
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon
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Litt skummelt, veldig moro og
helt klissvått!

Kristiansand Dyrepark er full av spennende aktivitetstilbud for store og små og et populært
utfartssted på sommeren enten det er Kardemomme by, badeland eller tømmerrenna som
trekker. I august tok 63 barn og voksne turen fra Telemark, og fikk gjennom Ferie for alle en
opplevelse de kommer til å huske lenge.

Les mer

KUTTER I STØTTEN TIL BARNA SOM HAR MINST
Hele 15 kommuner i Telemark inkluderer barnetrygden i inntektsgrunnlaget når barnefamiliens
sosialstønad skal beregnes. Det er en praksis som rammer dem som trenger det aller mest, mener
Røde Kors.

Les mer

https://www.rodekors.no/nyhetsbrevmappe/nyhetsbrev-fastgivere/ferie-for-alle-kristiansand-2020/?utm_campaign=FG_2019.08.15 Giverpleie_R%C3%83%C2%B8de Kors i Norge&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/kutter-i-stotten-til-barna-som-har-minst/


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

Velkommen til Makedonia
Disse to flotte ungdomsrepresentantene fra
Makedonia har finpusset på norsken sin og
ønsker deg velkommen til Makedonia. Vil du bli
med ungdommen på gratis tur i 2020? Send
søknad i dag.

Se video

Send søknad

Kurs for flyktningguider
Integrering er et fint ord, men å knekke norske
språk- og kulturkoder er ingen enkel jobb.
Onsdag 18. september holder vi kurs for
flyktningguider.

Les mer om kurset her

Les historien til en av våre guider

Les mer om flyktningguide her

PÅMELDING:

Send SMS med fullt navn til
flykningguidekoordinator Samira Shaya på

414 61 911

http://static.mnm.as/kwfnkdutwo-8086.pdf
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/385860718977746/
https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/385860718977746/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/unigrodekors/
https://www.facebook.com/events/2145174728920381/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/sprak-er-nokkelen-til-alt/
https://www.rodekors.no/tilbudene/flyktningguide/?gclid=Cj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o45nd6SDeuf0ViymvKK0F7p4aSoLQJCiak4xJbCa9mM6ukXMyHaelcQaArmdEALw_wcB


SØKNADSFRISTER:

Gjensidigestiftelsen
15. september

Gir støtte til lokale prosjekter
som bidrar til et tryggere,
sunnere og mer aktivt samfunn.
Les mer

Sparebankstiftelsen
1. september

Støtter tiltak innen kunst, kultur,
friluftsliv, idrett, naturkunnskap,
nærmiljøaktiviteter og kulturarv.
Målgruppen er barn og unge.
Les mer

Frifond
15. november

Skal styrke og støtte lokal
ungdomsstyrt aktivitet.
Les mer

FOND FOR LOKAL AKTIVITET
15. september

Støtter aktiviteter som bidrar til å opprettholde og videreutvikle gode humanitære aktiviteter i
lokalforeningene.
Les mer

Er du en raus leder?
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

https://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Frifond2019.aspx
http://static.mnm.as/khnvvxpcsm-8086.docx
http://static.mnm.as/ctvtfcsrcs-8086.pdf


UKENYTT UKE 34 - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors. I
denne utgaven kan du lese om Ferie for alle, søknadsfrister og evalueringsrapport
etter nasjonal helseøvelse.
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.

5. FRIVILLIGHET

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen
måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Røde Kors har frivillige over hele verden som bruker
av sin tid for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

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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