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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 14 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Ferien er i gang!
Da er sommerferien offisielt i gang og første pulje med gjester på Ferie for alle har allerede
ankommet Langesund. Der kan de blant annet kose seg i bassenget i badeparken på det
lokale hotellet og får oppleve den flotte skjærgården på tur med den 75 fots store båten
Flesa.
Er du nysgjerrig på hvordan sommeren i Langesund kan være, finner du et lite glimt fra en
tidligere tur her:

Konger på havet

GOD SOMMER
Her på Telemark Røde Kors sitt distriktskontor i Skien er vi tilgjengelige i hele sommer,
men på grunn av ferieavvikling er det noe redusert bemanning i juli. I den forbindelse
oppfordrer vi alle som planlegger å komme på besøk til å gjøre en avtale i forkant på
dk.telemark@redcross.no. Tusen takk til alle frivillige som har stått på og som står på
gjennom sommeren for å gjøre en innsats for andre. Dere skinner selv på gråværsdager og
er til stede for dem som trenger det.

Oppdatert informasjon
om forsikringer for
frivillige
Les mer

Støtte til helseprosjekter
- Stiftelsen Dam
Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/105327_rktele_2-2018/4
mailto:dk.telemark@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen%20v%C3%A5r/Frivillighet%20i%20R%C3%B8de%20Kors/Sider/Forsikring-frivillige.aspx#search=forsikring%20for%20frivillige
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/S%C3%B8ke%20om%20st%C3%B8tte/Sider/extrastiftelsen.aspx#search=stiftelsen%20dam


Mange barskinger i Fyresdal #barskivest
I Fyresdal har Røde Kors i samarbeid med flere lokale aktører et eget tilbud om lånevester
for folk som ferdes på vannet. Vestene henger i egne skap og blir flittig brukt av både de
som bor i området og av feriegjester i alle aldre. Her ser du en gjeng med ferierende
ungdommer som har benyttet seg av tilbudet. Tommelen opp for dem. (Foto: Fyresdal
Røde Kors)



Trenger turvenner

Vil du være med oss på topptur til Vestre Vealøs? Til Topps er et samarbeid med DNT
Telemark og målet er at turene skal være en integreringsarena der turopplevelser, språk,
kultur og felles læring går hånd i hånd. Nå jakter vi på frivillige turvenner som kan være
med oss på tur, snakker norsk og kan bidra til å spre turglede.

Les mer om turen og engasjer deg her

Vannvittig bra
Vi er stolte over alle våre frivillige som
bidrar til å gjøre sitt nærområde tryggere
og er til stede der folk ferdes enten det er i
byen, på fjellet eller på vannet. Fyresdal
Røde Kors, Tokke Røde Kors, Porsgrunn
Røde Kors og Nome Røde Kors er blant
hjelpekorpsene som nå har båten på
vannet. 
(Foto: Tokke Røde Kors)

Bilder og filmsnutter
Vi vil gjerne ha bilder og filmsnutter fra
sommeraktiviteter i Røde Kors og er
interessert i både stort og smått. Bidrag
kan sendes på filemail eller til
pressevakt@redcross.no

http://static.mnm.as/enmxiczggu-8086.docx
https://norges-rode-kors.filemail.com/
mailto:pressevakt@redcross.no


Fikk 120 000 kroner
Hurra for Fellesverket Henrys Hus som
forrige uke fikk en fantastisk overraskelse
fra Inovyn og INEOS. Gaven på 120 000
kroner skal brukes til gratisaktiviteter for
barn og unge.

Gratisforestilling med
Moby Dick
Tusen takk til Lietorvet for en helt
fantastisk kveld i Brekkeparken, Telemark
Museum. Forrige tirsdag fikk 35 barn og
voksne se teaterstykket Store skumle Moby
Dick helt gratis. Vi storkoste oss og setter
stor pris på gaven.

Sommeråpent
Frivilligservice kan hjelpe
deg med alt fra problemer
med pålogging og tilganger
til andre problemer du som
frivillig har behov for svar
på. I ferien er telefontiden
12-15 og e-post besvares i
arbeidstiden.

Ta kontakt:
22 05 40 00 (tastevalg 3)
frivilligservice@redcross.no

Årsmøte Røde
Kors Ungdom
Årsmøtet i Røde Kors
Ungdom arrangeres på
Sundvolden
Hotell i Buskerud fra fredag
30. oktober- søndag 1.
november 2020. Alle
distrikter inviteres med
dette til å sende delegater.

Les mer

Lokal
markedsføring
Har din lokalforening behov
for plakater, bannere,
annonser eller annet
materiell? Nå har Røde Kors
åpnet en egen side der alle
lokalforeninger har tilgang
og kan tilpasse materiell til
sitt behov.

Les mer

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/%C3%85rsm%C3%B8tet-.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/R%C3%B8de-Kors-Publisher-.aspx


Besøk i din lokalforening
Vil du vise fram en aktivitet i din lokalforening? Vi tar gjerne turen for å filme, ta bilder og
skrive litt om hva du bruker fritiden din til. Vi har de siste dagene oppgradert med nytt
lydutstyr og og et lite filmkamera for å lage videosnutter og gleder oss til å ta det i bruk. I
tillegg er Bjørn ferdig med pappaperm og i begynnelsen av august er han tilbake for fullt.

Ta kontakt

Se tidligere sak og video om Barna i Bø som sprer sangglede på det lokale sykehjemmet

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Se alle utgavene av Ukenytt her 

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/--vi-blir-som-barn-igjen/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx


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

PROTOKOLLER OG REFERATER
Protokoll DS 4 juni 2020
Protokoll DS 22.juni 2020
Referat D.råd hjelpekorps 15.juni 2020
Ref ress gruppe opplæring 2 mars 2020
Ref ress gr internasjonalt 13 mai 2020
Ref ress gr beredskap 12 feb 2020
Ref kontrollkomiteen 26 mai 2020

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktører: Bjørn Runar Foss Sodeland og Knut Jost Arntzen

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