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

24- 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Bli med i livets heiagjeng
Vil du lære mer om hvordan du kan håndtere stress og ensomhet? Tirsdag neste uke
dukker stresscoach Stine opp på digitalt hUmanitært forum og du er velkommen til å delta.
Les mer

MELD DEG PÅ HER!

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/bli-med-i-livets-heiagjeng/?fbclid=IwAR3alZTp04YUj-fZukmPNTdKs8YcIwnujpH1u3w0iXsqTKz4GqZ-MzqNEsM
https://forms.office.com/r/SEj3k3b0DQ


Les hele avisa digitalt på Issuu

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/r_de_kors_avisa_2-2021


Vaffelhjerter og hjertestarter gav besøksrekord
Nesten 80 gjester fant veien til Nissedal Røde Kors sin hytte på Kyrkjebygdheia da
lokalforeningen i høstferien inviterte til åpent hus og demonstrasjon av ny hjertestarter.
Les mer

Medlemskontingenten
Fortell om din
lokalforening
I desember sender nasjonalkontoret ut giro
for medlemskontingenten. Sammen med
den kan din lokalforening legge ved et brev
som går direkte til deres medlemmer. Dette
er en fin mulighet til å fortelle om hva Røde
Kors gjøre i deres nærmiljø og vise bilder
fra noen av aktivitetene.

Les mer og finn brevmal på Korsveien
(krever pålogging)

Høstferie på Jomfruland
Sammen med Sanitetsforeningen inviterte
Kragerø Røde Kors 11 lokale
innvandrerfamilier til høstferietur til
Øitangen på Jomfruland. 

"Det ble en uke full av nye inntrykk og
opplevelser for barn og voksne. DNT sine
hus og hytter passet perfekt til opplegget
vårt. Landskapet, rullesteinene, og ikke
minst ornitologene som lærte oss mye om
øya og fuglelivet, bidro i sterk grad til at vi
fikk et flott opphold. Det var mange
fornøyde som gikk av ferja fredag
ettermiddag", melder Kragerø Røde Kors på
sine Facebooksider.

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/vaffelhjerter-og-hjertestarter-gav-besoksrekord/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Frist-for-vedlegg-til-giroen-for-medlemskontigent-30.november.aspx?OR=Teams-HL&CT=1634209844414


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

Jakter på flere
frivillige
Nome Røde Kors har sendt
ut et ekte brev til alle
medlemmer i
lokalforeningen med
informasjon om aktivitetene
de tilbyr og oppfordring til å
engasjere seg som frivillig i
nærmiljøet. 

Kontakt Nome Røde Kors på
35 95 33 88

Si din mening
12. oktober ble det sendt 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 ble sendt ut
på e-post og det har også
gått ut informasjon på SMS.

Les
Omsorgsnytt
Omsorgsnytt utgis fire
ganger i året og nå er et
nytt nummer ute. Der kan
du blant annet lese mer om
nytt rekrutteringsmateriell
til besøkstjenesten og et
spennende prosjekt der
innsatte fra Verdal og
Stavanger fengsel bidrar
som frivillige mens de er
under soning

Les mer

https://blimed.no/
http://www.blimed.no
https://sway.office.com/AKnpQ8xEWFPC3DEO?ref=Link


Snakk med Jack
Branngruppa i Skien Røde Kors har plass til nye mannskaper. Snakk med leder av
branngruppa, Jack Wroldsen, på 918 81 603 hvis du vil engasjere 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

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


FELLESVERKET FRATELLI - NY MØTEPLASS FOR
UNGDOM ÅPNER SNART - FØLG MED!

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

Tilskuddsordninger hos Helsedirektoratet - frist 25.
oktober
Ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer

Unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer

Barn og ungdom i tettbygde og levekårsutsatte områder

https://www.facebook.com/FellesverketFratelli
https://www.facebook.com/FellesverketFratelli
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lavterskeltilbud-for-ungdom-og-unge-voksne-med-psykiske-utfordringer-og-eller-rusmiddelproblemer
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitets-og-ferietilbud-for-aleneboende-unge-voksne-og-eldre-og-eller-personer-med-psykiske-helseutfordringer
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstilbud-for-barn-og-ungdom-i-tettbebygde-og-levekarsutsatte-omrader


Aktiv bruk av Samfunnspuls i Asker
Asker Røde Kors har tatt i bruk Røde Kors Samfunnspuls for å kartlegge behovene knyttet
til utenforskap i sitt nærmiljø. Tallene bruker de for å vurdere nye aktiviteter og har også
presentert dem til kommunen, som i etterkant har ønsket å gå inn i en samarbeidsavtale
med Røde Kors.

15. november fra 18:00 - 18:45, inviterer Nasjonalkontoret til et digitalt møte for å dele
Asker Røde Kors sine erfaringer. Hold av kvelden! Flere detaljer kommer i neste Ukenytt.

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/Kom/SitePages/Samfunnspuls.aspx
https://sway.office.com/FGK6Kas63yeIbuDQ?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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