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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 17 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Fellesverket Henrys Hus i Porsgrunn har fylt opp fryseboksen med hele 60 kilo gratis entrecôte.
Maten har de fått fra Spar Skjelsvik, der de nylig inngikk en lokal samarbeidsavtale.

– Dette er bare helt fantastisk. Det blir en ny verden for oss nå, med mer mat på bordet til ungdommen.
Jeg er kjempeglad for samarbeidet vi har fått til, sier Tonje Skåte Pettersen til Porsgrunns Dagblad.

(Skjermdump, PD.no). 

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/rode-kors/fikk-forjulsgave-blir-en-helt-ny-verden-for-oss/s/5-40-396694?fbclid=IwAR22oGP6oESgBbBbZSjbFrH1F0rFCicRPIX66R_yZ9lh6Jc17fryDd58X_8


Innføring i valgkomitéarbeid
Valgkomitéene i Røde Kors har stor
innflytelse og et viktig ansvar. Vil du lære mer
om hvordan du finner de beste kandidatene?
Meld deg på i dag.

Bø Frivilligsentral - 26.11 fra 18.00 - 20.00

Distriktskontoret, Skien - 28.11 fra 18.00 - 20.00

Les mer og meld deg på her

Juleaktiviteter i
besøkstjenesten
Har du eller din aktivitet planer om spesielle
arrangementer i forbindelse med julen? 

Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Send informasjon til:

marlena.sljivo@redcross.no

Oppfyll et juleønske
Porsgrunn Røde Kors og Grenland Rotary
inviterer i samarbeid med kommunen,
lokalbefolkningen til å gi en julegave til noen som
virkelig trenger det. 

Ønskene henges opp på Rådhusplassen og
Hovengasenteret på følgende tidspunkt: 

Lørdag 30.11, 7.12 og 14.12 fra 11.00 til 14.00

I ukedagene kan ønskene hentes på Henrys Hus
i Storgata 101 fra 11.00 til 14.00 og på
Servicesenteret ved Rådhusplassen fra 09.00 til
16.00.

Snøskuterkurs for jenter
Prosjektet "Tak vare på kvarandre - vi har ingen
fleire å miste", der Fyresdal Røde Kors er en av
initiativtakerne, inviterer nå til snøskuterkurs kun

http://static.mnm.as/qdncysnkjm-8086.pdf


Pris til Siljan Røde Kors
Siljan Røde Kors har mottatt "Der du bor prisen
2019" for sitt lokale frivillighetsarbeid.
(Skjermdump - Hva skjer i Grenland?)

Vi gratulerer!

for jenter, melder Vest-Telemark blad. 

Kurset er en del av det forebyggende arbeidet
lokalsamfunnet gjør for å endre ungdommens
holdning til ferdsel med motorkjøretøy på vann,
vei og snø i ruspåvirket tilstand.
(Skjermdump Vest-Telemark blad)

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
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?

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.

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://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/957_rktele_2-2019_web


UKENYTT UKE 45 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om nominasjon av Bergen Røde Kors Ungdom til
Folkets pris for FNs bærekraftsmål, juleinnsamlingen, julebord for besøksvenner,
Gjensidigestiftelsens juleaksjon og en egen YouTube-aksjon med fokus på
ensomhet blant barn og unge.
Les Ukenytt Uke 45 her

REFERATER
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
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