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

8 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Vi er klare for distriktsårsmøte
Denne helgen er vi klare for å gjennomføre digitalt distriktsårsmøte og ser fram til å treffe
dere alle sammen på nett. I vedlagt årsrapport finner du et lite glimt fra noen av
aktivitetene i 2020.

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/7155_rk__rsrapport_2020


Si hei til en gammel venn
Mange eldre er ensomme og sitter alene uten noen å prate med. Det vil ungdommen i
Telemark Røde Kors gjøre noe med. Nå lanserer vi Ung besøkstjeneste og inviterer til
digitalt Humanitært forum for deg som vil vite mer om tilbudet. 

DAGENS GJEST: Jostein Vedvik, Besøkstjeneste Ung, Sogn og Fjordane

Les mer om arrangementet på Facebook

Meld deg på her

https://fb.me/e/1uIiXQC9N
https://bit.ly/3sHgZbP


Påmelding Ferie for alle
Da er påmeldingen for sommerens Ferie for alle åpnet! Vi oppfordrer alle våre frivillige til å
spre budskapet. Denne sommeren inviterer vi til totalt seks turer - fire i Kristiansand, der
det blir tur til Dyreparken, en tur til Fevik Maritime Leirskole med masse aktivitet i og ved
vannet og en tur til Langedrag Naturpark der gjestene får mulighet til å treffe dyr som ulv,
gaupe, fjellrev, villsvin elg og reinsdyr.

Informasjon og påmelding 

Her er et lite glimt fra en av våre tidligere turer

http://static.mnm.as/ejicncckiy-8086.pdf
https://www.rodekors.no/nyhetsbrev2/nyhetsbrev-fastgivere/ferie-for-alle-kristiansand-2020/


Sommeraktiviteter for ungdom
I sommer er det planlagt to store leirer for ungdom i Røde Kors. 25.-29. juni blir det  RØFF-
leir i Rogaland, der programmet blant annet inneholder en tur til Preikestolen. I tillegg
planlegger Røde Kors Ungdom landsleir på Haugland i Sogn og Fjordane i uke 26. Vi gleder
oss!

Digitalt startkurs
Velkommen til Digitalt startkurs for nye frivillige 28.04 klokken 18:00. Kurset er
obligatorisk for alle frivillige og gir deg en introduksjon til Røde Kors, grunnleggende
førstehjelpskunnskap og grunnleggende kunnskap om psykososial førstehjelp.

Påmeldingsskjema: https://bit.ly/2QRPZZH

Personvern i lokalforeninger
5. mai inviterer vi til møte for lokale personvernkontakter og vi ser fram til å treffe
representanter fra Nissedal, Siljan, Porsgrunn og Skien. Har din lokalforening utnevnt en
personvernkontakt eller ønsker bistand til å gjøre dette? Ta kontakt med
knut.jost.arntzen@redcross.no

https://events.provisoevent.no/websites/5efba2ec-15e1-451d-9669-1106ee8217eb/?fbclid=IwAR1Fj2YE7OJ3Cx7SOvSMCavSlzHXropWiNBAsuAlFHM77DoDcTagXeO-DJ8
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/sogn-og-fjordane/om/arrangement/landsleir-rode-kors-ungdom-2021/
http://ext.mnm.as/v/%20https://bit.ly/2QRPZZH
mailto:knut.jost.arntzen@redcross.no


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

På plakaten
Kors på halsen sender i
disse dager ut plakater med
informasjon om tilbudet til
barneskoler over hele
landet.

Nye blodgivere
Regionalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
(RVTS) har på oppdrag fra
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet utviklet
flere digitale kurs, der du
gjennom et dataspill kan
øve deg på å snakke med
barn og unge om
vanskelige tema.
Kursene er spillbasert – du
får ulike valg om hva du
ønsker å si, og tips
underveis. 

Besøk nettsiden for mer
informasjon

Aktiviteter for
barn og unge
Røde Kors har utviklet et
nettkurs for frivillige i
aktiviteter for barn og unge.
Les mer

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://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://www.snakkemedbarn.no/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-aktiviteter-for-barn-og-unge.aspx
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
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