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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Sykehusguidene er på plass
Endelig er sykehusguidene våre på plass igjen etter en lang pause. I dag traff vi Turid W.
Thorsen på vakt i Porsgrunn, og hun melder om at det er nok å finne på.

- Fordi de fleste ikke får ha med pårørende inn, er det ekstra travelt for oss nå. Mange har
behov for rullestol, hjelp i heisen eller ønsker å bli fulgt til riktige avdeling, sier Turid, som
synes det er godt å være tilbake i aktivitet.

Meld deg på høstsamlingen!

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://fb.me/e/111QCPJoS
https://fb.me/e/111QCPJoS


37 nye frivillige!
Denne uken kurset vi hele 37 nye frivillige norsktrenere fra Sagavoll folkehøgskole. Hurra
og velkommen til Røde Kors.

Humanitært forum
TEMA: Hvordan har Covid-19 påvirket Nord-
Makedonia og vår samarbeidspartner City
Red Cross of Skopje?

Tirsdag 28/9 - 18.00
Meld deg på her

Engasjert ungdom
Distriktsråd ungdom leter etter flere unge
som har lyst å engasjere seg som
ressurspersoner. Vi har flere spennende
aktiviteter på agendaen, inkludert
ungdomsleir i Nord-Makedonia 2022.
Vil du bidra? Send oss en e-post

Startkurs for nye frivillige - Påmelding

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81oA0s5t_OfpPkczsZwqPvUVUNjM4RVdLOUNORElGNFc4S0JRWEM2Q1dTUS4u
mailto:marlena.sljivo@redcross.no%20
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81oA0s5t_OfpPkczsZwqPvUVUMkRZMjk3TTJMNzRURTIzNFhBNzgwU1dSVS4u


Trenger du et lite dytt?

https://www.facebook.com/komvideremann
https://www.facebook.com/komvideremann


Rapportering Frifond
Rapporteringsfrist for Frifond er 30.
september. Søknadsfrist for 2022 er 15.
november.
Les mer (krever pålogging)

Nytt fra distriktskontoret
Ingrid Eriksrød er tilbake på kontoret etter
en periode i foreldrepermisjon, Anne Wåsjø
Hals har akkurat fått baby og Harald
Tønnes har fått rollen som nestleder her på
huset. Trippel lykke:)

Starter besøkstjeneste i Sauherad
Onsdag 29/9 inviterer Bø og Sauherad Røde Kors til åpent møte om en helt ny gruppe
besøksvenner lokalt. Enten du ønsker å engasjere deg som frivillig eller bare vil vite mer
om tilbudet er du velkommen.

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 midler til VÅR DAG
2022 er Frivillighetens år, en anledning til å feire og markere all den frivillige innsatsen
som legges ned i hele landet. I Røde Kors har vi valgt Røde Kors dagen, 8. mai, som VÅR
DAG og alle lokalforeninger og distrikter kan søke om midler til feiringen. Søknadsfrist 17.
oktober.

Les mer (krever pålogging)

Startkurs på nynorsk
Endeleg! No fins Startkurs nye frivillige også på nynorsk.

Midler til nasjonale aktiviteter
1. oktober er søknadsfrist for lokalforeninger i Søknadsportalen.
Les mer (krever pålogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Okonomi/SitePages/Sok-Frifond-til-lokal-aktivitet.aspx
https://www.facebook.com/BoogSauheradRodeKors
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Frivillighetens-%25C3%25A5r-2022-%25E2%2580%2593-V%25C3%2585R-DAG-8.mai.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-startkurs%20nye%20frivillige.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/midler-til-aktiviteter-2021-i-S%25C3%25B8knadsportalen.aspx


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

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
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