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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 3 - 2019

Vi er klare for årsmøte og presidentbesøk!
Denne helgen er det årsmøte i Telemark Røde Kors, og nesten 90 frivillige er klare for en
spennende og lærerik helg.

I Vrådal skal vi legge planer for framtiden, velge nye tillitsvalgte, treffe nye og gamle kjente og bli
inspirert til å gjøre en ekstra innsats for det vi brenner for. Vi får også besøk av Røde Kors-president
Robert Mood, og får et spennende møte med foredragsholder og inspirator Anne Grethe Solberg.

Se hele programmet her

http://static.mnm.as/vmumhbeckg-8086.pdf


Hjelpekorpsøvelse i Struga
Siden 2017 har Telemark Røde Kors og City Red
Cross of Skopje hatt et tett samarbeid. Nå er vi
invitert til hjelpekorpsøvelse i Struga.

Les mer om øvelsen her

Året som gikk
Røde Kors i Telemark har nesten 2700 registrerte
frivillige. Her kan du lese om noen av aktivitetene
de utførte i 2018.
Les hele årsrapporten her

Lokalforeningshåndboka
I lokalforeningshåndboka finner du nyttig
informasjon og tips om hvordan oppgavene til
lokalstyret best kan løses, hvordan dere kan
rekruttere og beholde frivillige, og hvordan
lokalforeningen kan bli synlig i lokalsamfunnet.

Se lokalforeningshåndboka her
(Krever innlogging)

Bli med på ungdomsleir!
26. - 30. juni arrangerer Røde Kors landsleir
for ungdom i Sogn og Fjordane.

Der kan du jobbe med alt fra internasjonalt
engasjement til integrering, ung helse og
beredskap. Arrangørene lover også rikelig med
fjordliv, disco og festivalstemning.

Les mer og meld deg på her

http://static.mnm.as/gokdufvypp-8086.pdf
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/107212_rk__rsrapport_2018
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/Drift av lokalforening 
https://www.rodekors.no/om/lf-dk/sogn-og-fjordane/om/arrangement/landsleir-ungdom-2019/


Husk
styresammensetningsskjema

Hvert år mottar Røde Kors Ungdom støtte til
ungdomsdrevet aktivitet lokalt. Dette regnes ut fra
flere faktorer, og antall lokalforeninger som
leverer oversikt over sine styrer er en av disse
faktorene.

Les mer her
(Krever innlogging)

Røde Kors-dagen 2019
For tredje år på rad er førstehjelp tema for Røde
Kors-dagen. Vi oppfordrer alle våre
lokalforeninger til å markere dagen 11. mai, by på
en kopp kaffe og dele sine kunnskaper.

Les mer om Røde Kors-dagen her
(Krever innlogging)

Mitt Røde Kors
Målet med Mitt Røde Kors er å gjøre administrasjonen for frivillige så enkel som mulig. Det skal være
én innlogging og et sted du går for å finne det du trenger.

Les mer om mitt Røde Kors her
(Krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Lokalforeningen-m%C3%A5-sende-inn-styresammensetning-for-2018-til-R%C3%B8de-Kors-Ungdom--.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/8maikampanjen2019.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Digitalfrivillighet2


Beredskap - er du på nett?
Vet du hva det innebærer å være del av en
beredskapsorganisasjon som Røde Kors?

Vi oppfordrer med dette alle frivillige, medlemmer
og ansatte til å ta vårt e-læringskurs om
beredskap.

Ta kurset her
(Krever innlogging

Framtidens Røde Kors
Arbeidet med å se på hvordan Røde Kors skal
organiseres i framtiden er godt i gang. Målet med
prosessen er å frigjøre mest mulig tid til
humanitært arbeid.

Har du tanker eller innspill? Kom med dem her
(Krever innlogging)

Under finner du et utvalg saker fra Ukenytt, Røde Kors sitt nasjonale nyhetsbrev.

Formidabel frivillig innsats
Da cruiseskipet Viking Sky måtte evakueres på
Hustadvika, meldte over 200 frivillige fra Røde
Kors seg til tjeneste.

Les mer

Hjelpekorpsets
lederkonferanse

3. - 5. mai går Hjelpekorpsets lederkonferanse,
tidligere kjent som Hjelpekorpskonferansen, av
stabelen. Påmeldingen er nå åpnet.

Les mer

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

https://learn.didac.no/rodekors/Security/Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v%C3%A5r/R%C3%B8de Kors mot 2020 og 2030
https://sway.office.com/5DL4K9cu0R3j9FE3?ref=Link
https://sway.office.com/5DL4K9cu0R3j9FE3?ref=Link
https://ext.mnm.as/s/2620/8086


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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