
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

FRUSTRERENDE: Flasker forsvinner 

Tokke Røde Kors sine mottakskonteinere for panteflasker gir årlig
lokalforeningen en inntekt på nærmere 400 000 kroner. Den siste tiden
har flere av dem blitt tømt at tyver. 
 
– Det er ekstremt smålig, rett og slett. Som frivillig organisasjon er vi helt
avhengige
av å få inn penger som dekker driftsmidler. At noen da velger å stjele en viktig del
av vårt livsgrunnlag er helt håpløst, sier operativ leder i Tokke Røde Kors, Vetle
Frantzen til Varden. 
 
Tyveriene har den siste uken blitt omtalt i flere medier, og i et intervju med NRK,
sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors at han ikke kan huske å
ha hørt om et så "utspekulert" tyveriraid tidligere.
 
Saken ble først omtalt i Vest-Telemark Blad. 
 
(Faksimile Varden 11.10.2021)

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.varden.no/nyheter/her-stjeler-de-panten-til-rode-kors-ekstremt-smalig/
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/personer-stjeler-panten-til-tokke-rode-kors-1.15723313
https://www.vtb.no/nyhende/tjuvane-parkerer-bilen-eit-stykke-unna-returpunktet-kler-seg-i-morke-klede-og-har-hettegenser-og-c/


Inviterer til gratiskonsert for ungdom 

Det nyåpnede aktivitetshuset for ungdom, Fellesverket Fratelli, inviterer lørdag til
gratiskonsert på Ibsenhuset. 

Les mer 

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/gratis-ungdomskonsert-pa-ibsenhuset/


Påmelding Ferie for alle 

27. - 30. desember reiser Ferie for alle
til Vrådal og Straand hotell. Her blir det
masse utendørsaktiviteter, med
mulighet til å prøve seg på langrenn,
slalåm og aking. Påmeldingsfrist er 21.
november.

Se her for
påmeldingsskjema

USNAKKA

USNAKKA er en kampanje fra Kors på
halsen. Her får vi se flere korte
historier om ting som ungdom kan
kjenne på, men som kanskje ikke alltid
er så lett å snakke om.  

Les mer i
Ukenytt

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/pamelding---ferie-for-alle2/
https://sway.office.com/R95KL55KJEZGdZPX?ref=email


RJUKAN OG TINN
Søk og redning

Frivillige i Rjukan og
Tinn Røde Kors øvde
forrige uke på ulike søk-
og redningsteknikker.
De fikk også mulighet til
å trene på funn av
pasient og bruk av
lokalforeningens nye
hjulbåre. 

SILJAN
Ditt nek? 

Frivillige i Siljan Røde
Kors har produsert over
200 julenek som de i år
selger til inntekt til
lokalforeningen. Nekene
koster 100 kroner og
bor du i Siljan kan du få
dem levert på døra
mellom 10. og 15.
desember. 

NOTODDEN
Kurset besøksvenner
i førstehjelp

Notodden Røde Kors
kurset onsdag sine
frivillige i aktivitetene
besøksvenn og
besøksvenn med hund i
førstehjelp. 

SELJORD
Inviterer til åpen dag

Takket være bidrag fra lokale
sponsorer og god innsats fra frivillige,
har Seljord Røde Kors bygget ny
beredskapsgarasje. Nå inviterer de
lokalbefolkningen på besøk, og i tillegg
til omvisning og demonstrasjon av
utstyr, kan de friste med gratis pølse,
kaffe og kake. 

Les mer på Facebook 

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG SAMLINGER

https://www.facebook.com/rtrkh
https://www.facebook.com/groups/1470373253175574
https://www.facebook.com/notoddenRK
https://www.facebook.com/rodekorsseljord
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


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

Takk for en flott helg!

Over 150 frivillige møtte
opp på årets
høstsamling i
Langesund! Takk for en
hyggelig, inspirerende
og lærerik samling. 

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

https://sway.office.com/R95KL55KJEZGdZPX?ref=email
https://www.facebook.com/events/559963475298906?ref=newsfeed
https://learn.didac.no/rodekors/Catalog/ViewLearningOfferingCatalogEntry?LearningOfferingId=35#nopopup
https://sway.office.com/R95KL55KJEZGdZPX?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Kompensasjonsordning-for-frivilligheten-ogs%25C3%25A5-2021.aspx
https://sway.office.com/R95KL55KJEZGdZPX?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 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://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/c1a7f15e-1974-41e6-b136-46d1e32e7a7d/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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