
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon

2 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

STILLING LEDIG! Prosjektkoordinator Fellesverket
Høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver og en hverdag med gode samtaler, kreativitet og
masse humor. Ja, det stemmer. Vi søker en prosjektkoordinator som vil være med på å
videreutvikle Fellesverket, vår møteplass for ungdom.

Søknadsfrist 14. februar 

Les mer og søk her 

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1212&ProjectId=144643&DepartmentId=18980&MediaId=2


Klare for Middag med mening
I kveld klokken 1800 møtes 50 ungdom og voksne beslutningstakere i Porsgrunn til Middag
med mening, et arrangement der ungdommen får mulighet til å si sin mening om byens
framtid.

Fellesverket Henrys Hus og Porsgrunn kommune er arrangører. Middagen var originalt
planlagt 20. november 2020 i forbindelse med bursdagen til FNs barnekonvensjon, men
ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Denne gangen blir middagene arrangert digitalt.

Tema for kvelden er:

Trygge rammer for barn og unge
Utenforskap
Hva ønsker ungdommene i Porsgrunn?

Alle påmeldte kan bestille seg gratis mat sponset av Coca Cola Company, og på menyen
står middag fra Kinahuset levert av Foodora eller mat fra Pizzabakeren. Mads Heimdal
Henriksen stiller opp med en liten minikonsert, og Gjensidigestiftelsen har sponset premier
til kveldens konkurranse.



Bistand ved
testing og vaksinasjon
Røde Kors kan bistå lokale myndigheter
med testing og vaksinasjon.

Flere av Røde Kors sine lokalforeninger
tilbyr slik innsats eller er i dialog med sine
kommuner. 

Tidligere retningslinjer for bistand til testing
av personer med mulig koronasmitte er nå
oppdatert og videreutviklet til en felles
Veileder for bistand til lokale myndigheter i
forbindelse med testing og vaksinasjon.

Se hele veilederen på Korsveien (krever
innlogging)

På plass siden mars
Frivillige fra Skien Røde Kors har siden
i mars stilt opp og bistått Sykehuset
Telemark på teststasjonen for Covid
19.

Du treffer dem med en gang du svinger inn
på teststasjonen, der de gir instrukser om
rutiner og sørger for at trafikken inn mot
stasjonen flyter fint. Takk til Andrew Walls,
frivillig besøksvenn med hund i Skien Røde
Kors for bilde.

Før jul besøkte vi teststasjonen og
overrasket de frivillige med en liten
julekurv. Her kan du se en liten filmsnutt
om det.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/sites/BeredskapogFoerstehjelp/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B070EAD22-0F76-4924-B3D7-AE653E91D6F3%257D&file=C-19%20-%20Veileder%20for%20bistand%20til%20lokale%20myndigheter%20i%20forbindelse%20med%20testing%20og%20vaksinasjon.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=1756c517-9c32-421d-96b9-7904df620c23
https://fb.watch/3igkfr0tkD/


Røde Kors er en
beredskapsorganisasjon.
Vet du hva det betyr for deg
og din lokalforening?

Besøk beredskapssidene på
Korsveien for mer
informasjon (krever
innlogging)

Æres den som
æres bør

Fortjener noen i din
lokalforening litt ekstra
oppmerksomhet for
innsatsen han eller hun har
gjort som frivillig?

Se retningslinjene for
æresbevisninger på
Korsveien (krever
innlogging)

Digitale
årsmøter
Under kategorien
"Frivillighet og
lokalforening" på Korsveien
finner du mye nyttig
informasjon. Der ligger det
også veiledere både for
arrangører og deltakere på
digitale årsmøter.

Se informasjon på
Korsveien her (krever
innlogging)

NYTT FRA UKENYTT
Vi anbefaler alle våre frivillige til å følge med på Ukenytt. Røde Kors sitt nasjonale
nyhetsbrev. Under har vi samlet et utvalg nyheter fra Ukenytt. Neste utgave er på plass på
fredag og du finner alltid siste utgave på Korsveien. Les mer

REKORD FOR PANTELOTTERIET
– Den givergleden vi nå ser over hele landet er helt formidabel. Den har gjort det mulig å
styrke den frivillige innsatsen i lokalsamfunn over hele landet, spesielt i år hvor
smitteverntiltak har sørget for at mange lokalforeninger i Røde Kors har mistet inntekter,
sier president Thor Inge Sveinsvoll.

Se resultatet for din lokalforening (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/%25C3%2586resbevisninger.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Slikdriverduenlokalforening.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Pantelotteri-rekord-i-2020--sjekk-resultatet-for-din-lokalforening!.aspx


Veileder for
smittevern
Røde Kors sin veileder for
smittevern oppdateres hele
tiden for å være i tråd med
nasjonale råd.

Se smittevernveilederen på
Korsveien (krever
innlogging)

Ta vare på deg
selv
Røde Kors har lansert åtte
tips om hvordan du kan ta
vare på deg selv under
koronaepidemien. 

Les mer og se rådene her

54 millioner til
FORF - Dette

skjer framover
Støtten fra
Gjensidigestiftelsen til FORF
(Frivillige organisasjoners
redningsfaglige forum) er
en gladnyhet for
hjelpekorpset.

Hva skjer fremover og
hvordan skal midlene
fordeles? (krever
innlogging) 

REFERATER - STYRE OG STELL
Distriktsstyret 13.01.2021
Omsorg 05.01.2021
Hjelpekorps 07.01.2021

TIPS OSS
Har du gode bilder og godt stoff fra aktiviteter i din lokalforening? Da vil vi gjerne ha det
med i Bindeleddet, Røde Kors Avisa, på sosiale medier eller på våre nettsider. 

Send bilder og tips om gode saker her

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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