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

20 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Sidsel fra Siljan syr og selger munnbind
Da koronasmitten begynte å bre seg utover landet og flere Røde Kors-aktiviteter en
periode ble satt på pause, fikk Sidsel Hestbek fra Siljan Røde Kors en god idé. Hun begynte
å produsere munnbind i tøy og bestemte seg for å la alle inntekter gå til Røde Kors. Nå har
hun sydd over 200 munnbind og fått inn over 10 000 kroner melder Varden.

Les hele saken på Vardens nettsider

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.varden.no/nyheter/trendy-med-personlige-munnbind-sidsel-har-sydd-over-200-pa-bestilling/


Spennende mulighet - Opplæring av akutthjelper i
Telemark
Vi er på jakt etter fire personer som kan utdannes til å kjøre opplæring for
akutthjelper i Telemark. 

En akutthjelper er en person med opplæring i førstehjelp med fokus på akuttmedisinske
tidskritiske tilstander. Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å iverksette livreddende
førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse, luftambulanse eller legevakt. Frivillige
organisasjoner kan melde seg som akutthjelper når de er på sanitetsvakt og har påtatt seg
en oppgave i samfunnet, som for eksempel en konsert, gateløp,fotballturnering eller
lignende. Akutthjelperen er synlig i kartsystemet til AMK via Locus TransMobile.

Vestfold Røde Kors hjelpekorps er involvert i prosjektet og har, fordi vi deler AMK-sentral,
fått forespørsel om å koble på hjelpekorps fra Telemark.

Er du interessert, kjenner noen som passer til dette eller ønsker mer informasjon, kontakt
morten.hagen@redcross.no

Søknadsfrist er 01.12.2020.

Les mer om prosjektet her

https://fb.me/e/80TbtkwpJ
mailto:morten.hagen@redcross.no%20
http://static.mnm.as/widtqpzkcg-8086.pdf


MEDLEMSKONTINGENT:
Vis fram dine lokale
aktiviteter
Pengene Røde Kors får inn gjennom
medlemskontingenten er helt avgjørende
for driften av lokal aktivitet. I slutten av
september sendes den ut, og vi oppfordrer
alle våre lokalforeninger til å benytte
anledningen til å dele informasjon om sine
aktiviteter til medlemmer i sitt nærmiljø. På
Korsveien er det laget en mal for
lokalforeningsbrevet og informasjon om
innsending av bilder. Frist for innsending er
30. november.
Se mer informasjon og mal for brevet her

Kaffe og småprat
Skal man lære norsk er det viktig å prate
sammen, og nettopp det gjør de på Røde
Kors sitt kvinnetreff på Ulefoss. Annenhver
tirsdag møtes de under strenge
koronarestriksjoner for å drikke kaffe og
skravle.

Her er et lite glimt fra treffet denne uken.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Viktig-informasjon-til-lokalforeningene-om-utsendelse-av-medlemskontingenten-for-2021.aspx


- Hun er frisk luft for meg
Hver uke besøker frivillige fra Røde Kors sin visitortjeneste innsatte i Skien
fengsel. For dem som er avstengt fra verden utenfor betyr disse besøkene alt.

– Jeg føler meg trist hver gang timen er over. Vi kunne ha snakket så mye mer. Ensomhet
er det mest dødelige, det leder til depresjon. Det blir lett at man prater om det negative
her inne. Men å ha min nærmeste venn her, da føler jeg meg så glad, sier en av de
innsatte til Varden som i anledning visitorenes 60-års jubileum fikk være med på innsiden.

Les mer i Varden

https://www.varden.no/magasin/han-soner-en-dom-og-venter-ann-kristin-hver-onsdag-hun-er-frisk-luft-for-meg/


Lover mange godbiter til jul
Ungdom på Fellesverket Henrys Hus i Porsgrunn og Innafor i Skien inviteres til å delta på
digital julekalender i desember. Det loves også godbiter som Åpen scene på Innafor (med
redusert antall publikum på grunn av koronasituasjonen), besøk hos Harm og Hegseth og
digital konsert med Mads Henriksen.

Følg med på møteplassenes sider på Instagram:
@henryshusporsgrunn
@innafor_skien



Tror ikke folk
følger
smittevernsreglene
Under tre av ti har tillit til at folk
flest følger smittevernreglene,
melder Røde Kors i en
pressemelding. Samtidig svarer
ni av ti at de er nøye både med
håndvask og å holde avstand.

– Vi går mot den mørkeste tiden
på året, og det er lett å få mørke
tanker og miste troen på
hverandre. Det er det ingen
grunn til. Flere er opptatt av å
vaske hender og å holde
avstand nå enn for et halvt år
siden, sier generalsekretær i
Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Hilsen fra
presidenten
Røde Kors sin ferske
president, Thor Inge
Sveinsvoll, har laget en
videohilsen til alle frivillige.

I videoen oppfordrer han
alle Røde Korsere lokalt til å
gjøre så godt de kan for å
være til stede for dem som
trenger oss.

- Vi må bruke vår verdifulle
Røde Kors-kunnskap nå til å
støtte opp om, og være til
stede for sårbare grupper.
Husk at å gjøre noe, er
bedre enn å ikke gjøre noe,
sier presidenten. 

Se videoen her

Pause for
ververne
Røde Kors sine feltselgere
skulle denne uken vært på
besøk i Bamble og Skien.

På grunn av
koronasituasjonen er
aktiviteten for øyeblikket
satt på pause.

Vi kommer med ny
statusoppdatering når vi
har mer informasjon.

NYTT FRA UKENYTT
Vi anbefaler alle våre frivillige til å følge med på Ukenytt. Røde Kors sitt nasjonale
nyhetsbrev. Akkurat nå er det fullt av informasjon om koronasituasjonen og hva det betyr
for lokale frivillige aktiviteter. 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

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen
Røde Kors har som målsetting å opprettholde så mye humanitær aktivitet som mulig også i
tiden fremover, så lenge aktivitet kan utføres på en smittevernforsvarlig måte og ut fra de
til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer.

Besøk Røde Kors sin informasjonsside om koronasituasjonen her

https://www.youtube.com/watch?v=psqEWdR3RCM
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Koronasituasjonen.aspx


Kompensasjon
for tapte
inntekter
Kompensasjonsordningen
for frivillighet og idrett ble
nylig forlenget ut året. Det
betyr at Røde Kors nå kan
søke kompensasjon for
tapte inntekter på grunn av
korona, knyttet til
arrangementer som var
planlagt i perioden 12. mars
til og med 31. desember.
Les mer om
kompensasjonsordningen
her

Støtte til
aktiviteter for
barn og unge
Bufdir har utlyst midler til
tiltak rettet mot barn i
lavinntektsfamilier 2021.
Søknadsfrist er 4. desember
2020.
Les mer på Korsveien 

Bufdirs tilskuddsordning til
barne- og ungdomstiltak i
større bysamfunn er også
utlyst.

Les mer på Korsveien

Tiltakspakke for
sårbare eldre
Hos Stiftelsen Dam er det
fortsatt muligheter for å
søke om midler fra
programmet «Frivillighetens
program for besøk og
aktivitet for sårbare eldre».
Søknader behandles
løpende helt til midlene tar
slutt.

Les mer på Korsveien

Lederutvikling
Røde Kors er på jakt etter
etter trygge, engasjerte
fasilitatorer til sitt
ledelsesutviklingsprogram
for frivillig ledere

Programmet tar
utgangspunkt i
ledelsesmodellen i Røde
Kors
og er laget for frivillig
ledere i Røde Kors-
aktiviteter i hele landet. 

Les mer

Ny visuell profil
Røde Kors har oppdatert sin
visuelle profil og gjort det
lettere for lokalforeningene
å tilpasse materiell til sitt
bruk.

Du finner blant annet
informasjon om skrifttyper,
farger og maler til
publisering i sosiale medier
og til bruk i ulike
kampanjer.
Les mer om den visuelle
profilen her

Ny
powerpointmal
Skal du holde
presentasjoner på møter
eller samlinger i Røde Kors-
sammenheng? Da har du nå
mulighet til å benytte deg
av Røde Kors sin nye
powerpointmal. Malen
inneholder flere flotte bilder
og illustrasjoner. Blant
annet noen fra Telemark.

Les mer om malen her

REFERATER - Styre og stell
Distriktsstyret - 14.10.2020
Distriktsråd hjelpekorps - 10.09.2020

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Statens-kompensasjonsordning-for-tapte-inntekter-knyttet-til-korona-er-forlenget-ut-aret.-Soknadsfrist-15.-jan.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/S%C3%B8k-Bufdir-midler-til-aktiviteter-for-%C3%A5-inkludere-barn-og-unge.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/S%C3%B8k-Bufdirs-tilskuddsordning-til-barne--og-ungdomstiltak-i-st%C3%B8rre-bysamfunn-(s%C3%A5kalte-storbymidler).aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Stiftelsen-DAM--Frivillighetens-program-for-bes%C3%B8k-og-aktivitet-for-s%C3%A5rbare-eldre.aspx#l%25C3%25B8pende-s%25C3%25B8knadsbehandling
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Ffrivillighetoglokalforening%252FDelte%20dokumenter%252FFasilitator%20annonse%252Epdf&parent=%252Fsites%252Ffrivillighetoglokalforening%252FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL2ZyaXZpbGxpZ2hldG9nbG9rYWxmb3JlbmluZy9FZm1oYmx6TU5LTk90allvSVo5TEJGa0JfZ3kxWkRLcTV2ZnI1YXRwMzBOZFNBP3J0aW1lPUVlTURsdkdHMkVn
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-visuell-profil-i-R%C3%B8de-Kors.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-mal-for-Power-Point-i-R%C3%B8de-Kors.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2020/201014%20protokoll%20DS%20m%C3%B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Hjelpekorps/Referat/2020.09.10%20Referat%20distriktsr%C3%A5d%20hjelpekorps.pdf
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


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://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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