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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 18 - 2019
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Serverte ungdommens ønsker
Trygge rammer, flere gratisaktiviteter og et inkluderende arbeidsliv. Det var blant ønskene
ungdommen serverte da de inviterte politikere og andre beslutningstakere til Middag med
mening i Porsgrunn.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/serverte-ungdommens-onsker/


Millionstøtte til Røde Kors fra lokalt næringsliv
Godt utstyr kan bety forskjellen mellom liv og død, sier Seljordsbaker Mogens Iversen. Sammen
med 40 lokale bedrifter og nasjonale stiftelser har han bidratt med 1,1 millioner til Seljord Røde
Kors sitt nye vannredningsutstyr.

Les mer

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

Valg av tillitsvalgte
Har du innspill til gode kandidater i forbindelse
med valg av nye tillitsvalgte for distrikt i 2020?

Kandidater som foreslås må være spurt først og
ha sagt seg villige til å stille.

Frist for å melde kandidater er 10. februar.

Les mer

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/millionstotte-til-rode-kors-fra-lokalt-naringsliv/
http://static.mnm.as/qdncysnkjm-8086.pdf
http://static.mnm.as/banhyxmpkk-8086.pdf


Gjensidigestifelsens juleaksjon
I forbindelse med Gjensidigestiftelsens juleaksjon vil lokalforeninger som har søkt om midler motta 220
kroner per barn i målgruppen og 110 kroner per barn utenfor målgruppen. Tilsagnsbrev blir sendt ut i
løpet av neste uke.

Ønsketre på Notodden
Nå er ønsketreet på Notodden på plass igjen og
ønskelappene henges ut 2. desember, dagen
etter julegrantenningen, melder Telen. I fjor fikk
100 barn ønsket sitt oppfylt! Et flott initiativ fra
Notodden Røde Kors i samarbeid med
Frivilligsentralen og med støtte fra Notodden i
Sentrum og Telemark Trykk.

(Faksimile Telen 20.11 2019)

Kurset gatemeglere
I høst har 14 elever fra Mæla ungdomsskole vært
med på konflikthåndteringskurset Gatemegling i
regi av Røde Kors.

- . Dette er en lærdom elevene har forstått kan
være nyttig på flere arenaer. Ikke bli overrasket
dersom de begynner å prate «sjiraffspråk». Det
betyr bare at de fokuserer på en «ikke-voldelig
kommunikasjonsform, skriver ungdomsskolen på
sine Facebooksider.

Se bilder og les mer på skolens Facebookside

Les mer om Gatemegling og sjiraffspråk her

https://www.facebook.com/melaungdomsskole/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/utdanner-sjiraffer-i-langesund/


Vinterkurs
Røde Kors Hjelpekorps inviterer til vinterkurs for
Region Øst og Region Mjøs på Merket kurssenter
på grensen mellom Buskerud og Oppland.
Kursene arrangeres i perioden 5. – 9. februar
2020.

Årets kurs:

Lagledelse søk og redning på snøskuter (LSOR)

Kvalifisert snøskuterkurs

Videregående førstehjelp (VFØR)

NGF og D-HLR-instruktør

Les mer og meld deg på her

Skalluniform til hyggelig prisFrivillige i Røde Kors Hjelpekorps har nå mulighet
til å bestille skalljakker og skallbukse for 500
kroner per plagg i Røde Kors-butikken. Tilbudet
gjelder de første 2500 jakkene og de første 2500
buksene. Salget åpner torsdag 28/11 klokken
0900 og hvert medlem må selv registrere seg i
nettbutikken og bestille. Kun ett sett per person.

Les mer, registrer deg og bestill her

Ressurspersoner distrikt
Distriktsstyret skal oppnevne ressurspersoner til ressursgruppene opplæring, internasjonalt og
beredskap for to nye år. Oppnevningen skjer på distriktsstyremøtet 3.desember og kandidater må
komme inn innen tirsdag 26.november.

Alle ressursgruppene er rådgivende organer til distriktsstyret og har ulike områder de konsentrerer seg
om: 

1. Ressursgruppe opplæring jobber med høstsamlingen, men også med å rekruttere og følge opp
instruktører for alle kurs i Røde Kors, bistår lokalforeninger og distrikt med å arrangere kurs og tilbyr
kurs som gruppen fanger opp at det er behov for i hele fylket. 

2. Ressursgruppe beredskap jobber med beredskapen i fylket og er rådgivende organ til distriktsstyret
på beredskap og rådgivende organ til lokalforeningene. De bistår i avholdelse av beredskapskurs,
bistår i utforming av beredskapsplaner og beredskapsavtaler lokalt, bistår ved lokale eller distriktsvise
øvelser og deltar blant annet i fylkesmannens beredskapsråd. 

3. Ressursgruppe internasjonalt jobber med det internasjonale distriktssamarbeidet Telemark Røde
Kors har med City Red Cross of Skopje i Nord Makedonia. Gruppa har ansvaret for turene som

http://www.hjelpekorps.org/kurs/vinterkurs-region-ostmjos-2020/
https://hjelpekorps.rodekorsbutikken.no/produktslipp-av-ny-skalluniform-28-november-forstemann-til-molla


arrangeres dit, og turene de har til oss. De setter fokuset på de områdene vi jobber med for å lære av
hverandre, og samhandler med City Red Cross of Skopje for å få mest mulig ut av distriktssamarbeidet.

Kandidater (enten seg selv eller andre) meldes inn til Stine Skoland, stine.skoland@redcross.no innen
26.november 2019. 

Innspill til høstsamling 2020
Årets høstsamling i Telemark var en stor suksess.
Nå ønsker vi dine innspill til kurs, foredrag og
andre interessante elementer vi kan inkludere i
neste års samling som blir fra 6. - 8. november.

Ta kontakt med marlena.sljivo@redcross.no hvis
du har en god idé.

Les mer

UKENYTT UKE 47 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om Black Friday for Jemen, materiale til årets
juleinnsamling, Finsekurset og omdisponering av midler i Søknadsportalen.
Les Ukenytt uke 47 her

REFERATER
Distriktsstyret 
Hjelpekorps

mailto:stine.skoland@redcross.no
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/957_rktele_2-2019_web
https://sway.office.com/nL9N3SOmTvQaHOjs?ref=email
http://static.mnm.as/tpagqergum-8086.pdf
http://static.mnm.as/stiwdtrvkp-8086.pdf


Ressursgruppe opplæring
Omsorg

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

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