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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Stikk innom for en god handel
Røde Kors åpnet på torsdag en helt ny bruktbutikk i Bø. Der kan du få brukte klær til en
billig penge og møte Anne Grethe og Henning som de siste månedene har jobbet iherdig
med å pusse opp butikken, melder Varden som var på besøk på åpningsdagen.

Det er Røde Kors Nettverk, et tilbud til mennesker som av ulike grunner har behov for å
bygge opp en ny omgangskrets, som står bak tilbudet, og nå gleder Henning seg til å
komme i gang.

- Gjennom dette opplegget får eg faste haldepunkt. Det er veldig positivt. Eg føler derfor at
et har kome inn på ein ny og betre veg. Det er ikkje så lett å byggje seg eit nytt nettverk.
Ansvaret som me får her byggjer opp sjølvtilliten og gjer at ein føler meistring, sier
Henning til avisa.

Les hele saken i Varden (krever abonnement)
(Skjermdump Varden.no)

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.varden.no/nyheter/opna-ny-butikk-slik-har-anne-grethe-og-henning-fatt-eit-nytt-og-betre-liv/


FULL MOMSKOMPENSASJON - Nå jubler Jørn!
Jørn Kristensen, leder i Drangedal Røde Kors, sendte i fjor brev til Finansdepartementet der
han gav tydelig uttrykk for hva han syntes om at frivillige organisasjoner som Røde Kors
ble belastet med moms på utstyr som blir brukt i tjeneste. Den gang investerte den lille
lokalforeningen i ny mannskapsbil, der nesten halvparten av kostnadene gikk til avgifter.

"... det som for meg er en gåte er hvordan Norge kan kreve avgifter på over 450.000
kroner for denne bilen. Bilen skal brukes til å drive dugnad for staten ... Hver dag er
Hjelpekorps over hele landet i aksjon for samfunnet, og kjøretøy og utstyr er helt
livsnødvendig for at vi kan yte denne tjenesten. Våre medlemmer er ildsjeler, som alltid
stiller opp, men dette er penger som våre medlemmer må samle inn på dugnad, vi må ha
vakter, loppemarkeder, dugnader, flaskeinnsamling osv. Denne tiden det tar å samle inn
450.000 i avgifter for denne bilen, er tid vi kunne brukt på å trene, kjøpt inn mer utstyr
osv., " skriver Jørn i henvendelsen.

Nå har den påtroppende regjeringen lovet full momskompensasjon, noe som betyr flere
midler og mer tid til frivillighet.

Hør Jørns reaksjon på NRK Vestfold og Telemark
(Skjermdump KV.no)

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/sesong/202110/DKTE02019221#t=2h5m24s


Økt satsing på konflikthåndtering
Telemark Røde Kors har nylig fått godkjent sin første hovedinstruktør i
Gatemegling. Det betyr økt lokal satsing på konflikthåndteringskurs for
ungdom.
Les mer

TELEMARK PÅ KORSVEIEN
Visse du at Telemark Røde Kors har sin egen side på Korsveien? Der finner du pekere til
nyttig informasjon for deg som frivillig, fra beredskapsplaner til referater,
markedsføringsmateriell og veiledninger for drift av din lokalforening. Titt innom:)

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/okt-satsing-pa-konflikthandtering/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/DK-Telemark
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/DK-Telemark


Spiller seg bedre i norsk
Hver onsdag fra 17.00 - 19.00 inviterer Bø og Sauherad Røde Kors til Norsktrening i
lokalene til Nes Menighetshus på Gvarv. Til sammen bidrar nesten 20 frivillige i aktiviteten,
og flere av dem er til daglig elever ved Sagavoll folkehøgskole. Her holder en liten gruppe
på med et av flere verktøy våre norsktrenere bruker, nemlig spillet "Spill på norsk".

- For oss er det helt topp å ha med elevene fra Sagavoll på dette. Det er en helt nydelig og
positiv gjeng. De kommer rett fra videregående og har fersk kunnskap og kompetanse i de
fleste fag. Det kommer veldig godt med og vi håper voksne i Bø og Sauherad som har
behov for å lære seg norsk vil benytte seg av tilbudet framover, sier Brynhild Hardang
Hanto, koordinator for norsktrening i Telemark Røde Kors.

Påmelding til norsktrening kan gjøres på SMS til Brynhild på 975 15 146 eller på e-post
brynhild.hardang.hanto@redcross.no

BLI MED!
Søndag 24. oktober er det tid for årets TV-aksjon. Denne gangen går innsamlingen til Plans
arbeid for å bekjempe barnekteskap og vi oppfordrer alle våre frivillige til å engasjere seg.
Les mer om årets aksjon på blimed.no

mailto:brynhild.hardang.hanto@redcross.no
https://blimed.no/
http://www.blimed.no


Røde Kors Avisa
er på vei!
I løpet av høstferien kan du
regne med å finne siste
utgave av Røde Kors Avisa
Telemark i postkassa. Der
får du blant annet mulighet
til å møte noen av våre
flotte frivillige.

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.

Fellesbestilling
Ønsker din lokalforening å
bestille små
førstehjelpsskrin som kan
festes i beltet?
Distriktskontoret planlegger
å sende ut en
fellesbestilling og
lokalforeninger som er
interessert kan sende en e-
post til
marlena.sljivo@redcross.no

Ved bestilling på 100
stykker vil prisen per skrin
ligge på i overkant av 60
kroner.

mailto:marlena.sljivo@redcross.no


Skryt og penger
Fyresdal Røde Kors får skryt for innsatsen i koronatida og 30 000 kroner fra kommunen
som takk for innsatsen, melder VTB.

150 PÅMELDTE TIL HØSTSAMLINGEN
Vi gleder oss til å se deg:)



REFERATER: Styre og stell
Protokoll Distriktsstyret - 22.09.2021
Referat Distriktsråd hjelpekorps 16.09.2021
Referat Distriktsråd omsorg 07.09.2021
Ressursgruppe internasjonalt arbeid 30.08.2021
Ressursgruppe internasjonalt arbeid - ekstraordinært møte - konstituering av ny leder
09.09.2021

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

Endringer i Søknadsportalen

Midler til VÅR DAG

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

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/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210922%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/210916%20Referat%20dr%25C3%25A5d%20hjk.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/20210907%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/Referat%202021/210830%20Referat%20ressursgruppe%20for%20internasjonalt%20r%25C3%25B8de%20kors%20arbeid.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/Referat%202021/210909%20Referat_ekstraordin%25C3%25A6rt%20m%25C3%25B8te_konstituere%20ny%20leder.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Endringer-i-S%25C3%25B8knadsportalen-2022.aspx?source=https%253A%252F%252Fnorgesrdekors.sharepoint.com%252Fsites%252FNyheter
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Frivillighetens-%25C3%25A5r-2022-%25E2%2580%2593-V%25C3%2585R-DAG-8.mai.aspx?OR=Teams-HL&CT=1633508954762
https://sway.office.com/85KZ6Qui2ePOJr2D?ref=email
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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