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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 6 - 2019

- Vi blir som barn igjen
- Hvis jeg kunne velge å være her på fritida også hadde jeg gjort det. Det er kjempegøy, sier
Jonas (10). Sammen med klassekameratene Live og Hanna har han akkurat underholdt på Bø
sjukeheim.

Les mer og se video fra besøket her

Bli med Til Topps - Telemarks sprekeste integreringsprosjekt! Søndag går turen til Kyststien i
Langesund.

https://www.rodekors.no/om/lf-dk/telemark/om/altuelle-saker/--vi-blir-som-barn-igjen/


Les mer og se hele programmet her

- Ante ikke at dere gjorde så
mye

Tor Inge Karlsen fra klasse 9b ved Gulset
ungdomsskole har vært på arbeidsuke hos
Telemark Røde Kors.Der fikk han prøve seg på
flere ulike oppgaver. Selv om han hadde litt
erfaring fra Røde Kors fra før, blant annet som
medhjelper når mor har vært frivillig på Ferie for
alle, var han overrasket over bredden i
organisasjonens aktiviteter. - Jeg ante ikke at
Røde Kors drev med så mye variert arbeid, sier
Tor Inge til Bindeleddet.

Midler til aktiviteter for
ungdom

Har din lokalforening planer om aktiviteter for
ungdom i 2019? Da må dere fylle inn Røde Kors
sitt styresammensetningsskjema. Det gir blant
annet adgang til å søke Frifondmidler for å
finansiere aktiviteten. På skjemaet skal lokalstyret
som satt i 2018 registreres. I tillegg kreves det
underskrift av lokalforeningsleder. Ta kontakt med
distriktskontoret hvis du har spørsmål eller behov
for hjelp med utfylling. Ny leveringsfrist:
30.06.2019

Hent skjemaet her 

Les mer på Korsveien (krever pålogging)

Løp for Røde Kors
Lørdag 12. mai stilte nesten 40 deltakere på
startstreken for å delta på løpet Børsesjø Rundt
og Rundt. Alle inntekter gikk til Skien Røde Kors
sitt nettverksarbeid. Tusen takk til både arrangør
og løpere for bidrag.

Se bilder fra løpet her

- Den største pengegaven vi
har fått

Jubelen stod i taket da Rjukan og Tinn Røde
Kors nylig mottok hele 300 000 kroner fra
Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal gå til å
oppgradere det lokale Røde Kors huset.
- Vi har fått noen testamentariske gaver opp
gjennom, men i nyere tid kan vi slå fast at dette er
den største pengegaven vi har fått, sier
lokalforeningsleder Morten Gustavsen til Rjukan
Arbeiderblad.
(Faksimile Rjukan Arbeiderblad 18.05.2019)

http://static.mnm.as/wilznkibda-8086.pdf
http://static.mnm.as/nfkkgyhnvt-8086.docx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Lokalforeningen-m�-sende-inn-styresammensetning-for-2018-til-R�de-Kors-Ungdom--.aspx
https://www.facebook.com/borsesjorundt/


- Vi sitter ikke så mye på rumpa
På 70-tallet begynte denne gjengen fra Skien å trene sammen og har siden deltatt på alt fra Grete
Waitz-løpet til Ingalåmi. Onsdag var de i Brekkeparken for å delta på Aktivitetsdag for godt voksne.

Les mer

Se video fra arrangementet her

Nytt om hjelpekorpsuniformer
Røde Kors signerte 16. mai 2019 en avtale med
ny leverandør av uniformer til hjelpekorpset.

Etter planen skal det meste av uniformsplagg
være tilgjengelig fra september.

Les mer på Korsveien
(krever pålogging)

Bli med på leir
Vil du bidra som ungdomsleder på en leir for barn
og unge som har en annen hverdag enn deg
selv? 4. - 10. august arrangerer vi leir for barn og
unge med funksjonsnedsettelse på Haraldvigen i
Kristiansand.

Les mer og meld deg på her

Les rapport om fjorårets leir her

https://www.rodekors.no/om/lf-dk/telemark/om/altuelle-saker/--vi-sitter-ikke-sa-mye-pa-rumpa/
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/2806705816038775/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Hjelpekorps/Aktuelt n�/UniformerIHjelpekorpset
http://static.mnm.as/uvgvfpbddf-8086.pdf
http://static.mnm.as/nuuvexogtp-8086.pdf


Åpent hus - informasjonskveld
Kunne du tenke deg å engasjere deg som frivillig,
men er usikker på hva det innebærer?

Torsdag 6/6 klokken 17.30 inviterer Skien Røde
Kors til åpent hus i sine lokaler i Steinbruddet 7.
Der kan du møte noen av lokalforeningens
frivillige og høre mer om våre aktiviteter. 

Enten du ønsker å engasjere deg i hjelpekorps-
og beredskapsaktiviteter, omsorg for eldre, barn,
mennesker i fengsel eller flerkulturelt arbeid har vi
et tilbud til deg. Velkommen til oss! 

Klokken 1900 - 2100 samme kveld, er det også
mulig å delta på kurset "Dette er Røde Kors", et
obligatorisk kurs for alle Røde Kors-frivillige.

Øvelser og beredskap
På Korsveien finnes det mye nyttig materiell som
kan brukes i forbindelse med lokalt
beredskapsarbeid.

Se informasjon om beredskapsplaner her
(krever pålogging)

Se informasjon om beredskap og øvelser her
(krever pålogging)

Vi oppfordrer alle våre lokalforeninger til å sende
oss informasjon om sitt arbeid og kopier av lokale
beredskapsplaner og oppdateringer av
kommunale beredskapsavtaler.

Send informasjon til ingrid.eriksrod@redcross.no

UKENYTT UKE 21 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven finner du blant annet informasjon om test av første versjon av Mitt
Røde Kors, Røde Kors sitt arbeid mot seksuell og kjønnsbasert vold, refusjon av
utlegg for frivillige og kampanjen Rusken på nett. 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.

2. UPARTISKHET

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller
politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://sway.office.com/Z2nc82Kq5n1EgsOF?ref=email


nøden er størst.

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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