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Er du BRYSOM nok?

Besøk skikkeligbrysom.no

Er du brysom nok? Det er spørsmålet vi stiller i den helt ferske
rekrutteringskampanjen som i dag morges ble sluppet i sosiale
medier. 
 
Vi oppfordrer alle våre frivillige til å gjøre sitt for å bidra til å spre filmen og
brysom-testen til så mange som mulig. I dag er det Frivillighetens dag, og en unik
mulighet til å synliggjøre alt det flotte arbeidet som gjøres lokalt i Telemark. Med
17 lokalforeninger og nesten 2500 frivillige, er vi enormt stolte over den
innsatsen som gjøres av hver og en av dere. 
 
Mangfoldet og bredden i arbeidet som gjøres er stort. Til sammen har vi over 40
ulike frivillige aktiviteter, som spenner fra fritidstilbud for barn og unge til
aktiviteter for eldre og ensomme, flyktninger og ikke minst livreddende innsats
fra hjelpekorpset. I kampanjefilmen møter du noen av dem som er med og bidrar.
 
Vi tror mange telemarkinger ønsker å bidra til et bedre og tryggere samfunn, men
innbiller oss at flere tror det å gjøre en innsats som frivillig krever alt for mye når
det gjelder tid, engasjement og kunnskap. Derfor har vi lansert brysom-testen,
som nok vil gi mange en god latter, men også vil vise at frivilligheten er for folk
flest. For folk som bryr seg. For folk som er skikkelig brysomme:)
 
Kampanjefilmen ble publisert på følgende lokale facebooksider klokken 10.00 i
dag:
 
Telemark Røde Kors, Drangedal Røde Kors, Rjukan og Tinn Røde Kors, Nissedal
Røde Kors, Notodden Røde Kors, Tokke Røde Kors, Bø og Sauherad Røde Kors,
Bamble Røde Kors, Porsgrunn Røde Kors, Vinje og Haukeli Røde Kors, Hjartdal
Røde Kors, Skien Røde Kors, Seljord Røde Kors, Kragerø Røde Kors, Nome Røde
Kors, Fellesverket Fratelli og Fellesverket Henrys Hus 
 
Besøk din lokale side, lik og del! 
 
Takk til R8 Edge for kreative idéer og godt samarbeid. 

Er du BRYSOM nok?
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Fikk Florence Nightingale-medaljen

Sykepleierne Tonje Tingberg fra Skien og Turid Andreassen, mottok fredag 26.
november Florence Nightingale-medaljen. Begge har gjort en imponerende
innsats gjennom mange år i noen av de mest krevende områdene i verden. Vi
gratulerer!
 
Se film fra utdelingen her

Les mer i
Ukenytt

https://www.facebook.com/watch/?v=1094780374602202
https://sway.office.com/0MQHAxmmBpOSCZwv?ref=email


45 minutter for et bedre klima

Har du tid til å sette av 45 minutter for
å lære mer om hvordan du kan bidra
til et bedre klima? 13. desember
klokken 18.00 - 18.45, inviterer Norges
Røde Kors, med president Thor Inge i
spissen, til nettmøte om klimaarbeidet
i frivilligheten. Les mer om
arrangementet i Ukenytt.

Bli med på møtet her

Oppdatert veileder for
smittevern

Røde Kors sin veileder for smittevern
er oppdatert . Aktiviteter og
arrangementer kan gjennomføres i
tråd med nasjonale regler og
anbefalinger samt eventuelt innførte
regionale og lokale regler og
anbefalinger. Frivillige som er usikre
på gjennomføring
av aktivitet eller samling kan få
bistand fra distriktskontoret til å gjøre
vurderinger av om aktivitet eller
arrangement bør opprettholdes. 

Les mer i
Ukenytt
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På flyttefot

Som mange vet er Telemark Røde Kors på flyttefot, og på fredag var lokalene
våre i Torggata 6 i Skien tømt. Nå finner du oss i Melkeveien 13 i Porsgrunn.
Velkommen! 
(Skjermdump PD.no)

Les mer om flyttingen i
PD

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

https://www.pd.no/etter-75-ar-i-skien-gar-flyttelasset-over-kommunegrensa/s/5-40-559341?fbclid=IwAR3PQkSg4fGtdq6zA8gwcYPY9Su1ZTTJJ71lb1v1e1got5H-99kaE3wYA3Q


HJARTDAL
250 000 til ny
snøscooter

Hjartdal Røde Kors har
mottatt 250 000 kroner
fra Sparebankstiftelsen
DNB. Pengene skal gå til
ny snøscooter med
utstyr. 

PORSGRUNN
Takker for omtanken

Ønsketreet i Porsgrunn
har fått en hyggelig
henvendelse fra en
dame som er blitt enig
med barnebarna om at
deler av pengene hun
vanligvis bruker på dem
i år skal gå til
ønsketreet. Nå får de
alle et eget julekort
med en hilsen og takk
for omtanken.  

SKIEN
Julestemning på Kafé
Omsorg

1. desember var det
skikkelig julestemning
på  Kafé Omsorg, et
tilbud i lokalene til Skien
Røde Kors. Godt over 20
fremmøtte fikk servert
nissegrøt, kaffe og
kaker. Det var i tillegg
underholdning og
gaveutdeling. 
(Foto: Andrew Walls)



NISSDAL
Ny snøscooter

Nissedal Røde Kors har
hentet en splitter ny
snøscooter hos Vinje
Motorsenter. "Ei viktig
investering for
beredskapen i Nissedal.
No er vi klare for vinter
og sno", melder
lokalforeningen på
Facebook. 

NOTODDEN
Ønsketre på torget

Notodden Røde Kors og
Notodden Frivilligsentral
hang lørdag opp
ønskelapper på juletreet
på torget. Gavene går til
barnefamilier med svak
økonomi.

BØ OG SAUHERAD
Innvier ny bil

I dag klokken 12.00
innvier Bø og Sauherad
Røde Kors sin nye
redningsbil på Bø torg.
Ordfører Siri Blichfeldt
Dyrland er på plass og
er du selv nysgjerrig på
en nærmere titt på bilen
er du velkommen til å
delta. 

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG KOMPETANSE

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


KURSHOLDER: Tør du å lytte?

Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i møte med barn
og
unge som har opplevde noe vanskelig. Nå er Norges Røde Kors på jakt etter
kursholdere fra hele landet. 22. januar holdes det nasjonalt kurs. 

Les mer i
Ukenytt

MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER

Ny tilskuddsordning - barn og unge

Tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge har nylig blitt utlyst.
Tilskuddsordningen er en sammenslåing av tre tidligere tilskuddsordninger fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Les mer i
Ukenytt

ANDRE NYHETSBREV

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
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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


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
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