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

22 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

FULL AV LIV
Har du lyst til å bli kjent med noen som er full av erfaringer, historier og liv? Bli
besøksvenn!

Det er Røde Kors sin oppfordring i forbindelse med Eldredagen og vi oppfordrer alle våre
frivillige til å spre budskapet i dag og utover høsten og vinteren.

Les mer og finn materiell her (krever pålogging)

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Eldredagen-2021.aspx


Enorm giverglede - må ta pause i innsamlingen
Det har vært travelt hos Porsgrunn Røde Kors den siste uka etter at de nylig
startet klesinnsamling til flyktningene som har ankommet Herøya.

- Folk har vært fantastisk gavmilde. Det strømmer inn. I dag morges var det proppfull
container, men det er fortsatt behov for vinterklær: jakker, ulltøy, barnedresser og sko, sa
Kim Jensen, daglig leder i Porsgrunn Røde Kors på tirsdag. 

I dag meldte lokalforeningene på Facebook at de foreløpig måtte ta en pause i
innsamlingen til over helga.

- For en giverglede. Vi er helt overveldet. Vi må nå stoppe mottak av klær fram til vi får
oversikt over hva som trengs av størrelser. Vi legger ut hva vi har behov for etter helgen,
skriver Porsgrunn Røde Kors i en melding. 

Ferske besøksvenner i Sauherad
Bø og Sauherad Røde Kors inviterte forrige uke til åpent møte om oppstart av en ny lokal
besøkstjeneste i gamle Sauherad kommune. Hele 12 deltakere troppet opp en
onsdagskveld på Gunheim vel og fikk blant annet en liten demonstrasjon av sittedans, en
aktivitet som i dag er populær på flere syke- og aldershjem.



Ønskereprise på Eldredagen
Vi er stolte over vår besøksvenner og synes det er på sin plass med et lite gjensyn med
denne rørende filmsnutten fra Norges Røde Kors sitt 150-års jubileum i 2015.
Se filmen på Youtube

UNDERSØKELSE
Si din mening!
12. oktober sendes det ut
en nasjonal
spørreundersøkelse som
skal gi Røde Kors innsikt i
hvordan du har det som
frivillig. Vi oppfordrer alle
frivillige i Telemark Røde
Kors til å bidra og sørge for
at vår stemme blir hørt!
Undersøkelsen blir sendt ut
på e-post og det vil også gå
ut informasjon på SMS.

Humanitært
forum
I overkant av 30
ungdommer fra Telemark
Røde Kors og City Red Cross
of Skopje deltok forrige uke
på digitalt humanitært
forum med tema

"Hvordan har Covid-19
påvirket Nord-Makedonia" 

Neste humanitære forum er
26. oktober og tema er
stressmestring for ungdom.

Kurs og
opplæring

Kortere Startkurs for
nye frivillige.
Oversikt over
Onsdagswebinarer
6. oktober holder vi
digitalt temakurs for
besøkstjenesten. 
Vil du bli
kursinstruktør?
Kontakt Marlena

https://youtu.be/UlnIaJ_lcic
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-startkurs%20nye%20frivillige.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Onsdagswebinarer-%25E2%2580%2593-dobbelt-opp!.aspx?OR=Teams-HL&CT=1633087005584
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81oA0s5t_OfpPkczsZwqPvUVUQjFERjNROUtTRFU1V1EyTVZPWFlHQUVZUi4u
mailto:marlena.sljivo@redcross.no


På oppdrag i helgen
"Vi var lørdag ettermiddag og kveld igjen
ute og bisto AMK med ett helseoppdrag på
Gaustatoppen hvor en pasient ble fraktet
ned fra fjellet. Tusen takk til alle
mannskapene som slapp det de hadde og
stilte opp denne lørdagskvelden," melder
Rjukan og Tinn Røde Kors hjelpekorps på
sine Facebooksider.

PÅMELDINGSFRIST
5. OKTOBER
Det nærmer seg påmeldingsfristen for årets
høstsamling!

Så langt har vi hele 80 påmeldte, men vi
har plass til flere.

Husk at deltakelse er GRATIS for alle
frivillige (lokalforening/aktivitet betaler).

Startpakka for nye frivillige dekkes av
distriktet. I tillegg gir hjelpekorpset et
tilskudd på
2000 kroner til lokalforeningene per
deltakere på hjelpekorpssamlingen (totalt
50 personer). 

Meld deg på i dag!

Frivilligservice - nyhetsbrev

https://fb.me/e/111QCPJoS
https://sway.office.com/xiwpOBHZLhCwCNJ6?ref=Link


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

Stressmestring for ungdom
10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse og Røde Kors Ungdom varmer opp
ved å invitere til stressmestringsforedrag med Stine Valjord-Hofsøy 7. oktober fra 17.00 til
18.30 på Zoom.
Les mer (Facebook)

Treffpunktmidler
Nå kan lokalforeninger og distrikter søke om Røde Kors Ungdom Treffpunkt-midler for
2022. Søknad sendes inn gjennom Søknadsportalen.

Søknadsfrist distrikt: 4.11
Søknadsfrist lokalforening: 20.10

Les mer i Ukenytt

Workplace for tillitsvalgte i hjelpekorpset
I løpet av høsten blir alle tillitsvalgte i hjelpekorpset invitert til å teste ut Workplace som
internkommunikasjonskanal. 

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/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://www.facebook.com/events/399293728259757/?ref=newsfeed
https://sway.office.com/qFiDMKkD1ShjasVB?ref=email
https://www.rodekors.no/tilbudene/hjelpekorps/hjelpekorpsbladet-3-2021/workplace/
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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