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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

I gårsdagens utgave av Telemarksavisa snakker Milla Johansen åpent om utfordringene
hun og andre ungdommer har møtt under koronapandemien. Takk for at du deler, Milla, og
takk for at du bidrar som frivillig hos oss på Fellesverket Henrys Hus.

(Faksimile Telemarksavisa 15.04.2021)

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


Innafor skal ut
Nå skal ungdommene på møteplassen Innafor ut og finne på noe gøy. En sjekk
på 5000 kroner fra DNB Telemark bidrar til å gjøre det mulig.

Les mer

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/innafor-skal-ut/


Begynte å leve igjen
June Høidalen takker Røde Kors for at hun er tilbake i jobb. Siden oppstarten for
tre år siden har den lokale bruktbutikken i Ulefoss bidratt til at fire personer har
returnert til lønnet arbeid.

Les mer

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/begynte-a-leve-igjen/


Har kommet hjem
Skiensjenta Frida Hall Bolstad har kommet hjem etter åtte års opphold i
Trondheim og er vårt aller siste tilskudd til den fine gjengen ansatte på
Fellesverkene i Skien og Porsgrunn. 

Som nyansatt prosjektkoordinator for våre møteplasser for ungdom, blir hun del av en
arbeidsplass med høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver og en hverdag med gode
samtaler, kreativitet og masse humor. Det er hun klar for. 

- For meg er dette en drømmestilling og jobben kom egentlig som bestilt. Jeg har alltid hatt
et mål med hvor jeg skal og for meg er det viktig å gjøre noe jeg brenner for. Nå gleder jeg
meg til å komme i gang og møte ungdommene, sier Frida, som allerede har bred erfaring
både fra Røde Kors og fra arbeid med ungdom. 

De siste årene har hun blant annet jobbet på Fellesverket i Trondheim der hun har vært
koordinator for konflikthåndteringskurset Gatemegling og hatt jobb på et bofellesskap for
enslige mindreårige flyktninger. Mangfold og integrering var også tema for
masteroppgaven hun leverte i 2019, der hun skrev om enslige mindreårige flyktninger og
deres opplevelse knyttet til identitet, tilhørighet og integrering.



Et hjerte for Røde Kors
- Jeg har alltid hatt et hjerte for Røde Kors og startet allerede som seksåring,
sier Joakim Alexander Barnholdt, som siden har fortsatt å ha Røde Kors som
hobby. Nå er han ansatt i Telemark Røde Kors og gleder seg allerede til ferien. 

Jobben Joakim skal gjøre framover er nemlig knyttet til Ferie for alle, der han i en periode
tar på seg rollen som koordinator. Det har han allerede erfaring med fra Vestfold Røde
Kors, både som frivillig og ansatt. 

- Jeg setter alltid av litt av sommeren til Ferie for alle, og ser fram til å kunne være med i
Telemark og bidra til at vi når ut til barn og unge som virkelig trenger det, sier Joakim.



Unge stemmer!
Tirsdag 27.04 inviterer distriktsråd ungdom
til det aller første i en serie av humanitære
forum av, med og for ungdom. Første tema
er ungdom i besøkstjenesten, og vi får
besøk av en spennende gjest fra "Ung
besøkstjeneste" i Sogn og Fjordane Røde
Kors. Sjekk ut den fine nye logoen vi har
fått oss:)

Påmelding kommer.

Til inspirasjon!
Ja, det går an. Trønder-avisa har vært med
Marte (26) på besøk til Arne (101). Marte er
besøksvenn og den humoristiske tonen
mellom radarparet er det ifølge avisa
ingenting å si på:

"– Du bruker å si at jeg er dattera du aldri
fikk. Og hva var det du sa? At hvis jeg
hadde vært eldre eller du yngre, så ...

Arne er raskt frampå.

– Ja, da hadde jeg gifta meg med deg,
sier 101-åringen og ler hjertelig sammen
med sin unge besøksvenn."



RØFF start
Da har RØFF kommet godt i gang i Tokke. Her er et lite glimt fra  snørekjøring med
snøscooter på Hallbjønnsekken.



Digitalt distriktsårsmøte
Nå nærmer det seg digitalt
distriktsårsmøte. Vi starter med et
ekstraordinært møte fredag 23.04 klokken
18.00 på Teams. Lørdag morgen starter det
ordinære distriktsmøtet klokken 10.00.

Dette blir første gang vi gjennomfører et
digitalt distriktsmøte med
distriktsmøtesaker og valg. Vi er godt
forberedt, men håper likevel at det er rom
for at uforutsette ting kan skje underveis.

Tor Ragnar Sollid til
minne
Tor Ragnar viet store deler av sitt liv til
frivillig arbeid i Røde Kors. I nesten 60 år
var han til stede og engasjerte seg både
lokalt, på distriktsplan og nasjonalt i
organisasjonen. For Gjerpen Røde Kors, der
han var lokalforeningsleder, hadde han et
spesielt stort engasjement. En lokalforening
som har betydd mye, spesielt for de eldre i
nærmiljøet. 

Tor Ragnar spilte også en viktig rolle da
han i over 20 år var aktiv instruktør i Røde
Kors hjelpekorps sine operative kurs. Da
han etter hvert valgte å trappe ned
innsatsen på det området, viet han i en
periode tiden sin til arbeid med barn og
unge som distriktsrådleder i Telemark Røde
Kors Barnehjelp.

For sin innsats for frivilligheten, har han
gjennom årene mottatt flere velfortjente
æresbevisninger:

Røde Kors fortjenstmedalje, Røde Kors
hjelpekorps fortjenstmedalje og
fortjenstdiplom med nål. 

Tor Ragnars engasjement for frivilligheten,
lokalsamfunnet og Røde Kors vil bli husket. 

Styre og stell
Protokoll distriktsstyremøte 29.03.21

Protokoll distriktsstyremøte 12.04.21

Referat D- råd Omsorg 06.04.21

Referat D-råd Ungdom 13.04.21

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

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210329%20Protokoll%20DS%20ekstra%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210412%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/20210406%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20ungdom/2021%20Referat/210413%20Referat%20distriktsr%25C3%25A5d%20ungdom.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://korspaahalsen.rodekors.no/globalassets/pdf-aarsrapporter/arsrapport_2020_web.pdf


Lokalforeningshåndboka

Lokalforeningsboka har blitt oppdatert.

Se den oppdaterte versjonen her

Koronakommisjonen

Koronakommisjonens rapport
viser tydelig at det tok for lang tid
før det kom tiltak for sårbare
grupper som ble hardest rammet
av nedstengningen, skriver Røde
Kors.

Les mer om hvordan Røde Kors
mener vi kan lære her

Lettelser i
nasjonale
tiltak

Se oppdatert
smittevernveileder
fra Røde Kors her

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
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