
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

OPPFYLLER JULEØNSKER 

Ønsketreet i Porsgrunn har i år fått inn nesten 1200 gaveønsker.
 
I morgen finner du frivillige fra Porsgrunn Røde Kors og Grenland Rotary på
Rådhusplassen, Beha Sport, Hovengasenteret og Porselensfabrikken. Stikk gjerne
innom og gi en gave. 
 
Les mer om Ønsketreet i TA og PD, eller ta en titt på videoen på våre
Facebooksider.
 
God jul! 

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.ta.no/onskene-strommer-inn-forventer-flere-i-ar/s/5-50-1271231
https://www.pd.no/rode-kors-og-helsestasjonen-ser-en-okning-i-familier-som-trenger-hjelp-syns-det-er-tragisk/s/5-40-558639
https://fb.watch/9wBPaHVsqZ/


LIPPESTAD LEVERTE

Geir Lippestad leverte et varmt foredrag om papparollen og advokatrollen,
melder en av våre frivillige som torsdag deltok på Humanitært forum på Bø
Frivilligsentral. Foredraget, som med støtte fra Vestfold og Telemark
fylkeskommune ble tilbudt gratis til Røde Kors-frivillige, handlet om toleranse og
menneskeverd. Takk for en inspirerende samling! 

Vi sees i Porsgrunn! 

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! 

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING



SELJORD
Ønsketre i Seljord 

Første uka i desember henger Seljord
Røde Kors opp ønskelapper på
juletreet på Granvin kutlurhus. 

SILJAN 
Telt med gratis julegaver

Siljan Røde Kors inviterer
lokalbefolkningen til julegavetelt
denne helgen, et gratis bruktmarked,
der alle er velkommen til å  bidra eller
få med seg en gave. 

NOTODDEN
Julebutikken er åpen

Røde Kors sin bruktbutikk melder om
at julevarene nå er på plass. Stikk
innom for en hyggelig handel eller en
kaffe og en prat. 

RJUKAN OG TINN

Rjukan og Tinn Røde Kors omsorg er i
gang med årets julehjelp, og tilbyr alt
fra mat til gaver. 

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG KOMPETANSE

FØRSTEHJELP

Bli med på onsdagswebinar og få tips
og triks til hvordan du kan bidra til å til
å løfte førstehjelpskompetansen
internt i Røde Kors.

Les mer på Korsveien

Nytt fra Ressursgruppe
opplæring

Alle kurs i regi av Ressursgruppe
opplæring vil fra 1. desember
registreres i Ressurssystemet til Røde
Kors. Vi oppfordrer alle lokalforeninger
til å gjøre det samme. Snakk med din
kontaktperson på distriktskontoret ved
behov for hjelp. Ta gjerne kontakt på
kurs@telemarkrk.no dersom du har
kursønsker eller andre henvendelser
knyttet til opplæring. 

ANDRE NYHETSBREV

https://www.facebook.com/rodekorsseljord/photos/a.817858904978190/4353132054784173/
https://www.facebook.com/groups/1470373253175574
https://www.facebook.com/rodekorsnotoddensecondhand
https://www.facebook.com/rtrkomsorg/photos/a.228176237942549/1054231302003701/
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Onsdagswebinar-i-desember.aspx#publikum-forventer-at-alle-som-b%25C3%25A6rer-r%25C3%25B8de-kors-emblemet-kan-tr%25C3%25A5-til-n%25C3%25A5r-det-er-behov-for-f%25C3%25B8rstehjelp.-derfor-er-det-viktig-vi-ti


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/WlHUxikyHGSy37oF?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/31b4fb74-97df-411a-b7bb-e812c3d7c336/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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