtennis og mye
mer som du kan være med på å bestemme.

Tilbudet er støttet av Bufdir, og er et samarbeid mellom Skien kommune ved Team Fritid, Skien Røde
Kors og Telemark Røde Kors. Du finner oss ved Hedvigs Hybel utenfor Skien bibliotek på Ibsenhuset.

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Der har vi fått store og flotte lokaler som nå har splitter nytt gulv og hvite vegger som du selv får
mulighet til å dekorere.

Hør intervju på NRK Telemark her
Se bilder på våre Facebooksider
Se video fra åpningen på Instagram

Flere beredskapsvakter
Siljan Røde Kors og Rjukan og Tinn Røde
Kors er i full gang med å rekruttere
beredskapsvakter i lokalmiljøet.
Beredskapsvaktenes rolle er å bistå med ulike
oppgaver når en krise rammer.

I Rjukan og Tinn stiller flere gamle
hjelpekorpsere, frivillige fra Røde Kors omsorg og
lokal ungdom opp som beredskapsvakter. Når
behovet melder seg, kan de bistå med alt fra
kaffekoking og matlaging, til en skulder å gråte
på, mindre vaktoppgaver eller transport.

Kontakt Ingrid Eriksrød for mer informasjon

Suksess for Barnas Dag i Bø
Vått vær stoppet ikke barnefamilier fra Bø fra
å dukke opp på markeringen av Barnas Dag,
melder Bø Blad.

Dagen har blitt markert siden 1976, og inntektene
fra dagen går hvert år til et godt formål. I år kom
det inn hele 12 000 kroner, og midlene går til vår
årlige leir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse på Haraldvigen.
(Faksimile Bø Blad 12.09.2019)

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 

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

Kurs for
Frivilligverter
Onsdag 18. september holder
vi kurs for frivilligverter. Kurset
er åpent for deg som er
frivilligvert, deg som vil bli
frivilligvert, deg som vil starte
opp frivilligvert og deg som
ønsker en innføring i konseptet.

Velkommen!

Les mer og meld deg på

70-års jubilieum
Besøkstjenesten i Skien Røde
Kors feirer 70 år og inviterer i
den forbindelse alle
omsorgsfrivillige til høstsamling
og feiring av jubileet.

Dato: 26/9
Tid: 18.00
Sted: Skien Røde Kors
Påmelding: SMS til Heidi
Sunde 952 29 233

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02017919/06-09-2019#t=1h6m35.88s
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/
https://www.instagram.com/telemarkrodekors/
mailto:ingrid.eriksrod@redcross.no
https://www.facebook.com/events/2145174728920381/
http://static.mnm.as/kyynniqare-8086.pdf


Pause for
besøkshundene

70 frivillige besøksvenner
med hund fra Telemark har
på grunn av den mystiske
hundesykdommen som nå
herjer landet fått en ufrivillig
pause. En av dem er Siri
Jacobsen, som i går ble
intervjuet i Varden. (Faksimile
Varden 12.09.2019)
Les mer i Varden

Åpent hus på
Notodden

Onsdag 02/10 klokken
18:00 inviterer Notodden
Røde Kors til åpent hus i
sine lokaler. Der kan du
møte noen av
lokalforeningens frivillige
og høre mer om
lokalforeningens aktiviteter.

Les mer på Notodden
Røde Kors sine
Facebooksider

Frisket opp
førstehjelpskunnskaper

Førstehjelpskunnskaper er ferskvare,
og nylig inviterte Nissedal Røde Kors
sine medlemmer til oppfriskning. Ti
medlemmer deltok på kurset og bidrar
nå til å gjøre lokalmiljøet litt tryggere.

Følg Nissedal Røde Kors på
Instagram

Nyhetsbrev for ledere
Telemark Røde Kors - Ledernytt er et prøveprosjekt med fokus på å sende ut viktig informasjon,
inspirasjon og tips til våre lokale ledere. Denne uken ble første utgave sendt ut til styremedlemmer i
lokale ledd, distriktsstyret, distriktsråd omsorg, distriktsråd hjelpekorps, distriktsråd ungdom og leder av
valgkomitéen og kontollkomitéen.

Ta gjerne kontakt dersom du har tilbakemeldinger eller ikke har mottatt nyhetsbrevet.

SØKNADSFRISTER:

https://www.varden.no/nyheter/70-besokshunder-tatt-ut-av-tjeneste-1.2727288
https://www.facebook.com/events/734778373648319/
https://www.instagram.com/nissedal_rodekors/
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


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

ExtraStiftelsen
15. november

Støtter små
enkeltstående
prosjekter og
tiltak med fokus på
lokal aktivitet og
frivillighet.
Les mer

Midler til hjelpekorpset
HJELPEKORPSLØFTET 15. September - 15. oktober
Støtte til utstyr, kurs og opplæring.

STRATEGISK POTT 30. september
Støtte til utstyr, kurs og opplæring.

UKENYTT UKE 37 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om vinnerne av årets NM for hjelpekorps, spørsmål og
svar om Søknadsportalen, utbetalinger til lokalforeningene fra Pantelotteriet og
innkalling til sentral ungdomskonferanse.
Les hele Ukenytt her

LOKAL BEREDSKAP
INFO OM BEREDSKAP OG ØVELSER

INFO OM BEREDSKAPSPLANER 

REFERATER
Distriktsstyret
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring

https://www.gjensidigestiftelsen.no/
http://static.mnm.as/khnvvxpcsm-8086.docx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Frifond2019.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/ExtraExpress-midler---kort-vei-fra-id%C3%A9-til-gjennomf%C3%B8ring!.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/hjelpekorpsloftet.aspx
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/
https://sway.office.com/fLUelvyctqdeEPcp?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner
http://static.mnm.as/vdvonccmqf-8086.pdf
http://static.mnm.as/sitcysvrdn-8086.pdf
http://static.mnm.as/iwwodhnbju-8086.pdf


Omsorg

TIPS OSS
Har du gode bilder og godt stoff fra aktiviteter i din lokalforening? Da vil vi gjerne ha det med i
Bindeleddet, Røde Kors Avisa, på sosiale medier eller på våre nettsider. 

Send bilder og tips om gode saker 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.

7. UNIVERSALITET:

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har
samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

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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