
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

Åpnet Fellesverket Fratelli

Det var hektisk stemning da Fellesverket Fratelli onsdag for første gang
åpnet dørene for ungdommen. Hyller, bord og bilder ble skrudd sammen,
hengt opp og montert bare minutter før gjestene gikk over dørterskelen
til den helt ferske møteplassen på Gimsøy Plass 5 i Skien.
 
Smoothiemaskinen og kaffemaskinen på kjøkkenet gikk nesten varm og våre
frivillige gjorde en helt fantastisk innsats for å få det hele på plass. 
 
Over to etasjer med rom for alt fra café til trening, møter, biljardspill, Playstation
og filmfremvisning skal lokale ungdommer mellom 15 og 25 år nå få mulighet til å
boltre seg og forme stedet der de kan være på fritida. 

Følg Fratelli på Facebook

NYTT OG NYTTIG

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/kontakt-telemark-rode-kors/
https://www.facebook.com/FellesverketFratelli


Det ble Sol! 

Solveig "Sol" Solvang er ansatt i Telemark Røde Kors i et vikariat som
frivillighetskoordinator med ansvar for Barnas Røde Kors, Leksehjelp og Leir for
barn og unge med funksjonsnedsettelse. 
 
Sol har bakgrunn som helsefagarbeider og er i tillegg en av Røde Kors sine
superfrivillige. Allerede som sjuåring begynte hun i Barnas Røde Kors. Da hun var
ti år gammel ble hun med storesøster på leir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse på Haraldvigen. Der har hun stort sett vært på plass som
frivillig siden, og de ni siste årene har hun fungert som leirleder. Som frivillig har
hun også vært engasjert i hjelpekorpset og i kriseomsorgsgruppa. 
 
- Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med oppgavene og jobbe med
aktiviteter jeg kjenner veldig godt fra mitt engasjement som frivillig. Det blir
kjempespennende å få være med som ansatt og både bidra til å få ting opp og gå
og å utvikle aktivitetene, sier Sol.
 



 

 

RESTEN STÅR I AVISA

Har du ikke fått med deg siste utgave
av Røde Kors Avisa? På nett finner du
den og flere eldre utgaver. 

Les avisa på
ISSUU

 

 

VI TRENGER DITT SVAR

31. august er siste frist for å svare på
frivillighetsundersøkelsen og vi
oppfordrer alle våre frivillige til å
delta..

Les mer på Korsveien 
(Krever innlogging) 

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/r_de_kors_avisa_2-2021
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Frivillighetsundersokelsen-2021.aspx


 

 

GRUNNBEKLEDNING

I løpet av de neste to ukene blir
grunnbekledningen tilgjengelig på
www.rodekorsbutikken.no. Det vil
samtidig bli lagt ut et supertilbud på
goretex-bekledning til privat bruk.

Les mer i
Ukenytt

PANDEMIEN ER IKKE OVER

Vi befinner oss fortsatt i fasen som
kalles en «normal hverdag med økt
beredskap». Pandemien er
håndterbar, men ikke over.
 
De viktigste smittevernrådene gjelder
fortsatt: hold deg hjemme om du er
syk, og test deg om du har symptomer
på koronasykdom (også om du er
fullvaksinert).

Les mer i
Ukenytt

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

 

 

HJARTDAL
Kurs i førstehjelp

Hjartdal Røde Kors
inviterer til
grunnleggende kurs i
førstehjelp lørdag 6.11
klokken 10.00 til 13.00.
Påmelding på 950 23
292

 

 

KRAGERØ
Kultur- og
integreringscafé

Kragerø Røde Kors er i
gang igjen med sin
Kultur- og
integreringscafé, et
populært lokalt tilbud på
Røde Kors-huset.
Caféen er åpen fra
17.00 mandag 1.
november. 

NOTODDEN
Bamsesykehus på
biblioteket

Onsdag arrangerte
Notodden Røde Kors
bamsesykehus på
biblioteket, og flere
hoder, armer og bein
ble i løpet av dagen
reddet. 

http://www.rodekorsbutikken.no/
https://sway.office.com/Vhu2AruBiaokTwUm?ref=email
https://sway.office.com/Vhu2AruBiaokTwUm?ref=email


PORSGRUNN
Klare for kamp

Frivillige fra Porsgrunn Røde Kors reiser søndag på Oddkamp sammen med nesten
100 afghanere som nå har tilholdssted på Herøya. Lokalforeningen har siden
ankomst jobbet for å samle inn klær og bidra med et aktivitetstilbud. Nå har Odd
ordnet både billetter og buss til hele gjengen. Heia Odd! 

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG SAMLINGER
Pedagogisk kompetanse

I november jobber Røde Kors-skolen
for å styrke våre kursholderes
pedagogiske kompetanse og du kan
velge mellom flere interessante kurs
og webinarer. 

Les mer på Korsveien
(krever pålogging)

Besøksvenn med hund

Porsgrunn Røde Kors inviterer til kurs
for frivillige besøksvenner med hund.
Kursdager er 5.- 6. og 26. - 27. mars. 

Informasjon og påmelding
på Facebook

MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER
BUFDIR: Fritidstilbud for barn
og unge med
funksjonsnedsettelse 

Les mer 

KORONAMIDLER

15. november er frist for å søke midler
fra den statlig stimulerings- og
kompensasjonsordningen 2021.
Ordningen skal kompensere for både
merkostnader og tapte inntekter som
følge av myndighetspålagte
koronarestriksjoner. 

Les mer på Korsveien
(Krever pålogging)

ANDRE NYHETSBREV

UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
OMORGSNYTT - Nytt fra Røde Kors omsorg
 
HJELPEKORPSBLADET - Nytt fra Røde Kors hjelpekorps

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Grunnleggende-pedagogikk---digitalt%252C-nasjonalt-kurs-i-november.aspx
https://www.facebook.com/porsgrunnrk.no
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/tilskudd_til_fritidstiltak_for_personer_med_funksjonsnedsettelse/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Kompensasjonsordning-for-frivilligheten-ogs%25C3%25A5-2021.aspx
https://sway.office.com/Vhu2AruBiaokTwUm?ref=email
https://sway.office.com/AKnpQ8xEWFPC3DEO?ref=Link
https://www.rodekors.no/tilbudene/hjelpekorps/hjelpekorpsbladet-3-2021/


STYRE OG STELL - REFERATER

Protokoll distriktsstyret 18.10.2021
Referat d-råd hjelpekorps 14.10.2021
Referat hjelpekorpsmøte 14.10.2021
Referat d-råd omsorg 03.10.2021

ABONNER PÅ BINDELEDDET 
Mottar du ikke Bindeleddet i dag, sender vi det gjerne til din e-postadresse.
Nyhetsbrevet kommer ut hver fredag og holder det oppdatert på deg som skjer i
Telemark Røde Kors. 
 

Abonner på Bindeleddet 

Telemark Røde Kors - Postboks 3060, 3707 Skien, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/211018%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/211014%20Referat%20D-r%25C3%25A5d%20hjelpekorps.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/211014%20Hjelpekorpsm%25C3%25B8te%20Teams.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/20211003%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/6cf146fd-1c3a-4659-9176-99cd48a52468/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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