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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 4 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Påmeldingen til årets sommerleir på Haraldvigen er klar
2. – 8. august inviterer Telemark Røde Kors til sommerleir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse på Haraldvigen utenfor Kristiansand.

Del gjerne invitasjon og påmeldingsskjema i ditt nettverk.

Les mer om leiren her

Påmelding til sommerleir her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
http://static.mnm.as/oowhmnxtvs-8086.pdf
http://static.mnm.as/fctindsgrg-8086.pdf


Vær varsom i vinterferien
Vaktsesongen er allerede godt i gang for våre
hjelpekorpsere, som gjennom hele vinteren er i
ekstra beredskap for å sørge for trygg ferdsel for
friluftsfolk i fjellet og langs kysten.

Les mer om hvordan du kan gjøre vinterferien
tryggere her

Takker for støtten
Røde Kors i Telemark fikk inn over 1,5
millioner kroner fra Pantelotteriet i 2019. Det
er en økning på 26 prosent siden i fjor.
– Jeg vil gjerne si tusen takk til alle som støtter
oss med panten sin, sier Tone Sissel Kise, frivillig
distriktsleder i Telemark Røde Kors.

– Midlene brukes blant annet til å finansiere
frivillig aktivitet som spenner fra livreddende
arbeid via hjelpekorpset til forebyggende arbeid
blant ungdom, arbeid med flerkultur og
omsorgsaktiviteter for eldre og ensomme, sier
Kise.

(Faksimile Telemarksavisa 17.02.2020)

Henry var radikal
Henry Dunant, grunnleggeren av Røde Kors, var den første til å si at alle sårede soldater skulle
ha hjelp uansett hvilken side de tilhørte. På hans tid var det en veldig radikal idé.

Tekst og foto: Knut Jost Arntzen

– Henry var den første til å si at «ja selvfølgelig skal sårede soldater, venn eller fiende, ha hjelp". Det
skal ikke være sånn man har sett til nå i andre større kriger, der de som falt i fremste rekke bare ble
trampet ned av sine kamerater og glemt på slagmarken. Henry Dunant tok et oppgjør med dette. Han
stod for verdien til det enkelte menneske. Han var radikal, sa Robert Mood, president i Røde Kors da
han nylig besøkte distriktskontoret til Telemark Røde Kors.

Både frivillige og ansatte fikk i forbindelse med besøket anledning til å bli bedre kjent med presidenten,

https://www.rodekors.no/om/presse/pressemeldinger/vinterferie-tips/


som delte flere av sine tanker om hvilke utfordringer Røde Kors kan bistå samfunnet med å løse.

– Det store spørsmålet er hvordan Henry Dunants skråblikk ville vurdert samfunnet vårt i dag. Med
tanke på kraften som finnes i Røde Kors - i seniorkraften, i ungdombevegelsen i alle aktivitetene våre.
Hva kan Røde Kors bidra med å endre til det bedre? spurte presidenten.

I forbindelse med besøket i Skien, var presidenten også på et møte på Kilmafestivalen 112 på Skien
bibliotek.

Les mer om møtet på biblioteket her 

Midler til lokal aktivitet
Formålet med Fond for lokal aktivitet er å bidra til
å opprettholde og videreutvikle gode humanitære
aktiviteter i lokalforeningene. Første søknadsfrist
er 20. mars.

Les mer om fondet her 

Søk om midler her

Ekspressmidler
Formålet med Ekspress er å støtte små
enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på
lokal aktivitet og frivillighet. Første søknadsfrist er
15. mars.

Les mer

Velkommen til
ledersamling
Lørdag 21. mars ønsker vi
velkommen til ledersamling i
Bø.

Les mer og meld deg på her

Lokalforeningens
e-post
Visste du at alle lokalforeninger
har tilgang til en egen e-
postadresse på Korsveien? 
På denne e-posten blir alle
bilag i forbindelse med
utbetalinger fra Norges Røde
Kors sendt.

Les mer om e-post på
Korsveien her

Røde Kors-
konferansen
Tema for årets Røde Kors-
konferanse i Vrådal er ledelse
og beredskap. Vi sees 24. - 26.
april.

Se invitasjonen her

Se kandidater på valg her

(Illustrasjon Marlena Sljivo)
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UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Les Ukenytt 7 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
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