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

4 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Til kamp mot korona
Frivillige over hele Telemark er aktivt engasjerte i kampen mot korona og stiller opp på
teststasjoner og i forbindelse med vaksinering. Tusen takk for at dere bidrar!
Les mer om innsatsen her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/kjente-ikke-at-hun-stakk/


Vil du holde digitalt
startkurs?
Startkurs nye frivillige gir grunnleggende
ferdigheter og forståelsen som trengs for å
gjøre en frivillig innsats i Røde Kors. Nå er
vi på jakt etter mennesker som kunne
tenke seg å bidra som instruktører og holde
kurset digitalt.
Meld deg på her

Ikke født med ski på
beina?
Nå er verdens første bank med ski som
valuta endelig åpen, melder Sparebank1.
Skibanken har over 800 par ski, bindinger,
staver og skisko som de ønsker å gi til
organisasjoner, klubber og lag mot at de
tar ansvar for å få skiene ut i løypa igjen.
Les mer og søk her

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81oA0s5t_OfpPkczsZwqPvUVUMFA2WElaNDA4NkVOUTBORlo2SVlGOFVSNy4u&fbclid=IwAR3Hle0d4NICRdx3LjamWJgVwKfIP2xO0_AfLWAWq3qBAN1GcmR8j0m434M
https://skibanken.no/


En tryggere påske

Åtte av Røde Kors sine lokalforeninger i Telemark har mottatt støtte til innkjøp av nye
hjertestartere. Fyresdal Røde Kors er en av dem, og den ubemannende hjertestarteren er
allerede satt opp på hytteveggen.



Ønskeliste til årets høstsamling
Planleggingen til årets høstsamling er godt i gang og ressursgruppe opplæring vil gjerne
høre dine ønsker. Send en e-post til marlena.sljivo@redcross.no med dine kursønsker.

NYTT FRA UKENYTT
Vi anbefaler alle våre frivillige til å følge med på Ukenytt. Røde Kors sitt nasjonale
nyhetsbrev. Under har vi samlet et utvalg nyheter fra Ukenytt. Neste utgave er på plass på
fredag og du finner alltid siste utgave på Korsveien. Les mer

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx


Råd for påsken
Vi er vant til å planlegge for
en travel påske, men i år
forventer Norges Røde Kors
enda mer press. I siste
Ukenytt oppfordres alle til å
være forberedt og legge
planer både for aktivitet i
fjellet og i byen.

Les mer i Ukenytt

Mottak av
frivillige
Under kategorien
"Frivillighet og
lokalforening" på Korsveien
finnes mye nyttig
informasjon knyttet til drift
av lokalforeninger. Her er
en side som kan være
nyttig for våre
Frivilligverter:
Besøk siden

Smittevern
Røde Kors sin veileder for
smittevern er oppdatert. Se
de siste oppdateringene her

REFERATER - STYRE OG STELL
Distriktsstyret 13.01.2021
Omsorg 05.01.2021
Hjelpekorps 07.01.2021

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

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

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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https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Mottak-av-nye-frivillige.aspx
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https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210113%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
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