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Full beredskap i påska

Meteorologene varsler drømmepåske og frivillige fra Røde Kors står klare med ekstra beredskap
over hele fylket.

Les mer

https://www.rodekors.no/om/lf-dk/telemark/om/altuelle-saker/full-beredskap-i-paska/


Tar ledelsen i Telemark Røde Kors

Denne helgen hadde Telemark Røde Kors distriktsårsmøte i Vrådal. Der var nesten 90 frivillige
samlet for å legge planer for framtiden og velge nye tillitsvalgte.

Les mer

Påskenytt

Påskeavisa til Telemark Røde Kors har allerede
landet i postkasser over hele fylket. Har du ikke
fått den, kan du lese hele avisa digitalt her:

Årsrapport 2018

I Telemark Røde Kors sin årsrapport finner du
informasjon om noen av våre aktiviteter.

https://www.rodekors.no/om/lf-dk/telemark/om/altuelle-saker/tar-ledelsen-i-telemark-rode-kors/


Les Røde Kors Avisa Telemark Les hele årsrapporten her

Lover påskekos

Rjukan og Tinn Røde Kors åpner dørene til huset
i påska, og ønsker alle som har lyst på litt ekstra
selskap velkommen.  

- Det er et tilbud til alle dem som ikke skal reise
bort, og som ikke får besøk i påska. Ja, alle som
har lyst til å ha det litt mer sosialt, sier Nina
Heimark fra Røde Kors omsorg til Rjukan
Arbeiderblad.

(Faksimile RA 04.04.2019)

Beredskapskurs i mai

Ressursgruppe Beredskap inviterer til
Beredskapskurs. Kurset er åpent for alle
frivillige.

Tid: Mandag 13. mai og mandag 20.mai, 18-21

Sted: Bø Frivilligsentral

Kurset er gratis. Det blir enkel servering.

Påmelding via denne lenken eller på e-post til
ingrid.eriksrod@redcross.no

Basarsesongen er i gang
Våren er på god vei og basarbordene har igjen begynt å poppe fram i nabolag der det bor barn.
Lørdag var det på Søndre Falkum det skjedde, og denne rause guttegjengen åpnet en lokal pop

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/107802_rktele_1-2019_web
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/107212_rk__rsrapport_2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCx_nnJzCQF2gDGQOfNADbU-FynPL_b9yGZsIQf1ap3UEGFg/viewform


up kiosk der alle inntekter gikk til Røde Kors. 

Kundene strømmet til for å kjøpe vafler, smoothie og kaffe, og i løpet av formiddagen fikk de inn hele
500 kroner. Thure, Thomas, Vemund, Viljar, Tarjei og Erik var godt fornøyde med salget, og
arrangementsansvarlig Vemund tømte like godt lommeboka si og la til de 71 kronene han hadde der
før pengene ble overrakt til Røde Kors. 

-Jeg har lenge hatt planene klare for en lørdagskiosk for Røde Kors, så da en av de voksne sa at hun
hadde hørt på radio at de trengte penger i Afrika øyeblikkelig, gikk vi i gang lørdag 6. april. Vi synes det
er fint at Røde Kors hjelper dem som ikke har det godt, sier Vemund til Telemark Røde Kors. 

Husk å søke om
momskompensasjon

Fristen for å sende inn søknad
om momskompensasjon går ut
15. april.

Vedleggene skal inneholde
fullstendige årsmøtepapirer,
signert protokoll, beretning,
regnskap signert av hele styret
samt revisors beretning.

Søk nå

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

(Krever innlogging)

Framtidens
Røde Kors

Har du tanker
eller innspill til
hvordan Røde
Kors skal
organiseres i
framtiden?

Si din mening her

Bestill nå!

http://static.mnm.as/ynjorconmx-8086.xlsx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/SUK2019.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v%C3%A5r/R%C3%B8de Kors mot 2020 og 2030


Det nærmer seg Røde Kors-dagen, som i år har fokus på førstehjelp. Nå kan du bestille pustemasker,
visittkort og annet materiell i Røde Kors Butikken.

Besøk Røde Kors Butikken

Les mer om Røde Kors-dagen

Ungdommens stemme

Har du lyst til å være med å bestemme hva
ungdomsorganisasjonen i Røde Kors skal
jobbe med i 2020?

Meld deg på Sentral Ungdomskonferanse
(SUK) og bidra til å forme Røde Kors Ungdom.

Les mer

(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

UKENYTT UKE 15 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Denne uken finner du blant annet informasjon om påskeberedskap,
arvekampanjen, rapportering på Frifondmidler og kursholderkurs “Samtale med
personer i selvmordsfare”.  Les hele Ukenytt her

https://rodekorsbutikken.no/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/8maikampanjen2019.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/SUK2019.aspx
https://www.rodekors.no/om/lf-dk/sogn-og-fjordane/om/arrangement/landsleir-ungdom-2019/
https://sway.office.com/OD50g1UUSAwoHARV?ref=email


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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