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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 16 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Besøk fra Telemarksbenken
Fredag 1. november fikk vi besøk av Telemarksbenken på Stortinget. Solveig Sundbø Abrahamsen,
Terje Aasland, Bård Hoksrud og Åslaug Sem-Jacobsen, møtte noen av våre frivillige og fikk høre mer
om deres behov. Blant temaene som ble diskutert var momskompensasjon, varslingsrutiner for
hjelpekorpset og oppvekstvilkår for barn og unge i Telemark.

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Livet som delegat for Røde Kors
Hva gjør en Røde Kors-delegat? Hvem kan bli det? Hvordan er det å jobbe i områder rammet av
alvorlige kriser? Torsdag kveld var Eli Ducros og Kåre Rune Mossing, som begge har jobbet som
delegater for Røde Kors, i Bø for å fortelle sin historie. Over 30 gjester møtte opp for å lytte og lære.

Tidligere på dagen var Eli Ducros hos NRK Telemarkssendinga for å dele noen av sine erfaringer.

Hør intervju med Røde Kors-delegat Eli Ducros på NRK Telemarkssendinga her

Hurtigsvarspremie!
Rjukan og Tinn Røde Kors, Nome Røde Kors og
Fyresdal Røde Kors er de første lokalforeningene
i Telemark som har svart på høringen Røde Kors
mot 2020 – 2030.

Som takk for raskt svar, får de en
hurtigsvarspremie.

Telemark Røde Kors har den siste tiden holdt to
høringsmøter der lokalforeningene våre har fått
mulighet til å diskutere og gå gjennom punktene i
høringen. Onsdag 6. november var Siljan-,
Kragerø-, Gjerpen-, Bamble- og Drangedal Røde

Flott høstsamling!
Årets høstsamling i Telemark var en stor suksess.
Hele 183 frivillige deltok og fikk blant annet lære
mer om internasjonalt arbeid, Gatemegling,
GDPR, idrettsskader og omsorgsaktiviteter i
Røde Kors.

Nå vil vi gjerne høre mer om hvordan du
opplevde samlingen.

Si din mening om årets samling her

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02022319/07-11-2019#t=37m10.16s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHLa_qrnXKpWkXaaPHUcvj2Rn4v29TxwelVrUmRBbK17AQA/viewform


Kors til stede på møte i Skien. På et tidligere
møte i Bø, deltok Gvarv-, Bø-, Skien-, Rjukan og
Tinn-, Seljord-, Fyresdal-, Nome- og Notodden
Røde Kors.

Det skal kun leveres ett høringssvar fra hver
lokalforening.

(Foto: Charlie Balch, Freeimages.com)

Les mer og svar på høringen her

BlemE på dans
Notodden Røde Kors kan mer enn å redde liv.
Nylig deltok de på den såkalte BlimE-dansen
sammen med de lokale nødtetatene.
Sjekk danseferdighetene til Notodden RK her

På besøk i 70 år
Besøkstjenesten i Røde Kors markerer i år sitt
70-års jubileum. I den anledning ble frivillige fra
hele Norge invitert til fest på Bogstad Gård i Oslo.
Telemark var representert med Marja-Leena
Henriksen i Skien Røde Kors og Anne Grete
Berge fra Bø Røde Kors, her avbildet sammen
med Røde Kors-president Robert Mood og
Pernille Backer Lemming, leder i Røde Kors
Omsorg. 

Samtale med personer i
selvmordsfare
Vestfold Røde Kors inviterer til kurset "Samtale
med personer i selvmordsfare".

Kurset går gjennom følgene punkter:

- Fakta om selvmord og selvmordsforsøk
- Holdninger til og oppfatninger om
selvmordsadferd
- Rollen som førstehjelper

Kursdeltakere må ha gjennomført kursene:
Introduksjon til Røde Kors og Grunnkurs
førstehjelp.

Dato: 16. november
Tid: 11.00 - 16.00
Sted: Vestfold Røde Kors

Påmelding her

Frivillighetskommunikasjon
På mandag får vi besøk fra nasjonalkontoret.
Tema for dagen er frivillighetskommunikasjon, og
vi gleder oss til å lære mer om planene framover
og få mulighet til å si vår mening om behovene på
distrikt- og lokalnivå. Har du tanker, innspill eller
idéer du vil dele?

Send oss en e-post

Oppdatering GDPR
Nasjonalt i Røde Kors jobbes det nå med flere parallelle prosjekter knyttet til EUs personvernforordning
GDPR (General Data Protection Regulation). På trappene står blant annet en større

https://sway.office.com/zm3Qyn7cG7MPowiq
https://www.youtube.com/watch?v=mqciY-o6SSU&fbclid=IwAR0-pRxtvz8O_hQ-8WR5rqeqUneqKNcIfhBGZupBQNszEygTJHSGcmsNHhA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tJcLfHtx1tIuvH-aaqW9vlUM0JEUUEwSTlRUlNCTUozRjI0Q0xER0RFRi4u
mailto:dk.telemark@redcross.no


holdningskampanje, et eget e-læringskurs om temaet og en veileder til bruk på lokal- og distriktsnivå. 

Frivillighet Norge har en fin veileder om GDPR:
Se veilederen her 
Utskriftsvennlig versjon

Norsk Psykologforening har flere gode videoer om temaet:

Hva er personvern?

Hvordan skal jeg behandle personvernopplysninger?

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

Les mer

Frivilligvertkurs
Tirsdag 12/11 inviterer vi til frivilligvertkurs i
lokalene til Gjerpen Røde Kors. 
Påmelding innen 10/11 på SMS til Marlena 480
20 757

Pilot førstehjelp
Forrige helg var tre deltakere fra Telemark med
på et pilotprosjekt med fokus på utdanning av
instruktører til et grunnleggende førstehjelpskurs.
De nye instruktørene skal sørge for at enda flere
frivillige får førstehjelpsopplæring og at Røde
Kors når målet om at alle i Norge skal få mulighet
til å lære førstehjelp.

Takk for innsatsen!
Distriktsstyret ønsker å hedre frivillige som har
vært eller er tillitsvalgte eller ressurspersoner for
distriktet og ønsker at flere skal få muligheten til å
foreslå kandidater.

(Foto: Aleš Čerin, Freeimages.com)

Les oppfordringen fra distriktsstyret her
Les mer om æresbevisninger i Røde Kors her
Se søknadsskjema her

https://www.frivillighetnorge.no/no/faq/personvern/#undefined
https://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/vi_tilbyr/Nytt+materiell+om+personvern+i+organisasjoner.b7C_wBvG3g.ips
https://www.youtube.com/watch?v=PaI1rRp3TKs
https://www.youtube.com/watch?v=jZNkLvEAFEU
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Send-inn-informasjon-om-aktivitetene-til-hovedkrav-2020.aspx
http://static.mnm.as/koertnlqvv-8086.pdf
http://static.mnm.as/tkaacjegjb-8086.pdf
http://static.mnm.as/ljxxtmsgpj-8086.docx


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.

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 44 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om Sentral Ungdomskonferanse, GDPR-kampanje og
konferansen Ung, lovløs og lovende.
Les Ukenytt uke 44 her

REFERATER

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/957_rktele_2-2019_web
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/0fSX8be4CACD1yLG?ref=email


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
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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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mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://ext.mnm.as/s/2620/8086

	Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 16 - 2019
	Besøk fra Telemarksbenken
	Livet som delegat for Røde Kors
	Flott høstsamling!
	Hurtigsvarspremie!
	På besøk i 70 år
	BlemE på dans
	Samtale med personer i selvmordsfare
	Frivillighetskommunikasjon
	Oppdatering GDPR
	Info om lokale aktiviteter
	Frivilligvertkurs
	Pilot førstehjelp
	Takk for innsatsen!
	Røde Kors Avisa - Telemark
	FRISTER:
	FRIFOND
	EXTRASTIFTELSEN
	REFERATER
	TIPS OSS

