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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 16 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Må si nei til over halvparten
Telemark Røde Kors må i høst si nei til over halvparten av søkerne til tilbudet
Ferie for alle.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/ma-si-nei-til-over-halvparten/


Snakker om følelser på mannemåten
26. oktober inviterer vi til en ny runde med Kom videre mann, et kurs der menn
kan møtes og snakke om ting som er vanskelig.

Avisa Varden var forrige uke innom Skien Røde Kors for å høre mer om tilbudet. Resultatet
fra besøket finner du her:

Les mer om kurset i Varden

https://www.varden.no/nyheter/jan-petter-slet-etter-samlivsbrudd-na-hjelper-han-andre-til-a-snakke-om-folelser-pa-mannematen/


Heftig dag på Tusenfryd
Hele 67 deltakere var med da ungdomsmøteplassene Fellesverket Henrys Hus i
Porsgrunn og Innafor i Skien i sommer inviterte til tur til Tusenfryd.

Les mer og se video fra turen

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/heftig-dag-pa-tusenfryd/


Året som gikk
Da har årsrapporten for 2019 endelig gått i
trykken. Her finner du bilder og informasjon
om noen av våre aktiviteter.

Les hele årsrapporten her

Nye Korsveien
Korsveien er stedet der vi ønsker å samle
all informasjon som er viktig og relevant
både for deg som frivillig og for Røde Kors
sine ansatte. Nå jobber vi med en ny og
mer oversiktlig versjon og tar gjerne imot
innspill til hva du har behov for, savner eller
vil ha mer av.

Send tilbakemelding til
bjorn.sodeland@redcross.no

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/3207_rk__rsrapport_2019
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Litt småPIRK
Personvernkoordinator Knut Jost Arntzen tar for seg føring av protokoll, dokumentasjon og
rutiner.
Les i mer Knuts småPIRK (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Enheter/Telemark/Nyhetsarkiv/Sider/Litt-sm%C3%A5PIRK.aspx
https://events.provisoevent.no/web-sites/676c6bc8-78f6-48b4-98c9-89799a16389d/VELKOMMEN
https://frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen?mc_cid=26d8b0ee33&mc_eid=6afed22225


YES! Det blir høstsamling
Trodde du at årets høstsamling var blant
aktivitetene som på grunn av
koronasituasjonen i år blir kansellert? Vel,
sånn er det ikke. I år satser vi på en rekke
digitale kurs og samlinger og oppfordrer
med dette alle våre frivillige til å sette av
31. oktober til 1. november. Vi gleder oss.

Ny innmeldingsside for
frivillige

En splitter ny innmeldingsside for nye
frivillige er lansert! Den er første steg mot
en enklere og raskere mottaksprosess,
både for frivillige og tilretteleggere. Syv
lokalforeninger har allerede tatt den i bruk,
og tilbakemeldingene er positive. 

Les mer (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Digitalfrivillighet2/SitePages/Ny-innmeldingsside-for-nye-frivillige.aspx


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

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

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

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
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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