
Aktuelt og nyheter Om Telemark Røde Kors Kontakt oss

UKAS UTVALGTE

Tenker på de pårørende 

Besøk skikkeligbrysom.no

Anja glemmer aldri den første leteaksjonen hun deltok på. Møtet med de
pårørende vekket et sterkt engasjement som så langt har vart i nesten
20 år. 
 
Anja Kristiansen (40)
Skikkelig brysom siden 2004
Aktivitet: Leder i Siljan Røde Kors, frivillig i Hjelpekorpset i Skien
 
- Det som driver meg når jeg er på aksjoner og er ute og leter er tanken på de
pårørende. På de som står og venter. Jeg har selv opplevd å miste noen og vet
hvordan det er å ikke vite hvor folka sine er. Et av de sterkeste minnene mine fra
hjelpekorpset er å stå ved siden av pårørende i forbindelse med en aksjon. Det
glemmer jeg aldri, sier Anja Kristiansen, frivillig leder i Siljan Røde Kors og frivillig i
Skien Røde Kors hjelpekorps.
 
Les mer om Anja her 
 
Anja er en av de frivillige du får møte i vår nye kampanje, der målet er å
rekruttere frivillige i alle aldersgrupper. I Telemark Røde Kors har vi over 40 ulike
aktiviteter og vi tror det er mange der ute som både vil og kan bidra som frivillige,
men ikke er klar over bredden i det vi gjør. Siden kampanjestart 5. desember har
nesten 30 nye frivillige meldt seg til tjeneste. Det er utrolig moro. Ta dem godt
imot. Hjelp oss å spre kampanjen videre og del gjerne i dine sosiale medier. 
 
Filmen finner du her 

Er du BRYSOM nok?

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.skikkeligbrysom.no?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom
https://www.skikkeligbrysom.no?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/tenker-pa-de-parorende/
https://fb.watch/9WTbcF8btS/
https://www.skikkeligbrysom.no?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom
https://fb.watch/9YaRogPBmb/


NYTT OG NYTTIG

LØFTER HJELPEKORPSENE

Norges Røde Kors har satt av midler til å løfte lokale hjelpekorps gjennom
Hjelpekorpsløftet. Nå er midlene tildelt, og i Telemark har vi totalt mottatt 856
940 kroner som fordeles på følgende lokalforeninger:
 
FØRSTEHJELP: 
Bamble Røde Kors - 50 000 kroner
 
SKRED: 
Skredgruppen i Bø og Sauherad - 50 000 kroner
 
TRANSPORT: 
Nissedal Røde Kors (ATV) 300 000 kroner, Bø og Sauherad Røde Kors (tilhenger)
100 000 kroner, Tokke Røde Kors (bil) 210 000 kroner
 
VANNREDNING: 
Porsgrunn Røde Kors (båt) 146 740 kroner



Oppfyll et ønske! 

Over hele landet gjør frivillige fra Røde Kors en enorm innsats for at mennesker i
deres lokalmiljø skal få oppleve en helt vanlig jul. Det deles blant annet ut gaver,
mat og klær.
Flere steder er lokale barn og voksne med og støtter, og ønsketrærne, som i
Telemark er på plass i Seljord, på Notodden og i Porsgrunn har blitt et populært
sted å bidra. 

Se video

https://fb.watch/9YaRogPBmb/


PÅ PLASS:
I hvert fall nesten

Vi er endelig på plass i nye lokaler. Det
vil si, nesten på plass. Telemark Røde
Kors har fått nye kontorer i
Melkevegen i Porsgrunn, men på
grunn av koronasituasjonen er de
fleste av oss nå på hjemmekontor
fram til midten av januar. 
 
Her er vår nye adresse:
Melkevegen 13A
3919 Porsgrunn

Kontakt
oss

OPPDATERING:
Røde Kors og smittevern

Det er viktig og riktig å opprettholde
humanitær aktivitet selv med de nye
restriksjonene som har kommet,
melder nasjonalkontoret. I dagens
utgave av Ukenytt, kan du lese mer
om koronasituasjonen og hva de nye
tiltakene betyr for Røde Kors. 

Les mer i
Ukenytt

FØRSTEHJELP TIL ALLE

Røde Kors har vedtatt ny førstehjelpsstrategi. Målet er å gjøre
førstehjelpskunnskap lettere tilgjengelig for alle frivillige, ansatte og deltakere i
Røde Kors sine aktiviteter.  Det skal også jobbes aktivt med å spre faglig
oppdatert førstehjelpskunnskap i befolkningen generelt. 

Les mer på Korsveien

TELEMARK RUNDT - NYTT FRA DIN
LOKALFORENING

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/kontaktoss/
https://sway.office.com/BH2SEXhK8aAL5hIG?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-f%25C3%25B8rstehjelpsstrategi-i-R%25C3%25B8de-Kors.aspx?OR=Teams-HL&CT=1639060854081


SKIEN - DELER UT GRATIS VED

Høye strømpriser fører til at mange sliter. De siste ukene har Skien Røde Kors
jobbet aktivt med å gjøre noe med situasjonen, og deler ut ved til dem som
trenger det aller mest. Hittil har de delt ut hele 75 sekker med ved, men det er
fortsatt litt igjen på lager. 

Les mer på Skien Røde Kors sine Facebooksider 

https://www.facebook.com/RodeKorsSkien


BØ OG SAUHERAD 
Ny redningsbil

Den nye redningsbilen til Bø og
Sauherad Røde Kors er satt offisielt i
tjeneste. Ordfører Siri Blichfeldt
Dyrland fikk æren av å klippe snora.
Bilen er ferdig rigget med alt som
trengs for å starte opp og gjennomføre
ett oppdrag.

NISSEDAL 
En fantastisk førjulsgave

Nissedal Røde Kors har mottatt en helt
fantastisk førjulsgave, melder
lokalforeningen på Facebook. Gaven,
som kommer via Hjelpekorpsløftet, er
på totalt 300 000 kroner og skal gå til
ny ATV. Hurra!

TIPS OSS OM LOKALT STOFF

KURS OG KOMPETANSE

https://www.facebook.com/BoogSauheradRodeKors
https://www.facebook.com/nissedalrodekors
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


KURSHOLDER: Taushetsplikt i Røde Kors

Vil du bidra som kursholder om taushetsplikt? 18. januar og 22. januar holdes det
nasjonale kursholderkurs på Teams. 

Les mer i
Ukenytt

MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER

https://sway.office.com/2FWsjmyj48FMQasf?ref=email


VÅR DAG 

2022 er Frivillighetens år og
Frivillighet Norge oppfordrer alle
organisasjoner til å velge sin dag. I
Røde Kors har vi valgt 8. mai, og det
er mulig å søke opp til 25 000 kroner
til gjennomføring av lokale
arrangementer. Portalen for å sende
inn søknader åpner 17. januar, og
søknadsfrist er 7. februar.

Les mer i
Ukenytt

Stiftelsen Dam 

Stiftelsen Dam har flere ulike
støtteordninger der det er mulig for
våre lokalforeninger søke, fra
fortløpende støtte gjennom Dam
Express, til større søknader gjennom
Dam Helse. 

Les mer i
Ukenytt

Et mer klimavennlig Røde Kors

Fra neste år blir det mulig å søke tilskudd til investeringer som bidrar til et mer
klimavennlig Røde Kors. Dette inkluderer tiltak som fremmer klimavennlige
løsninger i aktivitet eller drift, løsninger som reduserer klimagassutslipp,
miljøsertifisering og støtte til merkostnader som følge av klimagassreduserende
hensyn i innkjøp. Følg med! 

ANDRE NYHETSBREV

UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
INFOBREV HJELPEKORPS - Nyhetsbrev fra hjelpekorpset
 
OMORGSNYTT - Nytt fra Røde Kors omsorg

STYRE OG STELL - REFERATER

Distriktsstyret 08.12.2021
Distriktsråd Hjelpekorps 09.12.2021
Distriktsråd Omsorg 13.12.2021
Distriktsråd Ungdom 05.12.2021
Ressursgruppe Internasjonalt arbeid 08.12.2021
 

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/2FWsjmyj48FMQasf?ref=email
https://sway.office.com/2FWsjmyj48FMQasf?ref=email
https://sway.office.com/BH2SEXhK8aAL5hIG?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/Distriktsstyret/2021/211208%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/211209%20Referat%20dr%25C3%25A5d%20HJK.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/211213%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20ungdom/2021%20Referat/211205%20Referat%20distriktsr%25C3%25A5d%20ungdom%20.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/Referat%202021/211208%20Referat%20ressursgruppe%20for%20internasjonalt%20r%25C3%25B8de%20kors%20arbeid%20.pdf
https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/e3459eb1-105d-4584-97ba-1508cb39d2b4/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as
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