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

21 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Elsker å kjøpe pakker
Ruth og resten av gjengen i Bamble Røde Kors elsker å kjøpe pakker og gleder seg over å
kunne gi dem bort til barn som virkelig trenger det. I år har de handlet og pakket nesten
100 julegaver. Midler fra Gjensidigestiftelsen og tilskudd fra lokalforeningen har gjort det
mulig.

Se video fra pakkingen og hør hvorfor de bidrar her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://youtu.be/cZ2S-IstFU4
https://youtu.be/cZ2S-IstFU4


Sponser julegaver til
lokale barn
Midt-Telemark Energi har gitt 20 000
kroner til Røde Kors for å kjøpe inn
gaver til lokale barn som har behov for
en ekstra oppmuntring i jula.

- Dette er en vanskelig tid for mange og vi
tenkte at kanskje vi kan være med og bidra
til at noen får det litt bedre. Røde Kors gjør
en veldig god jobb og når ut til dem som
virkelig trenger det, sier markedssjef
Oddvar Steinhaug

Anita Haugo Fredly i Røde Kors har allerede
vært ute og handlet gaveposer til 40 lokale
barn som står klare til å deles ut.

Les mer

Ferske gatemeglere
Vi gratulerer Innocent og Hedayat med vel
gjennomført kurs i Gatemegling.

Sammen med resten av kursdeltakerne fra
Bø videregåande skule var de tirsdag ute
og feiret med en runde bowling. 

Som gatemeglere har de nå fått en
fantastisk verktøykasse med metoder for å
løse ulike former for konflikter. Ta kontakt
med gloria.leiyan@redcross.no hvis du
ønsker å bidra til vårt arbeid med å lære
ungdom mer om konfliktløsning eller besøk
Røde Kors sin nettside for å lese mer om
tilbudet.

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/sponser-julegaver-til-lokale-barn/
mailto:gloria.leiyan@redcross.no
https://www.rodekors.no/tilbudene/gatemegling/


Røde Kors har utviklet et øvingsopplegg for massevaksinering og vi oppfordrer alle våre
lokalforeninger til å gå gjennom dette. Hensikten med øvelsen er at lokalforeningene skal
være bedre rustet når de blir spurt om å bistå helsevesenet/kommunen i en pandemi-
/vaksineringssituasjon.

Ressursgruppe beredskap i Telemark er tilgjengelige for spørsmål og bistand der det er
behov for det.

Øvelsen har fått navnet «Øvelse VACCINUM» og er lagt ut i arbeidsrommet Øvings- og
tiltakskortbank på Korsveien.

Gode kandidater
Har du forslag til gode kandidater som kan
være med og lede Telemark Røde Kors inn i
fremtiden? Da hører valgkomitéen gjerne
fra deg. Vi ser etter engasjerte kandidater
med gode samarbeidsevner, interesse for
frivillig arbeid og tid til å gjøre en innsats.

Les mer og foreslå din kandidat

Bilder fra lokal aktivitet
Hjelpekorpsere og andre frivillige har gjort
en helt ekstraordinær innsats gjennom
koronapandemien. Dette ønsker Røde Kors
å vise i neste Hjelpekorpsblad. 
Har du bilder fra lokal aktivitet, kan de
sendes til susanne.werner@redcross.no
Bildene må være i full størrelse og være
godkjent for publisering. Husk å inkluder
nødvendig informasjon om bildet i e-
posten. 

Frist for levering: 7. desember. 

http://mor
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01940/Delte%20dokumenter/Forms/Flat%20visning.aspx?id=%252Fsites%252FArbeidsrom-01940%252FDelte%20dokumenter%252F%25C3%2598velse%20Vaccinum
http://static.mnm.as/wkcjbnqiwi-8086.pdf
mailto:susanne.werner@redcross.no


Positivt for ungdommen
Distriktsråd for ungdom i Telemark Røde
Kors har i over ett år testet en ny modell
for organisering av lokale
ungdomsaktiviteter. Målet har vært å
inkludere og engasjere alle ungdommer i
Røde Kors enten de er tilknyttet
hjelpekorpsaktiviteter eller deltar i Røde
Kors sitt omsorgsarbeid. Positive
tilbakemeldinger og gode erfaringer har
ført til at distriktsråd for ungdom i Telemark
Røde Kors nå søker om å forlenge
pilotperioden.

Vil starte RØFF i Tokke
Tokke Røde Kors planlegger å komme i
gang med en ny fritidsaktivitet for lokal
ungdom. Denne uken var representanter
for RØFF (Røde Kors førstehjelp og
friluftsliv) i Seljord på besøk for å dele sine
erfaringer fra aktiviteten. På RØFF lærer
ungdom å ferdes i naturen og får et godt
grunnlag for videre aktivitet i hjelpekorpset.



Rekordmange familier ber om hjelp til julegaver
Se innslag på NRK Vestfold og Telemark

https://tv.nrk.no/se?v=DKVT98120320


Bygger hus på Henrys
Hus
Fellesverket Henrys Hus i Porsgrunn er i full
gang med å bygge en pepperkakeversjon
av Rafnes hovedgård for å gjøre ære på
Ineos, som har bidratt med midler til
sommeraktiviteter for ungdommen.
Pepperkakehuset er påmeldt Krogsveen
Bamble sin årlige pepperkakehusauksjon.

Temakveld om ensomhet
Mandag 14.12 klokken 1800 inviterer Røde
Kors til temakveld om ensomhet.

Påmelding her 

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

https://www.krogsveen.no/magasin/populaer-auksjon-med-pepperkakehus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81i_k_rYCnqpJoj6TCWg8JKpUMUNBTUg0NjRGRkdBV1o3S1dEV1pSUTdNMC4u
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx


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

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 

Senkvelds
juledugnad
Lørdag 19. desember må du
skru på TV og få med deg
Senkvelds juledugnad. Da
står Stian Blipp, Helen
Olafsen og et fantastisk
knippe artister klare til å
gjøre en skikkelig innsats
for på verve nye Røde Kors-
faddere. 

Les mer

Fornyelse av
Røde Kors-
butikken
På nyåret får vi en helt ny
Røde Kors-butikk. Den
nåværende løsningen blir
stengt ned 31. desember og
ny versjon vil etter planen
være på plass 10. januar. 

Les mer 

Ny påmelding til KOVA
Les mer

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

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://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Koronasituasjonen.aspx
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/Senkvelds-Juledugnad-for-R%C3%B8de-Kors-19.-desember--%C3%85rets-viktigste-tv-kveld.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Fornyelse-av-R%C3%B8de-Kors-butikken.aspx
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/kova/aktuelt-kova/forbered-ny-palogging/
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
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https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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