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

FLERE HENDER
Frivillig arbeid er helt avgjørende for å få
mange lokalsamfunn til å fungere og i Røde
Kors er vi representert i alt fra
redningstjeneste til omsorgsarbeid. 

Nå ønsker vi å få flere frivillige og flere
støttemedlemmer med på laget og inviterer
derfor lokalforeningene i Telemark til å bli
med på en stor rekrutteringskampanje. I
løpet av kort tid blir det satt ned en
prosjektgruppe som består av ansatte fra
distriktskontoret, distriktsstyret og
representanter for de lokalforeningene som
ønsker å være med. 

Et spørreskjema er i dag sendt ut på e-post
til ledere og nestledere lokalt og vi håper
på god respons.

Lag lokale annonser
Visste du at alle Røde Kors sine
lokalforeninger i Norge har tilgang til et
program med ferdige redigerbare maler for
annonsering lokalt? Malene finnes i flere
ulike størrelser og du kan velge å bruke
bilder og tekster som allerede ligger inne
eller legge til eget materiell. 

Her finner du mer informasjon (Krever
pålogging)

Søker lokalforeningsleder
Er du Porsgrunn Røde Kors sin nye
lokalforeningsleder, eller kjenner du den
nye lederen? Send en e-post med
kontaktinformasjon til valg@porsgrunnrk.no

De beste kandidatene
En rekke kandidater i Røde Kors sine
komitéer og råd står i år på valg. For å få
inn de aller beste menneskene til å bringe
organisasjonen framover er vi helt
avhengige av innspill fra deg.

Finn ut hvem som er på valg og send
forslag her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
mailto:valg@porsgrunnrk.no
http://static.mnm.as/kdwdlgxdpn-8086.pdf


FORF FIKK MILLIONGAVE
Frivillige organisasjoners redningsfaglige
forum (FORF) har fått en nyttårsgave på
hele 54 millioner kroner fra
Gjensidigestiftelsen. Midlene skal bidra til å
løfte den frivillige redningstjenesten.

– Jeg er veldig glad for at
Gjensidigestiftelsen nå går inn og bidrar
sterkt til et løft for organisasjonene i den
frivillige redningstjenesten, sier
landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors
hjelpekorps.

Les mer på Korsveien (Krever pålogging)

KORONASITUASJONEN
Hold deg oppdatert på Korsveien 
(Krever pålogging)

Farlig god mat - Trygg by
Prosjektet Trygg By jobber aktivt for å gjøre Skien til et bedre sted å bo. Nå inviterer Røde
Kors sin møteplass Innafor og Skien kulturskole ungdom mellom 13 og 23 år til å bli med
på laget. Vi starter med et stort planleggingsmøte for å arrangere en debatt med trygg by
som tema. Møtet er digitalt, og alle deltakere får mulighet til å velge seg et GRATIS
MÅLTID levert av Pizzabakeren eller Foodora. 
Ungdom kan melde seg på via denne lenken: http://bit.ly/godtogtrygt

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Nytt%C3%A5rsgave-p%C3%A5-54-millioner-kroner-fra-Gjensidigestiftelsen.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Koronasituasjonen.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Koronasituasjonen.aspx
http://bit.ly/godtogtrygt


Tid for årsmøter
Distriktsstyret ønsker å delta på så mange
lokale årsmøter som mulig, derfor vil vi
gjerne ha en oversikt over planlagt tid og
sted for hvert møte. Harald Tønnes har
sendt ut et skjema til alle lokalforeninger i
Telemark. 

Se skjema her

Husk årsmøtepapirer

Signert årsrapport
Signert regnskap
Handlingsplan 2021
Budsjett 2021
Revisors beretning for regnskapet
Signert årsmøteprotokoll
Styresammensetningsskjema

Klare 24 timer i døgnet
– Vi er klare til utrykning 24 timer i døgnet,
året rundt. Vi har en responstid på tre
minutter når vi er på huset, og en
responstid på fem til ti minutter
når vi har hjemmevakt, forteller Audun
Darrud, leder i Hjartdal Røde Kors til Telen. 

I jula hadde beredskapsambulansen til
lokalforeningen fem til seks oppdrag og i
løpet av året blir det vanligvis rundt 40
turer, melder avisa.

(Faksimile Telen 4. januar 2021)

Takk for innsatsen
Før jul gikk mangeårig leder i Rjukan og
Tinn Røde Kors, Morten Gustavsen bort. Det
var et trist budskap både for
lokalforeningen og for Telemark Røde Kors.
Morten har vært en ressurs og en
gledesspreder på lokalt plan og på
distriktsplan. Han har alltid vært full av
påfunn og gjennom sin interesse for
fotografering og historie har han bidratt til
å dokumentere og synliggjøre Røde Kors sin
lokale innsats. 

Vi lyser fred over Morten Gustavsens
minne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81m1K4WRQ5P5OojUeCenBGUtUOEtPNTg2VFlNR0ZXNEs3MjZHRDRaOE9NSy4u


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

Kursnytt
Startkurs for nye frivillige: Kursene Verdier og prinsipper, psykososial førstehjelp og
førstehjelp har nå blitt slått sammen til et kurs. Det nye kurset, skal gjøre det enklere å bli
frivillig i Røde Kors, bidra til å engasjere og motivere og sørge for at nye frivillige kommer
raskt i aktivitet.

Grunnleggende pedagogikk: Dette kurset bygger på det beste fra instruktørkursene og
grunnkurs kursholder.

Kompensasjon
for tapte
inntekter
Røde Kors kan nå søke om
kompensasjon for tapte
inntekter på arrangementer
som var planlagt i perioden
12. mars til og med 31.
desember 2020.
Søknadsfrist er 15. januar.

Les mer 

Midler fra 
Stiftelsen Dam
Stiftelsen Dam har en rekke
økonomiske
støtteordninger, fra
koronamidler til sårbare
grupper, til prosjekter som
fremmer bedre levekår,
fysisk og psykisk helse.

Les mer på Korsveien

Vinterkalender
I åtte uker framover skal
Røde Kors nasjonalt sende
ut en vinterkalender på e-
post med inspirasjon til
interesserte frivillige.
Tilbudet er rettet mot
frivillige i besøkstjenesten
og andre aktiviteter som
ønsker inspirasjon og faglig
påfyll. 
Meld deg på her 

REFERATER - STYRE OG STELL
Distriktsstyret - 09.12.2020
Omsorg 07.12.2020
Hjelpekorps - 03.12.2020
Ungdom - 24.11.2020
Opplæring - 20.11.2020
Internasjonalt - 07.12.2020

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
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