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Bli med på gratis ungdomstur
til Makedonia

Vil du bli med på et spennende prosjekt og en lærerik reise? Neste år reiser vi til Makedonia med
en gruppe ungdommer og vi vil gjerne ha deg med. Tilbudet er åpent for alle mellom 13 og 30 år.
Vi har begrenset antall plasser. Send din søknad i dag.

FRIST 1. SEPTEMBER 

Les mer

24 timer i døgnet
Nye kjærester, kreative kallenavn og knusktørre
vitser. På landsleir med Røde Kors Ungdom ble Fint besøk på Henrys

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/unigrodekors/


alle døgnets 24 timer tatt i bruk.

Les mer

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica
Mæland, tittet i går innom Porsgrunns populære
møteplass for ungdom, Henrys Hus, for å høre
mer om tilbudet. Der fikk hun blant annet møte
noen av ungdommene som bruker stedet, frivillige
og ansatte.

Raus ledelse i Røde Kors
Distriktsstyret i Telemark Røde Kors inviterer til
en serie samlinger med fokus på lederskap.
Første samling er mandag 16. september og
enten du er lokalforeningsleder, nestleder,
styremedlem eller leder på andre nivå i Røde
Kors er du velkommen.

Les mer og meld deg på her

Klare for topptur
Lørdag reiser 50 telemarkinger på topptur til
Gleksefjell på Lifjell. Turen er del av årets
sprekeste inkluderingsprosjekt - Til Topps - der
målet er å skape nye nettverk på tvers av kulturer
og bakgrunn gjennom opplevelser i skog og mark.
Turen er et samarbeid mellom DNT Telemark og
Telemark Røde Kors.

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/24-timer-i-dognet/
http://static.mnm.as/ctvtfcsrcs-8086.pdf


Kandidater til ungdomsvalg
Kjenner du gode kandidater som kan tale ungdommens sak og jobbe for at ungdom får mer innflytelse i
Røde Kors? I slutten av september skal vi velge ungdomsrepresentanter til distriktsstyret,
distriktsrådene og valgkomiteen, og vi trenger din hjelp.

Les mer og foreslå din kandidat her

Permission to
speak freely
Smiso Telemark arrangerer 19.
november en dagskonferanse
om gutter og menn utsatt for
seksuelle overgrep.

Les mer og meld deg på her

Advarer mot
nettmobbing

Annenhver lærer opplever at
elever mobbes på nett, og bare
to av ti lærere opplever at de
har verktøyene som trengs for å
forebygge nettmobbing, viser
ny undersøkelse.

Les mer

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)

http://static.mnm.as/kwfnkdutwo-8086.pdf
http://static.mnm.as/cefscfiepe-8086.pdf
https://www.rodekors.no/aktuelt/advarer-mot-nettmobbing/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Beredskapsplaner
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Fokusomr�der/Samfunnssikkerhet og beredskap


UKENYTT UKE 32 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om den nye klimarapporten fra Røde Kors, som blant
annet peker på faren for flere skogbranner i Telemark.
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.

4. UAVHENGIGHET

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i
nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til
enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene.

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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