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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Får 4,2 millioner til Ferie for alle - Øker med 200 plasser
Telemark Røde Kors har fått 4,2 millioner fra Bufdir i støtte til Ferie for alle i 2020. Det betyr en
kraftig økning i antall deltakere som vil få tilbud om plass.

I 2019 var over 400 personer med Telemark Røde Kors på tur. I 2020 vil minst 600 personer få den
samme muligheten.

- Dette er en skikkelig gladnyhet for vår del og betyr at vi kan gi enda flere barn og unge i Telemark en
fantastisk ferieopplevelse. Den største jobben framover blir å skaffe frivillige som kan delta som
leirledere på alle turene, sier Mona Tveitan, koordinator for Ferie for alle i Telemark.

Les om en av våre Ferie for alle-turer i 2019 her

Les mer om Ferie for alle her

Meld deg frivillig her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/nyhetsbrevmappe/nyhetsbrev-fastgivere/ferie-for-alle-kristiansand-2020/
https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/
https://www.rodekors.no/bli-frivillig/


Fikk 500 000 kroner fra anonym giver

Rjukan og Tinn Røde Kors har fått 500 000 kroner fra en anonym giver. – Vi er helt overveldet,
sier lokalforeningsleder Morten Gustavsen.

Les mer

FJELLSKIKKPRISEN 2020
NOMINÉR DIN KANDIDAT!
Røde Kors er på jakt etter gode kandidater til
årets fjellskikkpris. Har du forslag til kandidater
som har utmerket seg som gode ambassadør for
friluftsliv og sikker ferdsel?

Nominasjoner med begrunnelse sendes direkte
på epost til leder for Landsråd hjelpekorps, Kjersti
Løvik - kjersti.lovik@rodekors.org.

Frist for nominasjon: fredag 7. februar.

Neste stopp Seljord
Vår lokale rekrutteringskampanje er godt i
gang, og neste stoppested er Seljord, der vi er
på plass i kveld. 

Tilbakemeldingene så langt har vært gode, og fra
Rjukan og Tinn Røde Kors har vi fått følgende
melding:

- Bra kveld! Har savnet dette lenge. Håper dere
fortsetter å reise rundt med dette.

Les mer om meld deg på kvelden her

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/fikk-500-000-fra-anonym-giver/
https://www.facebook.com/events/3070694702964736/


Husk rapport!
Vi minner om at alle lokalforeninger som har fått
støtte via Søknadsportalen i 2019 må sende inn
rapport innen 15. februar.

Les mer (krever innlogging)

Holdt på å gå fra
milliongevinst

Lørdag vant en kvinne fra Skien en million
kroner i Pantelotteriet. (Skjermdump
nettavisen.no)

Les mer

Ledersamling i Bø
Lørdag 21. mars inviterer vi til ledersamling i Bø.
Samlingen er et tilbud til styremedlemmer,
aktivitetsledere og andre ledere i Telemark Røde
Kors.
Meld deg på her
Se hele programmet her

Røde Kors-konferansen 2020
Dato for årets Røde Kors-konferansen er satt.
Vi møtes 24.-26. april på Straand hotell i Vrådal.

Enklere førstehjelpsopplæring
I Røde Kors Førstehjelpsstrategi 2017-2020 er
visjonen at alle i Norge skal få muligheten til å
lære førstehjelp og et hovedmål at ansatte og

Nytt varslingssystem
Varslingssystemet UMS blir avviklet 30. april
2020. Den nye varslingsløsningen skal være
ferdig implementert og testet av lokale ledd i god

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/
https://www.nettavisen.no/sportspill/skienskvinne-holdt-pa-a-ga-fra-milliongevinst-pa-pantelotteriet/3423915123.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdlRpJeeArEM03JNruwP0qyusN8-qFKbw17jl1A8XgrxSHQA/viewform
http://static.mnm.as/rncnkbjfam-8086.pdf


frivillige skal ha obligatorisk opplæring. For å nå
målgruppene har Røde Kors utviklet en forenklet
opplæringsmodell i basal førstehjelp.

Tre frivillige fra Røde Kors i Telemark deltok 17--
18. januar på kurset. 

tid før 30. april.
Les mer (krever innlogging)

Hvordan arbeider vi med personvern i Røde Kors?
I Røde Kors behandler vi mange forskjellige personopplysninger. Vi får personopplysninger fra blant
andre frivillige, deltakere i aktivitetene våre, ansatte, samarbeidspartnere og donorer. Vi behandler ofte
opplysninger fra personer som er i sårbare situasjoner. Det er derfor særlig viktig at vi tar personvern
på alvor. 

Nasjonalkontoret har ansvar for personopplysninger som nasjonalkontoret selv har bestemt at skal
behandles, mens hvert enkelt distrikt eller lokalforening har ansvar for de personopplysningene de selv
har bestemt at de skal samle inn. 

Du kan lese mer om hvordan Røde Kors arbeider med personvern her: Personvernarbeidet i Røde
Kors.

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/cim
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v%c3%a5r/Personvern/Sider/personvernirodekors.aspx


Rekord for Pantelotteriet
Aldri før har panten bidratt så mye til Røde Kors’ humanitære arbeid for mennesker som trenger hjelp.
Totalt har Røde Kors mottatt hele 62 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2019. Det er en økning på 32 %
sammenlignet med 2018.

Dette fikk lokalforeningene i Telemark for 2019

1. Porsgrunn Røde Kors 384596 Kroner

2. Skien Røde Kors 354377 Kroner

3. Bamble Røde Kors 167908 Kroner

4. Gjerpen Røde Kors 155389 Kroner

5. Kragerø Røde Kors 108506 Kroner

6. Notodden Røde Kors 76813 Kroner

7. Rjukan og Tinn Røde Kors 67362 Kroner

8. Bø Røde Kors 62899 Kroner

9. Nome Røde Kors 48050 Kroner

10. Seljord Røde Kors 38908 Kroner

11. Vinje og Haukeli Røde Kors 34383 Kroner

12. Siljan Røde Kors 21257 Kroner

13. Drangedal Røde Kors 11639 Kroner

14. Telemark Røde Kors 11192 Kroner

15. Gvarv Røde Kors 10357 Kroner

16. Fyresdal Røde Kors 9406 Kroner

17. Nissedal Røde Kors 8633 Kroner



18. Hjartdal Røde Kors 6171 Kroner

19. Tokke Røde Kors 2599 Kroner

Totalsum 1 580 445 Kroner

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.

Les Ukenytt 4 her
Se alle utgavene av Ukenytt her

REFERATER
Distriktsstyret 
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring
Omsorg

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

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktører: Bjørn Runar Foss Sodeland og Knut Jost Arntzen

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

Powered by Make

https://sway.office.com/WvkiA0ebf1eigCw0?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
http://static.mnm.as/tpagqergum-8086.pdf
http://static.mnm.as/stiwdtrvkp-8086.pdf
http://static.mnm.as/iwwodhnbju-8086.pdf
http://static.mnm.as/zttnnnwfpy-8086.pdf
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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