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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 13 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

GRENSELØST SAMARBEID
God sjokolade, fine folk, flere latterkuler og ikke minst masse lærdom. Slik oppsummerer
Saranda, Elena og Veronica helgen i Makedonia der nesten 30 Røde Kors-frivillige møttes for å
bli inspirert.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/grenselost-samarbeid/


Gjensidiges juleaksjonI Telemark gjør vi oss klare for høstferie, men allerede nå er det på tide å begynne å forberede seg til
jul. Røde Kors har i år fått 3 122 500 kroner fra Gjensidigestiftelsens juleaksjon. Med disse midlene kan
vi glede mange barn med julegaver og arrangementer. Fristen for å søke om midler er 25. oktober.
Les mer

Ny leder på
Notodden
Tora Ødegaarden har
overtatt som leder for
Notodden Røde Kors.
- Røde Kors er noe
helt spesielt for meg,
og jeg tilbringer mer
tid med Røde Kors-
venner enn andre
venner, sier Tora til
Telen.
(Faksimile Telen 27/9
2019)

Integreringspris
i Kragerø
Innvandrerrådet i Kragerø
har i år valgt å gi
integreringsprisen til
Kragerø Røde Kors sin
kvinnegruppe. Gruppen
mottok en sjekk på 10
000 kroner.
(Faksimile Kragerø Blad
24/9 2019)

Eldrepris i
Porsgrunn
Porsgrunn Røde Kors
sin besøkstjeneste ble
tildelt årets eldrepris
fra kommunen og
mottok en sjekk på 10
000 kroner.

Sjekk i Skien
Skien Røde Kors sin
besøkstjeneste fikk
en sjekk på 10 000
kroner fra Skien
kommune da de nylig
feiret 70-års
jubileum.

Besøkshund på
Notodden
Notodden Røde Kors inviterer
til informasjonsmøte om
besøksvenn med hund.
Møtet blir holdt 17.10 klokken
18.00 og er rettet mot
hundeeiere som er nysgjerrige
på tilbudet. 
Kontakt Tora Ødegaarden på
476 74 919 for mer informasjon.

Klare for besøk
Røde Kors har åpnet opp for at
alle organisasjonens
besøkshunder igjen kan ta
runden sin for å glede beboere
på syke- og aldershjem.

Kongelig sykkeltur
Bø Frivilligsentral fikk det
ærefulle oppdraget å sykle tur
med kongeparet i anledning
Gullbring Kulturanlegg sitt 25
års jubileum.

Humanitært forum
24.10 inviterer Seljord Røde Kors til humanitært
forum med Siri Abrahamsen på Granvin. Temaet
for dagen er "gleding".
Les mer om Siri Abrahamsen her

Husk refusjonsskjema
Alle som har fått midler fra Søknadsportalen må
sende inn refusjonsskjema for utgifter de har hatt
i forbindelse med aktivitet.
Se mal for refusjonsskjema her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Gjensidigestiftelsensjuleaksjon19.aspx?CT=1568795828679&OR=OWA-NT&CID=7365fda4-77ad-0c05-2852-72354fb50ff7
https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/siri-f-abrahamsen/?msclkid=0db0f52246641abaae73a8a684c41847&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=NO - Speakers - Exact&utm_term=siri abrahamsen&utm_content=Siri Abrahamsen
http://static.mnm.as/zkuegedkau-8086.xlsx


FRISTER:

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

HØSTKURS
SISTE FRIST!

Har du husket å melde deg på
årets høstkurs? Hvis ikke finner
du mer info her.

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

UKENYTT UKE 40 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om rapport fra Fellesverket, fremtidens Røde Kors,
uniformer til hjelpekorpset og landsmøtet 2020.
Les hele Ukenytt her

LOKAL BEREDSKAP
INFO OM BEREDSKAP OG ØVELSER

INFO OM BEREDSKAPSPLANER 

REFERATER
Distriktsstyret
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring
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. 

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
http://static.mnm.as/fyplkwnyic-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/hjelpekorpsloftet.aspx
https://sway.office.com/tRCx2C3H5X0cdQJF?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
http://static.mnm.as/fmgqejnjqe-8086.pdf


Send bilder og tips om gode saker her

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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