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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Jubler for 285 000 til vannredningsutstyr
Nome Røde Kors kunne slippe jubelen løs da de forrige fredag mottok en sjekk på 285 000 kroner fra
Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde. Pengene skal gå til nytt vannredningsutstyr.

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Les mer 

Sprek 75-åring
- Hadde folk visst hvor mye bra arbeid Røde Kors gjør tror jeg enda flere hadde vært med og bidratt,
sier leder for 75-års jubilanten Kragerø Røde Kors. Bredden i aktiviteter har aldri vært større.
Les mer 

Nasjonale verv
På Landsmøtet 2020 skal det velges landsstyre,
kontrollkomité og sentral valgkomité.

Lokalforeningsstyrene, distriktsstyrene og
landsrådene kan sende inn formelle forslag på
kandidater til landsstyret, kontrollkomiteen og den
sentrale valgkomiteen. 

Alle i Røde Kors kan i tillegg tipse valgkomiteen
om gode kandidater.

Frist for forslag er 2. juni 2020.

Les mer på Korsveien (Krever innlogging)

Utsatt frist
På grunn av problemer med innlogging og
medlemsverifisering, har produktslipp av ny
skalluniform blitt utsatt. 

Ny dato for produktslipp blir: 

Torsdag 5. desember kl. 0900

Les mer og registrer deg

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/jubler-for-285-000-til-vannredningsutstyr/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/sprek-75-aring/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v�r/Landsm�tet/Sider/Valg.aspx
https://hjelpekorps.rodekorsbutikken.no/produktslipp-av-ny-skalluniform-28-november-forstemann-til-molla


INSTRUKTØR - Basal førstehjelp - Pilot II
Tre frivillige fra Notodden Røde Kors deltok nylig på instruktørkurs i basal førstehjelp, en
forenklet opplæringsmodell som skal bidra til å gi flere grunnleggende kunnskap om
førstehjelp.

Instruktørkurset var første pilot i testingen av det nye tilbudet og deltakerne var svært godt fornøyde
med det nye opplegget. Nå åpner Røde Kors opp for påmelding til en ny pilotrunde.

Deltakerne får mulighet til å bidra i utviklingen av tilbudet og skal etter kurset teste ut opplegget i sine
lokalforeninger.

Les mer

STILLING LEDIG
Leder program barn og unge

Vil du være med på å forme og lede Røde
Kors sitt nasjonale program for barn og unge?

Program barn og unge består av ti medarbeidere
som jobber for å kvalitetssikre, styrke og utvikle
nasjonale tiltak og følger opp en rekke aktiviteter i
Røde Kors, inkludert Ferie for alle, Leksehjelp,
Fellesverkene og Gatemegling.

Les mer og søk stillingen her

Tillitsvalgte distrikt
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

http://static.mnm.as/uharcuaree-8086.docx
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1212&ProjectId=144394&DepartmentId=18969&MediaId=5
http://static.mnm.as/banhyxmpkk-8086.pdf


KURS: Digital
informasjonssikkerhet
I et nytt e-læringsopplegg Røde Kors i en kort
periode har tilgang til, kan du lære mer om
hvordan du unngår hacking, svindel og andre
utfordringer du kan møte i din digitale hverdag.

Kurset tar rundt en time å gjennomføre og er
tilgjengelig på norsk og engelsk frem til 31. januar
2020. Det vil ikke være mulig å registrere det i
Røde Kors sine kompetansesystem.

Les mer og ta kurset her 

Betyr mye for mange
Rjukan og Tinn Røde Kors kan juble for to
gode nyheter de siste dagene.

Bjørn Hallvard "Brumle" Sauro mottok
Frivllighetsprisen av Tinn kommune og
lokalforeningen fikk en flott gave fra det lokale
firmaet Brødrene Alseth, som i forbindelse med
sitt 70-års jubileum valgte å gi 1000 kroner per år
de har vært i drift til Rjukan og Tinn Røde Kors.

- Vi er stolte av kommunen vår, vi er stolte av alle
dere som drar på jobb hver dag for å trygge de
primære behovene vi alle på ett eller annet
tidspunkt vil ha nytte av, og vi er spesielt stolte av
alle dere som bidrar med frivillighet for å løfte opp
andre som behøver hjelp. Som en markering gir
vi kr. 1.000,- pr. år vi har eksistert til Rjukan og
Tinn Røde Kors, og er sikre på at det bli forvaltet
videre på beste vis. Tusen takk for jobben dere
gjør, det betyr mye for mange, skriver firmaet på
sine Facebooksider. 

Evaluering høstsamling
Hele 183 frivillige deltok på årets høstsamling i
Telemark og fikk blant annet lære mer om
internasjonalt arbeid, Gatemegling, GDPR,
idrettsskader og omsorgsaktiviteter i Røde Kors.

Var du med? Da vil vi gjerne høre mer om
hvordan du opplevde samlingen. 

Gi din tilbakemelding her

NYTTIG INFO:
Forsikringer for frivillige
Frivillige i Røde Kors er kollektivt ulykkesforsikret.
På Korsveien finner du informasjon om vilkår og
skjema for skademelding. 

Les mer om forsikringer i Røde Kors her

https://app.xtramile.no/courses/r%C3%B8dekorsnorge
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHLa_qrnXKpWkXaaPHUcvj2Rn4v29TxwelVrUmRBbK17AQA/viewform
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v%C3%A5r/Frivillighet i R%C3%B8de Kors/Sider/Forsikring-frivillige.aspx


HUSK - DIBA
DIBA er vårt viktigste verktøy for å holde oversikt
over våre frivillige. 

Trenger du hjelp til å bruke DIBA? 

Ta kontakt med dk.telemark@redcross.no

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
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. 

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


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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