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Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 15 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Røde Kors Avisa - Telemark
Da har Røde Kors Avisa dukket opp i de fleste
postkasser i Telemark.

Der kan du blant annet lese om:

- Mira og Sunniva, som hadde en super
sommerfeire i Kristiansand med Feire for alle.

- Nawras, som stiller opp som frivillig ferieleder og
ønsker å være et godt forbilde for barna.

- Damene, som nå leder halvparten av
hjelpekorpsene i Telemark.

- De små øyeblikkene, som skaper store minner
for deltakerne på Haraldvigen leir for barn og
unge med funksjonsnedsettelse.

Har du ikke mottatt avisa kan du lese hele
utgaven digitalt her.

Stas med storbytur
I høstferien var vi på Oslotur med Ferie for alle. Nasjonalkontoret tittet innom og slo av en prat med

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/957_rktele_2-2019_web


både gjester og frivillige.

Les mer om turen her

Tipp topp tur
Deltakerne på Røde Kors sin nettverksgruppe
i Midt-Telemark fikk en opplevelse for livet da
de nylig dro på rafting på Evje med TrollAktiv. 

I tillegg til rafting, fikk gjengen blant annet prøve
seg på klatring, stående padling og oppgave og
kodeløsning i et Escape Room.

- Det var en tipp topp tur, melder Anita Haugo
Fredly, leder for nettverksgruppa, som også
sender en stor takk til elevene på Nome
videregående skole avdeling Lunde, som i fjor
jobbet gratis en hel dag for å gjøre dette mulig.

Les mer om innsatsen til elevene fra Lunde her

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.

Første møte har allerede gått av stabelen i Bø,
og frivillige fra Gvarv, Bø, Skien, Rjukan og Tinn,
Seljord, Fyresdal, Nome og Notodden var
representert.

Neste møte blir holdt på distriktskontoret i Skien,
onsdag 6. november, 1800 - 2000

Se invitasjonen her

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

Si hei til Hanto
Frivillighetskoordinator Brynhild Hardang
Hanto er ansatt i Telemark Røde Kors for å
styrke lokal frivillig kapasitet. Sammen med
Mona Tveitan planlegger hun nå flere

Fikk ministerbesøk
Samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines
Tybring-Gjedde, tok mandag turen til Fyresdal for
å lære mer om det forebyggende arbeidet
lokalsamfunnet gjør for å endre ungdommens
holdning til ferdsel med motorkjøretøy på vann,
vei og snø i ruspåvirket tilstand. 

Sommeren 2018 ble Fyresdal rammet av en
tragisk båtulykke, der en ung mann mistet livet. I
etterkant av hendelsen dannet pårørende, Røde
Kors og flere andre representanter fra
lokalsamfunnet en gruppe med fokus på
holdningsskapende arbeid, og det var dette
ministeren kom for å høre mer om. 

https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/stas-med-storbytur-i-hostferien/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/jobbet-gratis-for-rode-kors/
http://static.mnm.as/xxqxiekucw-8086.pdf
https://sway.office.com/zm3Qyn7cG7MPowiq


arrangementer med fokus på rekruttering i
Aust- og Vest-Telemark. 

- I første omgang ønsker vi å dra ut for å møte
lokale frivillige og potensielle nye frivillige. Mona,
som er ansvarlig for Ferie for alle i Telemark, skal
etter planen ut for å rekruttere nye frivillige til sin
aktivitet i høst. I tillegg håper vi på å få på plass
faste frivilligkvelder der vi inviterer
lokalbefolkningen til å komme for å høre mer om
aktivitetene til Røde Kors, og i løpet av samme
kvelden få mulighet til å delta på kurset «Dette er
Røde Kors», som er obligatorisk for alle som
ønsker å engasjere seg, sier Brynhild. 

Alle lokalforeninger i Aust- og Vest Telemark vil
bli kontaktet for å diskutere om det er aktuelt for
dem, og Brynhild og Mona lover å ta seg av alt
det praktiske dersom lokalforeningene stiller med
lokaler. 

Ta gjerne kontakt på
brynhild.hardang.hanto@redcross.no dersom
du ønsker mer informasjon om planene, eller
vent på telefon. 

"Vi i Fyresdal Røde Kors er stolte over å vere ein
del av organisasjonen "Tak vare på kvarandre - vi
har ingen fleire og miste", og det viktige og flotte
førebyggjande arbeidet vi har delteke aktivt i her i
Fyresdal det siste året, Det var stor stas i går med
alle dei positive tilbakemeldingane vi fekk,"
skriver lokalforeningen på sine Facebooksider.

Foto: Une Marit Tangen

Følg Fyresdal Røde Kors her

Følg Tak vare på kvarandre her

Info om lokale
aktiviteter

I slutten av september sendes
medlemskontingenten ut. La
dine lokale støttespillere få vite
mer om aktivitetene i sitt
nærmiljø. Bilder og informasjon
sendes til nasjonalkontoret.

Les mer

Suksess i Seljord
Seljord Røde Kors inviterte
torsdag til Humanitært forum
med Siri Abrahamsen. Det ble
en stor suksess. Takk til alle
som deltok!

Besøk fra
Telemarksbenken

1. november får
distriktskontoret besøk av
Telemarksbenken på Stortinget.
Ta kontakt hvis din
lokalforening har viktige innspill
som bør luftes med politikerne.
dk.telemark@redcross.no

https://www.facebook.com/FyresdalRodeKors/
https://www.facebook.com/Tak-vare-p%C3%A5-kvarandre-vi-har-ingen-fleire-%C3%A5-miste-752893641776593/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Send-inn-informasjon-om-aktivitetene-til-hovedkrav-2020.aspx


GRATIS INNGANG - INGEN PÅMELDING

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 43 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om en ny evalueringsside på Korsveien, oppdatert
informasjon om valgkomitéarbeid og Gjensidiges juleaksjon.
Les hele Ukenytt her

REFERATER
Distriktsstyret
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring

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://sway.office.com/j7fOqE80jMXDHLHO?ref=email
http://static.mnm.as/bmtzwjmupv-8086.pdf
http://static.mnm.as/yggwcbeaus-8086.pdf
http://static.mnm.as/iwwodhnbju-8086.pdf


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
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