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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 5 - 2019

Reddet et liv på sju minutter
Da bilen foran brakk kraftig av til venstre og krysset midtrabatten visste Tore Anton at han ville
få behov for førstehjelpskunnskapene sine. De neste minuttene bidro hans innsats til å redde et
liv. 

Les mer

https://www.rodekors.no/om/lf-dk/telemark/om/altuelle-saker/reddet-et-liv-pa-sju-minutter/


Røde Kors-dagen 2019
Denne uken markerer flere lokalforeninger i
Telemark Røde Kors-dagen med å sette fokus på
viktigheten av livreddende førstehjelp. Nome,
Porsgrunn, Fyresdal og Rjukan og Tinn har
allerede planene klare. Skal din lokalforening
markere Røde Kors-dagen? Her finner du
informasjon og materiell.

Registrer din aktivitet her

Plakater og brosjyrer for utskrift

Informasjon om kampanjen

PR og kommunikasjon

(Krever pålogging)

Røde Kors-dagen:

Lover sabla gode vafler

Rjukan og Tinn Røde Kors har allerede
programmet klart. På lørdag treffer du dem ved
Arbeiderkvinnenes park. Der får du mulighet til å
prøve deg på livreddende førstehjelp og treffe
frivillige fra hjelpekorps og omsorg. Tre av
lokalforeningens besøkshunder kommer også.
Har du lyst på noe godt å bite i, lover de sabla
gode vafler.

Røde Kors-dagen:

Henry kommer!

Porsgrunn Røde Kors
inviterer lørdag til
bamsesykehus, Henry -
førstehjelp for barnehagebarn,
quiz, tegnekonkurranse og
førstehjelpskurs på
Rådhusplassen. 

Les mer om arrangementet her

Røde Kors-dagen:

Hyggelig samvær

Nome Røde Kors har på
lørdag fokus på førstehjelp. Du
får også mulighet til å treffe
frivillige fra flerkultur, nettverk
og hjelpekorps. Det blir enkel
matservering og bruktbutikken
holder dørene åpne.

Røde Kors-dagen:

110 redningsvester

Fyresdal Røde Kors sjøsetter
8.mai båten. De arrangerer
miniøvelse, plasserer ut 110
gratis redningsvester og deler
informasjon om førstehjelp og
livredning.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:x:/r/sites/Arbeidsrom-00243/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bC4E3E79D-8EC8-4205-B5B2-933F6AF60190%7d&file=Lokalforeninger med aktivitet.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=df22d0fb-6b6e-4d1e-8375-f2c58b8b1293
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8. mai-kampanjen/Sider/kampanjemateriell2019.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8. mai-kampanjen/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/8. mai-kampanjen/Sider/progkom.aspx
https://www.facebook.com/events/390985348406706/


Løp for Røde Kors

Løp, jogg eller spaser en tur rundt Børsesjø på søndag! Nyt frisk luft, få bedre helse og støtt Skien
Røde Kors sitt lokale nettverksarbeid.

Les mer og meld deg på her

Ungdommens stemme

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)

Fortsatt mulig å melde seg på!
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

https://www.facebook.com/borsesjorundt
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Lokalforeningen-m�-sende-inn-styresammensetning-for-2018-til-R�de-Kors-Ungdom--.aspx
https://www.rodekors.no/om/lf-dk/sogn-og-fjordane/om/arrangement/landsleir-ungdom-2019/


UKENYTT UKE 18 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Denne uken finner du blant annet informasjon om evaluering av Henry -
førstehjelp for barnehagebarn, Røde Kors-dagen og nytt system for behandling av
reiseutgifter og utlegg for frivillige. Les hele Ukenytt her

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som styrer alt arbeidet organisasjonen gjør. I de
neste utgavene av Bindeleddet presenterer vi dem.

1. HUMANITET

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt
internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse.
Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors
arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

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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