
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

Karina Hollekim - Våg å drømme

Vil du lære hvordan du kan overvinne din indre frykt for at ting kan gå galt?
Tirsdag 23. november kan du møte Karina Hollekim , som i 2006 havnet i en
fallskjermulykke og knuste begge bena, på Gullbring kulturanlegg i Bø. Der deler
hun sin historie om å bygge seg opp i motgang, om varmen fra omgivelsene og
om å finne en ny mening med livet. Bø og Sauherad Røde Kors er arrangør og fra
klokken 18.00 kan du møte både Karina og våre frivillige i Framstugo.

Les mer og bestill billett

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.karinahollekim.no/
https://gullbring.no/arrangement/bo-og-sauherad-rode-kors-karina-hollekim/


Gratiskonsert for ungdom på Ibsenhuset! BEGRENSET ANTALL
BILLETTER

Er du mellom 13 og 23 år er det bare å sette av neste lørdag. Da arrangerer
Fellesverket gratiskonsert med  
IINES, Mads Heimdal Henriksen, The Plague og Nine-O-Seven
på Ibsenhuset i Skien. Mat og drikke er også gratis

Meld deg på her 

https://open.spotify.com/artist/1ynnIfyleniKLHD9Boq0pf
https://www.instagram.com/madsofficialmusic/
https://urort.p3.no/artist/the-plague
https://www.facebook.com/mela.jenteband
https://pameldinger.no/e/lfmwqe


Klare for høstsamling 

Hurra! I kveld er det endelig klart for
høstsamling i Telemark Røde Kors. Til
sammen er vi 150 påmeldte og vi
gleder oss til å slå av en prat, dele
erfaringer og møtes uten skjerm. Vi
snakkes i Langesund! 

Korona og Røde Kors 

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser
at både smittetall og antall nye
sykehusinnleggelser fortsatte å øke
forrige uke. At folk holder seg hjemme
ved sykdom er viktig for å bidra til å
hindre stor smitteøkning. Følg
generelle smitteråd og test deg ved
symptomer på lufveisinfeksjon. 

Les mer i
Ukenytt

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

SELJORD 
Oppfyller juleønsker

Seljord Røde Kors har i mange år delt ut julegaver til barn i familier med lav
inntekt. I år planlegger lokalforeningen å sette opp et lokalt ønsketre.Trenger du
og dine barn noe ekstra til jul, kjenner du noen som har behov for hjelp eller har
du lyst til å bidra med julegaver, hører de gjerne fra deg. 

Les mer

https://sway.office.com/uKSVptIsBwiqNSgF?ref=email
https://www.seljord.kommune.no/seljord-roede-kors-jolegaaveaksjon.6419128-480104.html


PORSGRUNN
Ønsketreet snart på
plass

27.11 henges årets
ønsker til Ønsketreet
opp på Rådhusplassen,
Hovengasenteret, Beha-
Sport,
Porselensfabrikken og
Servicesenteret i
Porsgrunn. 

NISSEDAL
Godkjent for tre nye
år

Nissedal Røde Kors
hadde nylig re-
godkjenning i førstehjelp
for hele åtte av sine
medlemmer. Dette er et
obligatorisk krav for alle
frivillige i Røde Kors
hjelpekorps og sørger
for at våre mannskaper
til enhver tid har
oppdaterte kunnskaper. 

SKIEN
Informerte om
egenberedskap

Sammen med Skien
brann- og feievesen, var
Røde Kors denne uken
ute for å spre viktig
informasjon om
egenberedskap. 

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG SAMLINGER
SAMFUNNSPULS - Analyse av
utenforskap

Asker Røde Kors har tatt i bruk Røde
Kors sitt analyseverktøy Samfunnspuls
for å få bedre oversikt over lokal
utenforskap. Resultatene har ført til at
lokalforeningen nå ser på ulike
løsninger for å møte behovene som er
avdekket. 15. november inviterer de
til åpent webinar fra 18.00 - 18.30 for
å dele sine erfaringer. 

Les mer i
Ukenytt

Gratis førstehjelpskurs 

Porsgrunn Røde Kors inviterer
medlemmer og frivillige til gratis
grunnkurs i førstehjelp. Kurset holdes
fra 10.00 - 15.30 lørdag 13.
november. 

Informasjon og påmelding
på Facebook

RØDE KORS SOM BEREDSKAPSORGANISASJON - Ta e-læringskurset her

https://www.facebook.com/onsketreet
https://www.facebook.com/nissedalrodekors
https://www.skien.kommune.no/aktuelt/egenberedskapsuka-er-i-gang/?fbclid=IwAR1WVZYqN8EI2Tw4r7rbNB-6kLrmFfgE8ldWWH3s_XN2jhniRa9t6VlZhfg
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://sway.office.com/uKSVptIsBwiqNSgF?ref=email
https://www.facebook.com/events/559963475298906?ref=newsfeed
https://learn.didac.no/rodekors/Catalog/ViewLearningOfferingCatalogEntry?LearningOfferingId=35#nopopup


MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER

FRIFOND

Fristen for å søke om midler til
ungdomsaktiviteter for 2021-2022 er
16. november. Midlene skal styrke og
støtte lokal ungdomsstyrt aktivitet, og
blir delt ut etter søknad i Røde Kors sin
interne Søknadsportal.

Les mer i
Ukenytt 

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

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 deg oppdatert på det som skjer i
Telemark Røde Kors. 
 

Abonner på Bindeleddet 

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

Levert av Make

https://sway.office.com/uKSVptIsBwiqNSgF?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Kompensasjonsordning-for-frivilligheten-ogs%25C3%25A5-2021.aspx
https://sway.office.com/uKSVptIsBwiqNSgF?ref=email
https://sway.office.com/AKnpQ8xEWFPC3DEO?ref=Link
https://www.rodekors.no/tilbudene/hjelpekorps/hjelpekorpsbladet-3-2021/
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/6be93c1e-25f5-41e7-bfc2-13f0080b12c7/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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