
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

LEDIG STILLING: Frivillighetskoordinator oppvekst
Vil du bidra til å gi barn og unge i ditt nærmiljø et trygt og godt aktivitetstilbud? Akkurat nå
har vi et ledig vikariat som frivillighetskoordinator for våre oppvekstaktiviteter.

Løp og søk

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=230360677


Søker flere hender å holde i
Våketjenesten i Porsgrunn har siden starten i januar vært på vakt i nesten 100
timer. Nå søker de flere frivillige som vil være til stede for andre i livets siste
timer. 

- Det er fint å kunne være der for noen som trenger et medmenneske ved livets slutt, sier
Britt Lia i Våketjenesten, et Røde Kors-tilbud der frivillige ved behov blir kalt ut for å være
der når noen ligger for døden. 

I Porsgrunn har Røde Kors i dag 18 frivillige i Våketjenesten, men stor pågang i perioder
gjør at det er behov for enda flere. 

- Vi går alltid to og to og deler natta i to. Det vil si at vi trenger fire på hver vakt. Det
hender vi har hatt to netter etter hverandre og da blir det noen ganger utfordringer med å
skaffe nok folk. Derfor ser vi nå etter flere frivillige som kunne tenke seg å engasjere seg,
sier Britt. 

Alle frivillige i våketjenesten må gjennom et eget Røde Kors-kurs, men det kreves ingen
spesiell bakgrunn eller kompetanse for å melde seg. 

- Mange av våre frivillige har bakgrunn som helsepersonell, men for å være i
Våketjenesten holder det at du er et medmenneske. Vår oppgave er å snakke med dem,
holde dem i hånda og bare være der. Det siste man mister er hørselen. Derfor er det første
vi gjør å si navnet vårt og fortelle at vi er her så de slipper å være alene, sier Britt.

Meld deg frivillig på www.mittrodekors.no eller kontakt Britt Lia på tlf. 917 81 554



Bli med Til Topps!
Lørdag 11. september inviterer Telemark Røde Kors og DNT Telemark til tur til
Fantekjerringkollen. Det settes opp felles buss fra Porsgrunn og Skien.

Les mer om turen på DNT Telemark sine nettsider

https://telemark.dnt.no/artikler/nyheter/25234-til-topps-tur-med-dnt-og-rde-kors/


Endelig i gang
Endelig er sykehusguidene våre i gang
igjen etter en lang pause på grunn av
koronarestriksjoner. Det samme gjelder
visitorene, som besøker fengslene i Skien
og Kragerø.

Les mer om den fantastiske jobben
sykehusguidene gjør i Røde Kors Avisa

I september i fjor fikk Varden være med
visitorene inn bak murene. Les saken her
(krever abonnement)

Velkommen Innafor
Fellesverket Innafor, vår møteplass for
ungdom i Skien, har fått nytt inngangsparti
og det er en av møteplassens egne frivillige
som står for designet. Tusen takk til Monika
Samuelsen!

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
https://www.varden.no/magasin/han-soner-en-dom-og-venter-ann-kristin-hver-onsdag-hun-er-frisk-luft-for-meg/
https://www.varden.no/magasin/han-soner-en-dom-og-venter-ann-kristin-hver-onsdag-hun-er-frisk-luft-for-meg/


Vi bestiller
førstehjelpsskrin
Vi skal bestille opp et sett med små
førstehjelpsskrin som kan festes i beltet og
enkelt tas med på tur. Dette er en fin
artikkel, som for eksempel kan brukes i
forbindelse med verving. Ønsker din
lokalforeningen å være med på en
fellesbestilling?

KONTAKT: marlena.sljivo@redcross.no for
bestilling og informasjon om fakturering.

Digital frivillighet
Røde Kors er på jakt etter frivillige som vil
si sin mening om våre digitale verktøy,
bidra til å forbedre eksisterende løsninger
og utvikle nye løsninger som fungerer.
Kanskje blir du intervjuet om din hverdag
som frivillig eller bedt om å teste nye
løsninger. Du trenger ikke ha et digitalt
hode for å være til nytte.

Les mer og registrer deg her

https://forms.office.com/r/DADhVGewww


Nytt hjelpekorpsløft - oppgradering av utstyr
Landsstyret har vedtatt å sette av midler til oppgradering av kjøretøy og utstyr til
hjelpekorpset. Lokale hjelpekorps kan i den forbindelse søke midler fra en pott på 15
millioner kroner til dette formålet.

- Jeg er veldig glad for at Landsstyret med dette vedtaket kommer hjelpekorpsets behov
for oppgradering og investering i kjøretøy og utstyr i møte. Dette vil konkret bidra til å øke
Hjelpekorpsets beredskap for søk og redning. Landsrådet håper dette vil være et løft for
lokale korps i 2022, sier
Kjersti Løvik, leder i landsråd hjelpekorps.

Les mer på Korsveien (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Nytt-hjelpekorpsl%25C3%25B8ft-20.aspx


NYTT FRA UKENYTT
Vi anbefaler alle våre frivillige til å følge med på Ukenytt. Røde Kors sitt nasjonale
nyhetsbrev. Under har vi samlet et utvalg nyheter fra Ukenytt. Neste utgave er på plass på
fredag og du finner alltid siste utgave på Korsveien. Les mer

Årsmøte Røde Kors Ungdom
Årsmøtet arrangeres fysisk på Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen fredag 29. oktober –
søndag 31. oktober 2021. Alle distrikter inviteres med dette til å melde på sin delegasjon.
Meld deg på via
ditt distrikt. Påmeldingsfrist 10. september!

Frivillighetens år 2022: Søk støtte til VÅR DAG
VÅR DAG er en kampanje i forbindelse med Frivillighetens år 2022 og lokalforeninger og
distrikter kan søke om opptil 25 000 kroner. Les mer om Frivillighetens år her
Kontakt jorunn.bakke.johannessen@redcross.no for spørsmål om hvordan søke støtte.

Rapporteringsskjema 2021
Rapporteringsskjema ligger nå klare til bruk i Søknadsportalen for alle aktiviteter som har
søkt og fått tildelt midler for 2021. Rapporteringsfristene er som skrevet i vilkår for
tildeling: 15. januar 2022 for lokalforeninger og 1. februar 2022 for distriktskontorene.
Les mer på Korsveien (krever innlogging)

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://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://frivillighetensar.no/vr-dag
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Rapporteringsskjema-er-klare-i-S%25C3%25B8knadsportalen-for-2021-aktiviteter.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

	19 - 2021
	LEDIG STILLING: Frivillighetskoordinator oppvekst
	Søker flere hender å holde i
	Bli med Til Topps!
	Endelig i gang
	Velkommen Innafor
	Digital frivillighet
	Vi bestiller førstehjelpsskrin
	Nytt hjelpekorpsløft - oppgradering av utstyr
	NYTT FRA UKENYTT
	Årsmøte Røde Kors Ungdom
	Frivillighetens år 2022: Søk støtte til VÅR DAG
	Rapporteringsskjema 2021
	TIPS OSS
	BINDELEDDET - ARKIV

