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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Krever bedre tilbud til ungdom
Flere lokale møteplasser og et bredere aktivitetstilbud for ungdom. Det var det klare
kravet fra ungdommene som onsdag møtte lokale politikere i Skien til Middag med
mening.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/krever-bedre-tilbud-til-ungdom/


Kveldens overraskelse
Eirin Kristiansen, leder i Skien Røde Kors, kom med en skikkelig overraskelse i lomma da
hun onsdag besøkte arrangementet "Middag med mening" på Fellesverket Innafor. Et
gavekort på 4500 kroner skal bidra til at ungdom som bruker den lokale møteplassen får
flere kule aktivitetstilbud.



Kom videre mann
Er du mann og står i en vanskelig livssituasjon? Da er kanskje "Kom videre mann" noe for
deg. Mandag 27. september er vi i gang med nye grupper.

Les mer om tilbudet og meld deg på her

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


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.

Les mer og søk her

Midler til
ungdomsaktivitet
Nå kan lokallag søke om Frifond-midler for
ungdomsaktivitet i 2021-2022.
Frifondmidlene skal styrke og støtte lokal
ungdomsstyrt aktivitet, og blir delt ut til
Røde Kors lokalforeninger etter søknad i
Røde Kors sin interne Søknadsportal.

Les mer om Frifond her (krever innlogging)

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

Søk støtte til aktivitet
Nå er det tid for å søke om midler til ulike aktiviteter. På Korsveien finner du en fin oversikt
med informasjon om støtte fra ulike stiftelser. Les mer (krever pålogging)

Kandidater til Frivillighetsprisen
Husk å nominere din kandidat til Frivillighetsprisen innen 15. september.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=230360677
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Okonomi/SitePages/Sok-Frifond-til-lokal-aktivitet.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Okonomi/SitePages/Soke-om-stotte.aspx
https://frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen?mc_cid=cc85c241d1&mc_eid=19036f86f3


Digitale Treffpunkt-kurs

I september og oktober inviterer Røde Kors Ungdom nye og gamle frivillige til å delta på
digitalt Temakurs Treffpunkt. Påmelding via Forms

OPPDATERT: Temakurs migrasjon
Temakurs migrasjon har fått en liten oppdatering. Du finner kurset her

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81rJLiXCsMX1IlAMHfRA6VA1UQTZCRlc0VlNTSzFTQVRGTlZZUlFQN1hMNC4u
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-migrasjon.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
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