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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 17 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Velkommen til høstsamling
Ja, det blir høstsamling i år også. For å overholde alle smittevernsregler, møtes
vi denne gangen på seks forskjellige lokasjoner og vi inviterer i tillegg til flere
digitale kurs. Anja Hammerseng-Hedin titter innom for litt digital
morgenmotivasjon og på kveldstid har vi en ekstra overraskelse til alle som
ønsker å delta. 

På programmet står blant annet:

Startpakke for nye frivillige - Porsgrunn
Hjelpekorpssamling - Vrådal
Omsorgssamling - Langesund 
Ungdomssamling - Bø
Konfliktløsning og god kommunikasjon - Skien
Valgkomitéarbeid - Skien

Vi holder også følgene digitale kurs: 

Startkurs for nye frivillige, Oppvekstkurs, Besøkstjeneste/ringevenn, Frivilligvert,
Grunnkurs personvern, media og kommunikasjon, bruk av Teams

Meld deg på her
Les mer om arrangementet på våre Facebooksider

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tpFRxGhW6BFtR7bZQeI9axURTlIRzFQUFkzUUlPUlVRUlhXRzhJUzBXNC4u
https://fb.me/e/80TbtkwpJ


Eldredagen 2020
I forbindelse med Eldredagen 2020,
lanserer Røde Kors rapporten "Noen
som ser meg", der eldre over 80 år har
blitt intervjuet om hvordan de
opplever å ha en besøksvenn fra Røde
Kors.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer av
syv eldre mennesker som har besøksvenn. 

Her forteller en av dem om bakgrunnen for
å kontakte Røde Kors:

“Det var sånn nemlig at mine venninner
forsvant. Enten ble de borte, eller så kom
de på hjem. Og så var det enkelte dager
jeg satt her helt alene og så ikke ett
menneske, og da tenkte jeg «dette går
ikke».”

Les hele rapporten her

Møter alle med et smil
Vi er stolte av alle våre fantastiske
frivillige, men i anledning eldredagen
synes vi det er på sin plass å publisere
en sak om en av våre aller eldste
besøksvenner.

Kari Nes (94) har vært frivillig i Rjukan Røde
Kors i 40 år, og før jul i fjor fikk vi mulighet
til å besøke henne på Rjukan sykehus, der
hun fram til koronaepidemien gikk faste
runder med handletralla og bidro til å spre
glede blant pasientene.

På oppfordring om å dele den hemmelige
oppskriften til sin egen gode helse, sier Kari
følgende:

- Jeg har heldigvis et veldig godt humør og
det skal veldig mye til at jeg blir sur. Du
kan kanskje si at jeg ser litt lyst på det.
Uansett tror jeg det er viktig å ikke synes
synd på seg selv når man blir gammel. Det
går ikke. For meg har engasjementet mitt i
Røde Kors hatt stor betydning. Livet hadde
ikke vært det samme uten de opplevelsene
jeg har fått her. Etter alle disse årene har
jeg hatt gleden av å møte utrolig mange
interessante mennesker. 

Les mer

http://static.mnm.as/psrfbcjqlb-8086.pdf
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/moter-alle-med-et-smil/


HJELP med leksehjelp
Akkurat nå har vi behov for flere leksehjelpere på flere stedet i Telemark, både
for elever på barneskolenivå og for elever på ungdomsskole og videregående
skole. 

På Ulefoss trenger vi mennesker som kan bidra til å hjelpe lokale barneskoleelver med
leksene. I Skien er det behov for bistand på Fagstudio på Hjalmar Johansen videregående
skole og i Porsgrunn trenger vi hjelp på Fellesverket Henrys Hus. 

Er du interessert i å bidra, kan du ta direkte kontakt med:

Brynhild Hanto (barneskoleelever på Ulefoss) brynhild.hardang.hanto@redcross.no
Knut Jost Arntzen (Fagstudio Hjalmar Johansen videregående skole)
knut.jost.arntzen@redcross.no
Tonje Skåte Pettersen (Fellesverket Henrys Hus) tonje.skate.pettersen@redcross.no

mailto:brynhild.hardang.hanto@redcross.no
mailto:knut.jost.arntzen@redcross.no
mailto:tonje.skate.pettersen@redcross.no


Klar for landsmøtet?
Lørdag er det klart for digitalt
landsmøte i Røde Kors, og vi
oppfordrer i den forbindelse alle våre
deltakere til å møte forberedt. 

I siste utgave av Ukenytt finner du mer
informasjon. 

Der finner du også en underholdende og
informativ videosnutt som går gjennom
hvordan du kan sørge for å være klar. 

Se film her 

Søk Frifond
Frifondmidlene skal styrke og støtte lokal
ungdomsstyrt aktivitet, og blir delt ut til
Røde Kors Ungdom etter innsendt søknad i
søknadsportalen.
Les mer

https://sway.office.com/N8aYMUiMb5mf7ME0?ref=email
https://youtu.be/wlqajZo1T-8
https://sway.office.com/N8aYMUiMb5mf7ME0?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Ung/Hvordan%20drive%20aktivitet/Start%20R%25C3%25B8de%20Kors%20Ungdom-aktivitet/Sider/frifond.aspx#search=frifond




Lærer ungdom
konfliktløsning
Gatemegling er et tilbud fra Røde Kors, der
formålet er å bidra til å lære ungdom å løse
konflikter uten bruk av vold. På årets
høstsamling i Telemark, inviterer vi frivillige
som vil lære med om tilbudet.

Meld deg på i dag (Kurs: Snakk med og
snakk som ...)

OPPDATERTE KORONAVETTREGLER

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

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet 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

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/3207_rk__rsrapport_2019
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tpFRxGhW6BFtR7bZQeI9axURTlIRzFQUFkzUUlPUlVRUlhXRzhJUzBXNC4u
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
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

	Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 17 - 2020
	Velkommen til høstsamling
	Møter alle med et smil
	Eldredagen 2020
	HJELP med leksehjelp
	Klar for landsmøtet?
	Søk Frifond
	Lærer ungdom konfliktløsning
	OPPDATERTE KORONAVETTREGLER
	TIPS OSS
	BINDELEDDET - ARKIV

