
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

GRATIS Humanitært forum med Geir Lippestad

Vi inviterer til gratis humanitært forum med Geir Lippestad. Tilbudet er
åpent for alle frivillige i Telemark. 
 
Foredraget holdes på Bø Frivilligsentral, torsdag 25.11 klokken 18.00. Antall
plasser er begrenset, derfor er det viktig at du melder deg på dersom du vil
delta. 
 
Lippestad er selv frivillig i Røde Kors.  
 
Påmelding innen 22. november. 

Ja, dette vil jeg være med
på!

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tpFRxGhW6BFtR7bZQeI9axURFlMMVcxOTJTU1o3VzlYQjhFSUpNQ1ZWRS4u&wdLOR=cAC7A1E1A-1AB7-4EE8-B44A-C9B978ED432B


EN GOD GRUNN 

Trenger du en god
grunn til å logge deg på
Røde Kors-butikken? I
løpet av de neste to
ukene er
grunnbekledningen klar
for bestilling. Det legges
samtidig ut et tilbud på
privat goretex-
bekledning. 

Logg meg
på! 

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

Har du en ballkjole til overs?

Fellesverket arrangerer stort
ungdomsball på Ibsenhuset i Skien
neste år, og i den forbindelse er de på
jakt etter kjoler, dresser, sko og annet
utstyr til festen. Har du noe du ønsker
å gi bort? Tøyet kan leveres på
Fellesverket Henrys Hus i Porsgrunn
eller Fellesverket Fratelli i Skien. Du
kan også ringe Lena, på 472 08 214,
så stikker en representant for
Fellesverket innom og henter. 

https://rodekorsbutikken.no/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/pamelding---ferie-for-alle2/


Vil feire frivilligheten

Da er datoen klar! 21. -
23. januar neste år er vi
klare for å markere
Frivillighetens år og
inviterer til stor samling
på foreløpig hemmelig
sted! Vi gleder oss og
håper du setter av
datoen. 

Vi er flytteklare 

Som mange vet er
Telemark Røde Kors på
flyttefot, og i
begynnelsen av
desember går turen fra
Torggata 6 i Skien til
Melkeveien 13 i
Porsgrunn. Går alt eller
planen er vi på plass i
nye lokaler fra 6.
desember. Velkommen! 

Lansering
rekrutteringskampanj
e

Tusen takk for
fantastisk mottakelse og
gode tilbakemeldinger
på høstsamlingen da
filmen til vår lokale
rekrutteringskampanje
ble vist. Nå er planene
for lansering klare og i
løpet av de første ukene
i desember skjer det.
Dette blir gøy!

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

BØ OG SAUHERAD
Klare for Hollekim

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.

Kjøp billetter

https://sender.dialogapi.no/l/aFJEIm7mCOwC8kvsZrzSfA/DQeWSdciO70WSNelH269Y9vhR3BuVb6APHIngpG3UKg=
https://gullbring.no/arrangement/bo-og-sauherad-rode-kors-karina-hollekim/


DRANGEDAL 
Klar for sin første
vinter

Godt utstyr er essensielt
for å sikre god
beredskap, melder
Drangedal Røde Kors. 
Nå har de fått seg
splitter ny scooter, og er
klare til å møte vinteren.
Doningen, til en verdi av
178 000 kroner er
finansiert med egne
midler og støtte fra
Røde Kors sentralt. 

SILJAN
Det skjer i Siljan 

Anja Kristiansen,
lokalforeningsleder i
Siljan Røde Kors, holdt
torsdag førstehjelpskurs
for den lokale Barn &
Babygruppa. 
"Flott samarbeid mellom
Nærmiljøsenteret,
Helsestasjonen og
frivillig organisasjon!"
melder Hva skjer i
Siljan? på sine
Facebooksider. 

NOME
Inviterer til åpent
møte  om RØFF

Nome Røde Kors
inviterer torsdag neste
uke til åpent møte om
RØFF (Røde Kors
friluftsliv og førstehjelp).
Målet er å få i gang en
lokal ungdomsgruppe,
og Jarle Bjørge
Øverland, fra Seljord
Røde Kors, kommer for
å dele deres erfaringer
med aktiviteten.
 
25/11 klokken 17.30 på
Røde Kors-huset.
 
Mer informasjon
kommer på
Facebooksidene til
Nome Røde Kors.

https://www.facebook.com/drangedalrodekors/
https://www.facebook.com/Derduborsiljan/
https://www.facebook.com/nomerodekorshjelpekorps


NOTODDEN 
Inviterer til åpen dag

Flott initiativ fra Tuvensenteret i
Notodden, som har trukket fram
sleden og oppfordrer lokalbefolkningen
til å gi en julegave til noen som
trenger det. 

– I år hadde vi lyst til å gjøre noe litt
annerledes her på Tuvensenteret i
førjulstiden – og jeg kontaktet derfor
Frivilligsentralen og Notodden Røde
Kors for et samarbeid, for vårt ønske
er at alle skal oppleve en hyggelig
julefeiring i Notodden, forteller
senterleder Margit Bakken til Telen

Les mer i
Telen

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER
MIDLER FRA DAM

31 Røde Kors-prosjekter har fått støtte
fra Stiftelsen Dam. 

Les mer i
Ukenytt

OMDISPONERING AV MILDER

Husk at 2021 midler tildelt i
Søknadsportalen skal brukes opp
innen 31.12.2021. Dersom midler
omdisponeres skal dette gjøres innen
de fastsatte rammer som gjelder for
aktiviteten.

Les mer på Korsveien

ANDRE NYHETSBREV

https://www.telen.no/snart-fylles-sleden-opp-med-gaver/s/5-75-532074?fbclid=IwAR104-w2svJvgz7hco3yrs_JfGsBk9XQvKdSC4cZVnxm_2x1Euo0ptq4dPY
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://sway.office.com/pnfVGKVcH2kxzp06?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/omdisponering-s%25C3%25B8knadsmidler.aspx


UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
INFOBREV HJELPEKORPS - Nyhetsbrev fra hjelpekorpset
 
OMORGSNYTT - Nytt fra Røde Kors omsorg

STYRE OG STELL - REFERATER

Referat d-råd omsorg 26/10 2021
Referat d-råd hjelpekorps 6/11 2021
Referat strategisamling distriktsstyret 12/11 - 14/11 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/pnfVGKVcH2kxzp06?ref=email
https://sway.office.com/bed4lMExA7GZmVhW?ref=email
https://sway.office.com/AKnpQ8xEWFPC3DEO?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/211026%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/211105%20Referat%20distriktsr%25C3%25A5d%20hjelpekorps.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/211112%20Protokoll%20DS%20Strategisamling.pdf
https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/767042bb-1977-488b-a4a1-82d64437a06c/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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