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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 15 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Bevilger 100 000 til Beirut
Distriktsstyret til Telemark Røde Kors bevilger 100 000 kroner fra sitt lokale katastrofefond
for å støtte Røde Kors sitt arbeid i Beirut.
Les mer

Ny daglig leder
Ellen Haagenrud Grønlid står klar til å ta
over stafettpinnen etter Stine Brekka
Skoland og overtar 1. september rollen
som konstituert daglig leder i Telemark
Røde Kors.

Les mer

Tapte inntekter
Har din lokalforening tapt inntekter i
forbindelse med koronasituasjonen?
Regjeringen har opprettet en egen
kompensasjonsordning for tapte inntekter
og merutgifter som følge av
Covid-19. Søknadsfrist er 15. september.

Les mer på Korsveien (krever innlogging)

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/bevilger-100-000-til-beirut/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/gleder-seg-til-a-mote-flere-frivillige/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Kompensasjonsordning.aspx


Søker flere leksehjelpere på Ulefoss
Nome Røde Kors er akkurat nå på jakt etter deg som kunne tenke deg å bidra som
leksehjelper for elever fra 2. - 7. trinn. Din rolle blir å støtte og hjelpe elevene med
hjemmeleksene. Leksehjelpen har åpent hver mandag fra 14.30 til 16.00 og holder til på
Røde Kors-huset på Ulefoss. Når elevene kommer får de servert et lite måltid mat før de
går i gang med skolearbeidet. Vil du bidra? Ta kontakt med
brynhild.hardang.hanto@redcross.no eller meld deg på rodekors.no/bli-frivillig/

https://www.rodekors.no/bli-frivillig/


Litt småPIRK
Lurer du på noe når det gjelder personvern
i Røde Kors? Personvernkoordinator Knut
Jost Arntzen har laget en liste over 7
grunnleggende begreper innen personvern.

Les mer

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

Koronainnsats i Skien
Skien Røde Kors Hjelpekorps bistår Skien
kommune med å dirigere og sikre trygg
adkomst til kommunens teststasjon for
Covid 19 ved Klosterskogen. (Foto: Skien
Røde Kors)

Besøkte Tusenfryd
67 deltakere fra møteplassene Fellesverket
Henrys Hus og Innafor var nylig på tur til
Tusenfryd.

Se video fra besøket her

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/litt-smapirk/
https://norges-rode-kors.filemail.com/
mailto:pressevakt@redcross.no
https://www.facebook.com/watch/?v=2938955316216699&extid=OcWnNSudL3VOMXqx


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

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


PROTOKOLLER OG REFERATER
Protokoll distriktsstyret 18 august 2020

Referat D-råd Hjelpekorps 17 august 2020

Referat Ressursgruppe beredskap 25 juni 2020

Referat Ressursgruppe beredskap 17 august 2020

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktører: 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://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2020/200818%20Protokoll%20DS%20m%C3%B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Hjelpekorps/Referat/200813%20Referat%20distriktsr%C3%A5d%20hjelpekorps.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20Beredskap/Referat/200625%20Referat%20ressursgruppe%20beredskap.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20Beredskap/Referat/200817%20Referat%20ressursgruppe%20beredskap.pdf
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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