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Over 300 telemarkinger får ikke
ferie

Telemark Røde Kors har i vår måttet gi avslag til 89 familier som har søkt plass på Ferie for alle,
et ferietilbud til familier med svak økonomi.

Les mer

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/over-300-telemarkinger-far-ikke-ferie/


Bli med Til Topps - Telemarks sprekeste integreringsprosjekt!
Les mer og se hele programmet her

Feriestengt uke 29 og 30
Distriktskontoret til Telemark Røde Kors holder
feriestengt i uke 29 og 30. Resten av sommeren
finner du oss på kontoret i Torggata 6 i Skien fra
0900 til 1500.

Velkommen!

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)

Feltsalg i sommer
I sommer vil husstander over hele landet få besøk av feltselgere fra Røde Kors. I Telemark treffer du
dem mellom uke 26 og uke 30.

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


Les mer om feltselgerne her

Nordisk samling for ungdom
27. - 29. september arrangeres Nordic Red Cross
Youth Network i Stockholm. Målet er å samle
ungdomsledere for å dele kunnskap, inspirasjon
og idéer.

Les mer om arrangementet her

(Krever pålogging)

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

Si din mening om Røde Kors
Ungdoms fremtid
Vil du være med på å avgjøre hvordan Røde
Kors Ungdom skal organiseres i fremtiden? Bli
med på den nasjonale ungdomshøringen.

Les mer i Ukenytt

Tar bestevennen med på
besøk

Stadig flere frivillige ønsker å ta med seg sin
beste venn når de går på besøk. Nylig ble åtte
nye besøksvenner med hund sertifisert i
Telemark.

Les mer

https://www.rodekors.no/aktuelt/ta-godt-imot-vare-feltselgere/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Nordisk-samling-.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap
https://sway.office.com/WgHHPLRdALEoQyJD?ref=email
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/tar-bestevennen-med-pa-besok/


UKENYTT UKE 25 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven finner du blant annet informasjon om Mitt Røde Kors, resultatene
av årets 8. mai kampanje, frist for å rapportere Frifond-midler, Frivillighetsprisen,
nytt KSOR-kurs og invitasjon til omsorgssamling. 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.

3. NØYTRALITET

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg
engasjere i uoverensstemmelser av politisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter.

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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