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

5 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Alle aktiviteter på møteplassene Fellesverket Henrys Hus i Skien og Innafor i
Porsgrunn, blir de neste dagene digitale, melder ungdommen på sosiale medier.

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Avlyser Ferie for alle i
påsken
I overkant av 40 gjester som i påsken skulle
vært med Røde Kors på gratis ferietur til
Fritidsparken i Skien må dessverre bli
hjemme. På grunn av koronasituasjonen
har hotellet valgt å kansellere alle større
samlinger.

Påskeharen kommer
Bø og Sauherad Røde Kors inviterer i
samarbeid med Bø Frivilligsentral til lokalt
rebusløp 27. mars. Til sammen deler de ut
over 120 påskeegg til deltakere som løser
dagens gåte. Mer informasjon og
påmelding dukker straks opp på nettsidene
til Bø Frivilligsentral.

https://bofrivillig.no/


Rekordresultater for
Pantelotteriet

- Vi er veldig takknemlige for bidragene vi
har fått, og opplever at det er en større
raushet og solidaritet blant folk nå. Jeg tror
det kan ha noe med den norske
dugnadsånden å gjøre. Mange har opplevd
å kjenne på det å bli isolert og sitte uten
det vanlige nettverket og kontakten de er
vant til. De har kanskje selv kjent på en
ensomhet som har dukket opp fordi
aktiviteter de vanligvis er en del av ikke har
kunnet gjennomføres. Jeg tror kanskje
dette har gitt en ekstra motivasjon til å gi,
sier Eirin Kristiansen, lokalforeningsleder i
Skien Røde Kors.

Les mer i Telemarksavisa

På tur med tante Noomi
Håkon (6) har vært helt på toppen av
Vealøs, kan alle bokstavene og er så heldig
at han har en tante som er frivillig i Barnas
Røde Kors.

Les mer

https://www.ta.no/folk-panter-mer-enn-for-se-listen-over-hvor-folk-panter-mest/s/5-50-1122445?&session=a6e998fe-5881-4cb0-84e2-7db56d76278d
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/pa-tur-med-tante-noomi/


Støtte til ungdommen
Hvert år mottar Røde Kors Ungdom statlig støtte slik at vi kan tilby ungdomsdrevet
aktivitet lokalt. Støtten regnes ut basert på flere faktorer, og antall lokalforeninger som
leverer oversikt over sine styrer og lokalforeningens aktivitet for barn og unge er en av
disse faktorene.

Les mer

Se skjemaet her (husk å lagre det lokalt før du fyller inn)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Lokalforeninger,%20nyttige%20dokumenter/2021%20Innsendelse%20av%20lokale%20styresammensetningsskjemaer%20for%202020.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/sites/Arbeidsrom-00370/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B3F431845-D73D-498D-82CC-9B18AEB855AA%257D&file=Skjema%20for%20lokalstyresammensetning.docx&action=default&mobileredirect=true


KURSNYTT

Kunne du tenke deg å holde startkurs, det nye kurstilbudet til alle nye frivillige i
Røde Kors? Vi har som mål å utdanne en instruktør i hver lokalforening i Telemark,
og onsdag 24. mars holder vi første instruktørkurs. Kontakt
marlena.sljivo@redcross.no for mer informasjon.
Treffpunkt er et nytt tilbud til ungdom i Røde Kors, og vi har to helt nyutdannede
instruktører som kan holde kurset i din lokalforening. Les mer om treffpunkt her
(krever innlogging).
31.03 holder vi digitalt startkurs for nye frivillige i Telemark. Lokalforeninger som vi
være med som vertskap eller bidra som instruktører kan melde sin interesse til
marlena.sljivo@redcross.no

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

OPPDATERT VEILEDER FOR SMITTEVERN
Røde Kors har oppdatert veilederen for smittevern. Les mer

Gi håp til Syria
Røde Kors har startet en
nasjonal innsamling til
Syria. 
Les mer

Mangler en
hånd å holde i

Mange eldre har hatt det
tungt i forbindelse med
koronapandemien. Røde
Kors har i en ny
undersøkelse kartlagt
hvordan pandemien
påvirker hverdagen og
livskvaliteten til de eldste
eldre i aldersgruppen 80
år og oppover.

Les mer

Velferdssamfunnet
satt på prøve
Dugnaden stopper ikke når
siste vaksine er satt, skriver
generalsekretær Bernt Apeland
i innledningen til en ny rapport
som ser på de humanitære
konsekvensene av
koronapandemien.

Les mer

mailto:marlena.sljivo@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/SitePages/Treffpunkt.aspx
mailto:marlena.sljivo@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/sites/BeredskapogFoerstehjelp/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257BF07F435F-173E-4E5C-918A-7BA6C6D6D05D%257D&file=C-19%20-%20Veileder%20for%20smittevern%20i%20R%25C3%25B8de%20Kors.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=91cc513f-d58e-4c6d-9900-0a8a6deca280
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Innsamling-til-Syria.aspx
https://www.rodekors.no/aktuelt/koronakonsekvensene-for-de-eldste/
https://www.rodekors.no/contentassets/59174b1daf924008b33ff5d395157ced/konsekvenser_av_covid19.pdf


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

Powered by Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210113%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/210105%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/2021.01.07%20Referat%20distriktsr%25C3%25A5d%20hjelpekorps.pdf
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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