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

22 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

De nye kongene av Gulset
Det siste året har 11 ungdommer fra Gulset deltatt på konflikthåndteringskurset
Gatemegling. Nå snakker de flytende sjiraffspråk og lærte nylig skiensordfører Hedda Foss
Five noen grunnleggende gloser.

Se video fra møtet med ordføreren her

Les mer om ungdommene på Gulset her

Da er det bare å benke seg foran skjermen og forberede seg til årets store
begivenhet. Lørdag 19. desember står nemlig Helene og Stian fra Senkveld klare
til å presentere tidenes juledugnad.

Målet er å verve 4000 Røde Kors-faddere og artister som Maria Mena, Astrid S, Emilie
Nicolas, Emma Steinbakken, og Ella Marie med bandet ISÁK er med for å bidra til at det blir
vel verdt å sette av kvelden. Vi oppfordrer med dette alle våre frivillige til å gjøre nettopp
det og samtidig benytte anledningen til å invitere flere til å tilbringe lørdagen klistret til
TV-skjermen.

På Korsveien finnes mer info om Senkvelds Juledugnad og materiell som kan brukes til å
dele informasjon i sosiale medier

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://youtu.be/ne2dLCv7ywo
https://youtu.be/ne2dLCv7ywo
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/de-nye-kongene-av-gulset/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/TV2s-juledugnad.aspx


Årets mørkeste dag
Mandag 21. desember er sola på sitt aller laveste, og vi markerer årets mørkeste dag. For
noen er alle dager like mørke og med markeringen ønsker vi å øke bevisstheten rundt
hvordan vi alle kan bidra til å lindre ensomhet. 

Les mer om hvordan du kan markere dagen her

Julenissens gode hjelpere
Her er de, julenissens gode hjelpere. Nylig var de innom distriktskontoret for å gjøre klart
til jul. Gjengen på bildet, som inkluderer Mariann Ruud, Mette Hagen og Solveig Solvang er
frivillige på Haraldvigen leir for barn og unge med funksjonsnedsettelse og gavehaugen
skal deles ut til frivillige og deltakere fra sommerens leir.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/%C3%85rets-m%C3%B8rkeste-dag-2020.aspx


Bli med på skattejakt
Røde Kors sin bruktbutikk på
Notodden satt salgsrekord i oktober,
med en omsetning på
60 000 kroner, melder Telen. 

- … når man tar i betraktning at butikken er
åpen fire timer, tre dager i uken, samt at
plaggene koster mellom 50 og 100 kr, blir
det en god del salg, sier Gunbjørg Markseth
og Gunn Betty Kaasa til avisa. 

Jakter på sponsorer
Porsgrunn Røde Kors sin sjøtjeneste
trenger ny båt. Nå jakter de på lokale
sponsorer og søker midler fra flere
stiftelser for å komme i mål, skriver
Porsgrunns dagblad. 

– For å kunne slepe andre båter og fartøy,
og på grunn av sikkerheten, sier det nye
kravet at mannskapet om bord må stå
innendørs. Det betyr at Rib-en vår fra 2011
går ut på dato, sier operativ leder i
hjelpekorpset, Øystein Jenshaug til avisa. 



Rykket ut i snøværet
14 frivillige fra Hjartdal-, Seljord- og
Notodden Røde Kors rykket tirsdag kveld ut
etter en observasjon av to nødbluss ved
Sønnlandsvatnet i Hjartdal. Denne gangen
var det falsk alarm. Takk til alle som bisto
for innsatsen. 
(Foto: Olav Bergskås, Hartdal Røde Kors)

Vakre toner og sterke ord
Ungdom fra møteplassen Innafor i Skien,
Skien kulturskole og kulturskolens
forfatterskole delte både vakre toner og
sterke ord med publikum da de 17.
september inviterte til Åpen scene. 

Se video

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

https://fb.watch/2pIxF82b_f/
https://fb.watch/2pIxF82b_f/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx


Nye lover og bestemmelser
Landsstyret vedtok på sitt møte 27.11.20 en rekke oppdaterte bestemmelser med
endringer. De kommer som følge av nye lover og nytt hovedprogram vedtatt av
Landsmøtet. De nye
bestemmelsene er:

Kommentarer til lover for Norges Røde Kors
Lovnorm for lokalforening 
Lovnorm for distrikt 
Bestemmelser for frivillige i Røde Kors 
Bestemmelser for Røde Kors Ungdom
Bestemmelser for valg

En full oversikt over lover og bestemmelser finner du 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 

Midler fra 
Stiftelsen Dam
Stiftelsen Dam har en
rekke økonomiske
støtteordninger, fra
koronamidler til sårbare
grupper, til prosjekter som
fremmer bedre levekår,
fysisk og psykisk helse.

Les mer på Korsveien

Klar for
krysspublisering?
Har din lokalforeningsside
åpnet opp for
krysspublisering med Norges
Røde Kors? Hvis svaret er ja,
gir det mulighet til å enkelt
dele videoer og annet
innhold mellom lokale og
nasjonale sider. Hvis svaret
er nei, finner du mer om
krysspublisering her

Åpningstider Frivilligservice i julen
Vanlige åpningstider tom. 23. desember: 12.00 – 15.00 og 18.00 – 21.00

Julaften (24. desember): Stengt.

1. Juledag (25. desember): Stengt.

Romjula (28.-30. desember): 12.00 – 15.00.

Nyttårsaften (31. desember): Stengt.

1. Nyttårsdag (1. januar): Stengt.

Fra og med 4. januar 2021: Normal åpningstid: 12.00 – 15.00 og 18.00 – 21.00

E-post: frivilligservice@redcross.no

Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

Frivilligservice ønsker alle en god jul!

Bilder og filmsnutter - JUL
Norges Røde Kors skal sette sammen en filmsnutt med bilder og klipp fra juleaktiviteter i
hele landet. For å gjøre det mulig trenger de dine bilder og filmklipp.
Stoffet kan sendes på Filemail https://norges-rode-kors.filemail.com/ eller e-post for mindre
filer pressevakt@redcross.no

REFERATER - STYRE OG STELL
Distriktsstyret - 09.12.2020
Omsorg 07.12.2020
Hjelpekorps - 03.12.2020
Ungdom - 24.11.2020
Opplæring - 20.11.2020
Internasjonalt - 07.12.2020

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter%252FKommentarer%20til%20lovene%252Epdf&parent=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL09tb3NzL0VYeDlGQUk0TS1sQ2t4bGc4eHc0T3ZBQnVfU1RPX2g5N2o3UzZsT2d0X2JGSGc_cnRpbWU9dl9wVTFfbWcyRWc
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter%252FLovnorm%20lokalforening%202020%252Epdf&parent=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL09tb3NzL0VRVWdoWjJRWEVkQm5RY1duclBBRjM0QnI3bzBEdkxZcWYwSUd0b3pUdXcwUkE_cnRpbWU9dnRyYVNmaWcyRWc
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter%252FLovnorm%20distrikt%202020%252Epdf&parent=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL09tb3NzL0VTM1RoeHVlSzI5THJPUjlpcHEyNmZVQnFVejRuR25fTnA4UU5WbS11OFVjckE_cnRpbWU9aFFoaGRQaWcyRWc
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter%252FBestemmelser%20for%20frivillige%20i%20aktivitet%20i%20R%25C3%25B8de%20Kors%252Epdf&parent=%252Fsites%252FOmoss%252FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL09tb3NzL0VVNmFzUWJmMzRKQnF6TnhJQ1o4VTBBQmU5dGcwMlE3Y2l4Zk9sbTVDcjlqbUE_cnRpbWU9UUxlVnFfaWcyRWc
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Bestemmelser%20for%20R%C3%B8de%20Kors%20Ungdom.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Bestemmelser%20for%20valg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/Lover-og-bestemmelser.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/Store.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/sites/Arbeidsrom-00243/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B9903B984-2A1B-4A43-AF4C-925966662D78%257D&file=Krysspublisering%20pa%25CC%258A%20Facebook.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=8e75e3da-9e09-43a0-be82-41a8ff346a7a
https://norges-rode-kors.filemail.com/
mailto:pressevakt@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2020/201209%20Protokoll%20DS%20m%C3%B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Omsorg/2020/Referat%20og%20agenda%202020/201207%20Refrerat%20distriktr%C3%A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Hjelpekorps/Referat/2020.12.03%20Referat%20distriktsr%C3%A5d%20hjelpekorps.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20ungdom/2020%20Referat/201124%20Referat%20distriktsr%C3%A5d%20ungdom%20.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20oppl%C3%A6ring/2020/2020%20Referat/201120%20Referat%20ressursgruppe%20oppl%C3%A6ring.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/2020%20Referater%20RIA/201207%20Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20R%C3%B8de%20Kors%20arbeid.pdf


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
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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