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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 14 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

ET EKSTRA SETT MED ØYNE
På Hjalmar Johansen videregående skole forbereder de seg til morgendagens
matteprøve. Da er leksehjelperne fra Røde Kors gode å ha.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/ett-ekstra-sett-med-oyne/


PILOT Førstehjelp
Kunne du tenke deg å bli kursholder på et helt
nytt førstehjelpskurs for frivillige i Røde Kors?

Alle frivillige i Røde Kors skal gjennom
obligatorisk førstehjelpsopplæring. For å få det til
trenger vi flere instruktører. Vi har fått inntil 10
plasser på dette kurset, og anbefaler alle våre
lokalforeninger til å melde inn kandidater.

Les mer om det nye kurset her

Meld kandidater til dk.telemark@redcross.no

Røde Kors mot 2020/2030
Alle lokalforeninger og distriktsstyrer i landet har
nå fått tilsendt en e-post fra Robert Mood der de
blir spurt om sine tanker om fremtidens Røde
Kors. Derfor inviterer vi nå lokalforeningsledere
og nestledere til et eget høringsmøte.

Du kan velge mellom et av følgende møter:

Bø Frivilligsentral
Onsdag 23. oktober, 1900 - 2100

Distriktskontoret i Skien
Onsdag 6. november, 1800 - 2000

Se invitasjonen her

Les mer om fremtidens Røde Kors og høringen
her (krever innlogging)

Nye uniformer - Nettbutikken har åpnet
Den nye kolleksjonen med klær til hjelpekorpset er endelig klar og er tilgjengelige i ny nettbutikk. Husk
at når du registrerer deg i butikken er det viktig at du bruker mobilnummeret du er oppført med i
medlemsregisteret til Røde Kors.

Lokale hjelpekorps får tilsendt en innlogging med mulighet til å bestille på faktura. Dette blir sendt
direkte til korpsleder. 

Besøk nettbutikken og registrer deg her

http://static.mnm.as/tmkquyuuse-8086.pdf
http://static.mnm.as/xxqxiekucw-8086.pdf
https://sway.office.com/zm3Qyn7cG7MPowiq
https://hjelpekorps.rodekorsbutikken.no/
https://hjelpekorps.rodekorsbutikken.no/


GRATIS INNGANG - INGEN PÅMELDING

Søknadsportalen er åpen!
Alle lokalforeninger og distrikter som søker midler
fra Norges Røde Kors til aktiviteter i Norge må
benytte Søknadsportalen til dette. Nå er den
åpen.

Les mer (krever innlogging)

Her finner du Søknadsportalen

Gjensidiges juleaksjon
Det er 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

Nå nærmer det seg
1. - 3. november arrangerer vi høstsamling for
frivillige og i år har vi satt ny rekord for antall

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S�knadsportalen-for-2019-.aspx
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Gjensidigestiftelsensjuleaksjon19.aspx?CT=1568795828679&OR=OWA-NT&CID=7365fda4-77ad-0c05-2852-72354fb50ff7


24.10 inviterer Seljord Røde Kors til humanitært
forum med Siri Abrahamsen på Granvin
Kulturhus.

Se invitasjon her

Les mer om Siri Abrahamsen her 

påmeldte. Hele 183 frivillige har sagt ja. Vi lover
faglig påfyll og mange hyggelige mennesker.

Vi sees!

Bli med!
I 2016 hadde vi TV-
aksjonen. 
"Nå er det hennes
tur" og vi oppfordrer
alle våre frivillige,
medlemmer og
støttespillere til å bli
med på årets
viktigste søndagstur. 
www.blimed.no

Gi beskjed!
Røde Kors sin kanal
for varsling av
kritikkverdige forhold
har endret adresse.
Den nye e-posten for
varsling er:
varsling@redcross.no.

Les mer

Be om hjelp!
Trenger du hjelp til å løse
problemer med arbeid på
PC i Røde Kors-
sammenheng? Nå kan
Knut og Harald hjelpe
deg direkte på din egen
skjerm via programmet
Teamviewer.

Ta kontakt på
dk.telemark@redcross.no

Vær beredt!
Info om beredskap og
øvelser.

Info om
beredskapsplaner.

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

UKENYTT UKE 41 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I

http://static.mnm.as/bwhdxkvfqr-8086.pdf
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://www.blimed.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/varsling.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner
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


denne utgaven kan du lese om Sentral Ungdomskonferanse 2019 og ny
bestemmelse for frivillig aktivitet.
Les hele Ukenytt her

REFERATER
Distriktsstyret
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring
Omsorg
Valg ungdomsrepresentanter

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

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

Powered by Make

https://sway.office.com/dnIXIkbSJxehAwDt?ref=email
http://static.mnm.as/bmtzwjmupv-8086.pdf
http://static.mnm.as/yggwcbeaus-8086.pdf
http://static.mnm.as/iwwodhnbju-8086.pdf
http://static.mnm.as/zttnnnwfpy-8086.pdf
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