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

6 - 2021 PÅSKESPESIAL
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

FULL BEREDSKAP I PÅSKEFJELLET
Telemark Røde Kors forventer stor trafikk i påskefjellet og vil så langt det er
mulig har full beredskap i hele ferien.

Les mer om beredskapen i Telemark her 

Nasjonalt var kronprinsparet med på den offisielle åpningen av påskeberedskapen. Det kan
du lese mer om på kongehuset.no

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/full-beredskap-i-paska2/
https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=186857&sek=26939


Påskeavisa er her!
Da har siste utgave av Røde Kors Avisa
Telemark landet i postkassa. Har du ikke
fått den, kan du lese hele avisa digitalt her.

Digitalt distriktsårsmøte
På grunn av koronasituasjonen har
distriktsstyret vedtatt å kalle inn til digitalt
ekstraordinært distriktsårsmøte og
distriktsmøte fredag 23. april og lørdag 24.
april.

Husk at alle må melde seg på til
distriktsmøte på nytt, påmeldingene til
fysisk distriktsmøte i Vrådal er slettet.

Påmeldingsfristen er tirsdag 30. mars

Les mer og meld deg på her

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/r_de_kors_avisa_1-2021
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/r_de_kors_avisa_1-2021
http://static.mnm.as/ynnzuobpkr-8086.pdf


Deler ut 130 påskeegg
Line Mikalsen-Høiback, leder i Porsgrunn Røde Kors, var i formiddag innom helsestasjonen
for å overlever til sammen 130 påskeegg som skal deles ut til barnefamilier med svak
økonomi. Det ble godt mottatt.

- Jeg har ringt til flere familier i dag og de ble så utrolig overrasket og glade. Det har takket
og takket for at vi tenkte på akkurat dem, sier helsesykepleier Carita Bjørnstad på
Porsgrunn helsestasjon.



HUSK årsmøtepapirer
Etter gjennomført årsmøte, skal alle
lokalforeninger sende inn følgende til
dk.telemark@redcross.no:

Årsmøteprotokoll signert av to
oppnevnte på årsmøtet
Årsberetning 2020 signert av
sittende styre
Årsregnskap 2020 signert av det
sittende styret
Revisorsberetning/
regnskapsberetning 2020
Handlingsplan 2021
Budsjett 2021
Valgpapirer om dette ikke kommer
frem i protokollen

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 finner du på nettsidene til Bø
Frivilligsentral.

Fantastiske Marit Heia (89) har over 20 års fartstid som besøksvenn i Røde Kors. I
gårsdagens Varden forteller hun om sine erfaringer under koronapandemien.

- Jeg savner den gode følelsen av å være med på noe som utgjør en forskjell for andre.
Samtidig som det er en gjensidig glede å være på besøk, så er det et gjensidig savn også,
sier Marit til avisa. 

Les mer i Varden 

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

mailto:dk.telemark@redcross.no
https://bofrivillig.no/hendelse?p%25C3%25A5skeharen-kommer,-270321&Id=626069
https://www.varden.no/nyheter/marit-89-jeg-frykter-at-vi-ikke-far-truffet-alle-igjen/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx


Årsrapport Kors på halsen
Kors på halsen har for en del barn og unge kanskje vært det eneste som har vært
forutsigbart i året som gikk. Da samfunnet stengte ned, skolehverdagen ble forandret og
mange aktiviteter og tjenester uteble eller endret seg, holdt Kors på halsen åpent.

Les hele årsrapporten her

Frivilligservice - åpningstider i påsken
Frivilligservice har følgende åpningstider i påsken:
Mandag 29. Mars 12-15 og 18-21
Tirsdag 30. Mars 12-15 og 18-21
Onsdag 31. Mars 12-15
Skjærtorsdag - 2. påskedag: Stengt

Kontaktinformasjon: 
E-post: frivilligservice@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

https://korspaahalsen.rodekors.no/globalassets/pdf-aarsrapporter/arsrapport_2020_web.pdf


Eldre
menneskers
hverdag
Røde Kors inviterer frivillige
og
ansatte i Røde Kors til et
seminar om den nye
rapporten om eldre
mennesker hverdag under
koronapandemien.

7.4.2021 kl. 18.00-19.30

Les rapporten her

Se seminaret direkte her 

Nasjonal RØFF-
camp
Meld deg på RØFF-camp i
dag
Dato: 25.-29. juni 2021 (uke
25/26)

Påmeldingsfrist: 1.mai

Sted: Røde Kors
Aktivitetssentre Marka -
Svanevatn, Egersund

Målgruppe: Røffere (som
fyller 13 år i 2021) og
veiledere

Les mer

Følg reglene i
påska

Under årets påskeferie kan
vi forvente at mange
benytter seg av den norske
naturen og
turområder i nærhet til eget
bosted. Med en usikker
smittesituasjon er det i år
god grunn til å minne alle
om å følge både
koronavettreglene og
fjellvettreglene.

Heng gjerne opp plakater
på Røde Kors-hus og -hytter
som en ekstra påminnelse.

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://www.rodekors.no/contentassets/da186d1aea55498395e9b8d94748cbc6/308154_rapporta4_eldre-koronapandemien-uu-02.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_OWJkYjA5N2ItNzUwZi00MGZmLTliODEtMGRjMGNmOTNiMmNl%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257B%252522Tid%252522%25253a%252522d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%252522c51fe382-7f0f-4274-92c9-16a5d6b208c9%252522%25252c%252522IsBroadcastMeeting%252522%25253atrue%25257D%2526btype%253Da%2526role%253Da%2526anon%253Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=43b645aa-f894-4906-86cb-99507d43a2fd&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://events.provisoevent.no/websites/5efba2ec-15e1-451d-9669-1106ee8217eb/
https://events.provisoevent.no/websites/5efba2ec-15e1-451d-9669-1106ee8217eb/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/fjellvett/
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

	6 - 2021 PÅSKESPESIAL
	FULL BEREDSKAP I PÅSKEFJELLET
	Digitalt distriktsårsmøte
	Påskeavisa er her!
	Deler ut 130 påskeegg
	HUSK årsmøtepapirer
	NYTT FRA UKENYTT
	Årsrapport Kors på halsen
	Frivilligservice - åpningstider i påsken
	Følg reglene i påska
	Nasjonal RØFF-camp
	Eldre menneskers hverdag
	TIPS OSS
	BINDELEDDET - ARKIV

