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Presidenten kommer - Are you in the Mood?
Slår du av en prat med president Robert Mood når han i april besøker vårt distriktsårsmøte i
Vrådal, vil han trolig avsløre at ordspillet i overskriften ikke fungerer i det hele tatt. Er ikke det
nok til å lokke deg til å melde deg på, har vi flere spennende ting på programmet.

6. - 7. april arrangerer Telemark Røde Kors distriktsårsmøte i Vrådal. Der skal vi, i tillegg til å legge
planer for framtiden, velge nye tillitsvalgte, treffe nye og gamle kjente og bli inspirert til å gjøre en ekstra
innsats for det vi brenner for.

Anne Grethe Solberg, som ifølge en beskrivelse i Forlagsliv i 2006 opplevde noe "som kunne vært
utgangspunktet for en krimroman av Jo Nesbø", deler sin historie med oss, og gir tips og råd om
hvordan hver og en av oss kan mobilisere egne ressurser.

(Foto: Jan Kåre Ness/Røde Kors)

Les mer og meld deg på her

Kan du ikke vente på Moods avsløring, kan du høre mer på denne podcasten

Les mer om Anne Grethe Solberg her

http://bit.ly/distrikts�rsm�te 
https://soundcloud.com/user-825734806/mood-eller-mood
https://www.forlagsliv.no/generalisten/2015/03/01/norges-kuleste-dame-med-en-arm/


Ditt valg
Ønsker du å bidra på distriktsnivå i Telemark
Røde Kors, eller har du en god kandidat du
ønsker å nominere?

Les mer og nominer din kandidat her

Når hvert sekund teller
Årets Røde Kors-dag skal fokusere på
førstehjelp. I den forbindelse er vi på jakt etter
gode historier som kan illustrere viktigheten av
kunnskap om livreddende førstehjelp.

(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Send ditt tips til bjorn.sodeland@redcross.no
eller ta kontakt på 456 61 232

Skal skape ungdommens eget sted
Joakim Andre Jensen (37) er ansatt som prosjektleder for Skiens nye møteplass for ungdom. Nå
er han gira på å komme i gang og sammen med målgruppen skape et sted det er bra å være. 

- Det viktigste med en møteplass for ungdom er at de selv får være med på å bestemme og forme
tilbudet. Min oppgave blir å lytte til dem og sette rammene for prosjektet, sier Joakim. 

Målgruppen for prosjektet, som skal driftes i samarbeid med Skien kommune og Team Fritid, er
ungdom mellom 13 og 20 år. I lokalene ved Skien Bibliotek som i dag huser Hedvigs Hybel, skal de nå
gi lokal ungdom et sted være og et sted å lære. 

- Jeg har selv vokst opp i Skien og mener det er på tide vi får på plass et ungdomssted som favner
bredt og når ut til alle. Her skal vi ha flere ulike arrangementer som når ut til målgruppen. Vi skal server
mat, og frivillige fra Røde Kors vil blant annet gi leksehjelp og tilby kurs i konflikthåndtering sier Joakim. 

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


Men før det kommer på plass er planen å gjøre en liten oppussingsjobb. 

- Vi håper å komme i gang så raskt som mulig, og går alt etter planen satser jeg på vi har ferdigstilt
oppussingsjobben i løpet av mai. Så skal programmet spikres og vi kan så smått starte med aktiviteter.
Etter sommerferien er planen å være i gang for fullt, sier Joakim. 

Kontakt Joakim på 401 89 120 eller e-post joakim.jensen@redcross.no

Påskeferie ved kysten
Påsken kommer sent i år, og vi har valgt å legge
sesongens Ferie for alle til Telemarks vakre
kyststripe, nærmere bestemt Quallity Hotell
Skjærgården i Langesund.

(Foto: Kristina Rickfelt/Røde Kors)

Les mer om Ferie for alle og meld på gjester her

Ledersamling i Bø
Ny kunnskap, faglig påfyll og en hyggelig prat
med kolleger fra andre lokalforeninger. På
ledersamling i Bø 16. mars får du alt dette og mer
til.

Les mer og meld deg på her

RØFF start for nye hjelpekorpsere
Ungdomsaktiviteten RØFF har blitt en viktig rekrutteringsarena for Seljord Røde Kors. Nylig
gjennomførte hele 14 lokale ungdommer et stort førstehjelpskurs som kvalifiserer til deltakelse i
hjelpekorpset. 

- Det er ingen tvil om at RØFF fungerer som en viktig rekrutteringsarena hos oss. Ungdommene som

http://static.mnm.as/yojppjvqcd-8086.pdf
http://static.mnm.as/zrmtkvqnpi-8086.pdf


nå har deltatt på kurs var veldig motiverte, og hadde masse kunnskap fra før. Det er stor forskjell på å
gjennomføre opplæringen for en gjeng som dette sammenlignet med noen som ikke har en slik
bakgrunn, sier Knut Inge Brekka Skoland, en av to instruktører som ledet kurset. 

På kurset lærer deltakerne blant annet livreddende førstehjelp, får kunnskap om dyptgående akutte
skader, behandling av nakke- og ryggskader, psykososial førstehjelp og egen sikkerhet på skadestedet.

Aldersgrensen for deltakelse i hjelpekorpset er 18 år, derfor må noen av de ivrige ungdommene vente
opptil to år før de kan komme i gang. 

- I første omgang har vi nå fått tre nye hjelpekorpsere, og de andre har nå gjort unna den mest
omfattende delen av kvalifiseringen slik at de kan komme i gang når de blir gamle nok, sier Skoland.

(Illustrasjonsfoto: Bjørn Sodeland) 

Stor interesse for hundekurs
Besøksvenn med hund er en populær aktivitet
og etterspørselen etter besøk er i dag større
enn tilbudet.

Den siste tiden har seks nye hunder blitt godkjent
på Rjukan, og akkurat nå går ni hunder gjennom
kurs i Porsgrunn.

- Vi får mange telefoner fra institusjoner som
ønsker besøk av en hund, og gjør så godt vi kan
for å dekke etterspørselen, forteller Mai
Gundersen, som er ansvarlig for tilbudet i
Telemark.

Hun tror mye av grunnen er at flere får øynene
opp for effekten hundebesøk har på de eldre.

- Vi har eksempler på eldre som ikke har pratet
på flere år, men har fått språket tilbake etter et
besøk av en av våre besøksvenner med hund.
Man blir glad i hjertet av å drive med dette, sier
Mai.

Mitt Røde Kors
Frivillige skal bruke tiden sin på aktivitet - ikke
på unødvendig administrasjon. Det er målet
med det nasjonale prosjektet Digital
Frivillighet.

Nå har nettsiden som skal gi alle frivillige full
oversikt over alt fra aktiviteter til kurs fått navnet
"Mitt Røde Kors".

Les mer og følg fremdriften i prosjektet her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Digitalfrivillighet2


Protokoller og referat distrikt
Her finner du de siste referatene fra distriktet:

Distriktsråd omsorg - 190204
Distriktsråd ungdom - 190205
Distriktsråd hjelpekorps - 190207
Distriktsstyret -190211

Rekord for pantelotteriet
Røde Kors i Telemark fikk inn hele 1,2 millioner
kroner fra Pantelotteriet i 2018.

(Foto: Bjørn Sodeland)

Se hva din lokalforening fikk her

Beredskap - er du på nett?
Vet du hva det innebærer å være del av en
beredskapsorganisasjon som Røde Kors?

Vi oppfordrer med dette alle frivillige, medlemmer
og ansatte til å ta vårt e-læringskurs om
beredskap.

Ta kurset her

Framtidens Røde Kors
Arbeidet med å se på hvordan Røde Kors skal
organiseres i framtiden er godt i gang. Målet med
prosessen er å frigjøre mest mulig tid til
humanitært arbeid.

Følg utviklingen her

http://static.mnm.as/jlhcgtlkhd-8086.pdf
http://static.mnm.as/gqfoxrheat-8086.pdf
http://static.mnm.as/duioyhyncj-8086.pdf
http://static.mnm.as/rouqfeibez-8086.pdf
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/over-en-million-fra-pantelotteriet/
https://learn.didac.no/rodekors/Security/Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F
https://sway.office.com/6tmjQLI313LGO9IQ?ref=Link


Behov for beredskapspledd?
Ønsker du eller din lokalforening å bestille beredskapspledd? Pleddene er laget av kunstfiber
(resirkulerte plast fra bruskorker) og er utviklet av Røde Kors i USA og Canada.

Les mer om pleddene her

Vi oppfordrer våre lokalforeninger til å ta kontakt med dk.telemark@redcross.no så sender vi en felles
bestilling.

Under finner du et utvalg saker fra Ukenytt, Røde Kors sitt nasjonale nyhetsbrev.

Kurs
idrettsskade

Kurs i Idrettsskade er
nå tilgjengelig fra
Hjelpekorpsmodulen.
Kurset er utviklet av
Ressursgruppe
Førstehjelp.

(Foto: Sven Bruun)

Endring hos
IMDi

IMDi har utlyst en
nye ordningen for
«Tilskudd til
integreringsarbeid i
regi av frivillige
organisasjoner».

Les mer på

Midler fra
Extrastiftelsen
Har du en idé til et nytt
prosjekt og trenger
midler? Da kan
ExtraStiftelsenmidler
være det du leter etter. 

Les mer på Korsveien

Hjelpekorpsets
lederkonferanse
3. - 5. mai går
Hjelpekorpsets
lederkonferanse, tidligere
kjent som
Hjelpekorpskonferansen,
av stabelen.

https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=8906fc46cda719f3bc9830309&id=a2ab095813
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Viktige-endringer-i-tilskuddet-til-integreringsarbeid-fra-IMDi.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/S%C3%B8k-ExtraStiftelsen-om-st%C3%B8tte-til-prosjekter!.aspx


Les mer på
Korsveien

Korsveien (Foto: Bjørn Sodeland)
Les mer i Ukenytt

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/Nyhetsarkiv/Sider/KursetIdrettsskadeertilgjengeligiHjelpekorpsmodulen.aspx
https://sway.office.com/QMSHvkzMElRVKsoh?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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