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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 2 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Får utslett av eldrebølgen
Robert Mood, president i Røde Kors, tok et kraftig oppgjør med eldrebølgen da han onsdag
snakket på Klimafestivalen §112 i Skien.
Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/far-utslett-av-eldrebolgen/


Vil stanse ulovlig bruk av isolasjon i norske fengsler
I rapporten "Innelåst" konkluderer Røde Kors med at innsatte i norske fengsler
daglig blir utsatt for ulovlig og helseskadelig isolasjon. Røde Kors krever at justisministeren og
helseministeren nå sørger for å stanse praksisen.

Les mer

T-skjorter Røde Kors omsorg
Distriktsråd omsorg har fått støtte fra
distriktsstyret til bekledning og opplæring av
omsorgsfrivillige. I den forbindelse deler vi nå ut
1000 t-skjorter med Røde Kors omsorg logo.

Send ønske om farge (rød eller hvit) og størrelse
til marlena.sljivo@redcross.no innen 1.februar. 

Demonstrerer skredberedskap
I dag deltar Tokke Røde Kors, Vinje og Haukeli
Røde Kors og skredgruppa til Telemark Røde
Kors på en stor demonstrasjon i Vinje.

Anledningen er åpningen av Vest-Telemark
lensmannskontor i Åmot og målet er å vise hvor
viktig samspillet mellom frivilligheten og
redningstjenesten er ved slike hendelser.

http://static.mnm.as/xsorfvmsaw-8086.pdf
https://www.rodekors.no/aktuelt/isolasjon-i-fengsel2/


Ledersamling i Bø
Lørdag 21. mars inviterer vi til ledersamling i Bø.
Samlingen er et tilbud til styremedlemmer,
aktivitetsledere og andre ledere i Telemark Røde
Kors. Invitasjon kommer - hold av dagen.

Støtte fra grasrota
Grasrotandelen til Norsk Tipping er en viktig
inntektskilde for flere av våre lokalforeninger og
bidrar til å finansiere viktig frivillig arbeid i ditt
nærmiljø. I 2019 mottok Drangedal Røde Kors
101 650 kroner fra Grasrotandelen. 

Se oversikt over bidrag her

Fokus på trafikksikkerhet
Lørdag 8. februar klokken 14.00 inviterer Rjukan
og Tinn Røde Kors unge og erfarne bilister til
samling med fokus på trafikksikkerhet på Rjukan
kino. Arrangementet er gratis.

– Mange er fremdeles ikke klar over hvor
avgjørende de små detaljene kan være dersom
du havner i en trafikkulykke. Blant annet hvordan
du fester bilbeltet, sier Trond Boye Hansen, en av
kveldens foredragsholdere, til Rjukan
Arbeiderblad.

Les hele saken i Rjukan Arbeiderblad

Besøker Helsesista
Røde Kors Ungdom har fått midler til å reise og
se Helsesista, som i kveld står på scenen på
Ibsenhuset. Til sammen deltar 30 ungdommer fra
Røde Kors i Telemark.

Les mer om arrangementet her

https://www.norsk-tipping.no/artikler/grasrotandelen-en-harsbredd-fra-700-millioner
https://www.rablad.no/tinn/trafikksikkerhet/rode-kors/apen-trafikkveld-i-kinosalen/s/5-90-124508?fbclid=IwAR09es-9Bb1Zpk7tO9zYxvSfaujenCDj5SYY-waRY73wyCmlmz3s9JbTUNs
https://www.ibsenhuset.no/program/helsesista-vag-a-vaere/


UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Se alle utgavene av Ukenytt 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. 

Send bilder og tips om gode saker her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktører: Bjørn Runar Foss Sodeland og Knut Jost Arntzen

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/Ukenytt-8_2018.aspx
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
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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