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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Takket for seg etter 14 år
Tone Sissel Kise takket i helgen for seg etter 14 år som distriktsleder i Telemark
Røde Kors. Trond Midtbøen tar nå over styringen.

Les mer og se oversikten over det nye distriktsstyret her 

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/takket-for-seg-etter-14-ar/


Tilbyr 10 000 gratis førstehelpskurs



Neste uke går startskuddet for årets førstehjelpskampanje. I år tilbyr vi hele 10
000 digitale førstehjelpskurs der deltakere fra hele landet kan melde seg på.

Fra 4. - 23. mai oppfordrer vi alle våre lokalforeninger til å dele informasjon om årets
førstehjelpskampanje i sine sosiale medier. Da vil Røde Kors nasjonalt legge ut påmelding
til digitale førstehjelpskurs, dele flere kampanjevideoer og annen informasjon for å øke
kunnskapen om grunnleggende førstehjelp i befolkningen. I tillegg er det mulig for
lokalforeninger som ønsker å holde kurs i egen regi til å få tilgang til løsningen.

Eksempler på aktiviteter som kan gjennomføres lokalt:

- Deling av innhold om førstehjelp i egne kanaler. Del gjerne flere saker i uken, både eget
innhold og kampanjeinnhold. 

- Direktesending på egen Facebook-side med førstehjelpsdemonstrasjon. 

- Fysisk arrangement der det er mulig med hensyn til smittevern. 

Fullstendig liste over førstehjelpskurs legges ut på Røde Kors sine nettsider

Les mer og få tilgang til materiell her (krever pålogging) 

TEMAKURS: Aktiviteter for barn og unge
Onsdag 5. mai inviterer vi til digitalt temakurs på Teams.

Hensikten med temakurset er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i
vanskelige livssituasjoner. Etter gjennomført kurs skal de frivillige har en felles innsikt og
forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktivitet med barn.

Tid: 18:00 - 21:00

Les mer om kurset her (krever pålogging)

Meld deg på kurs her

TEMAKURS: Migrasjon
Onsdag 11. mai inviterer vi til digitalt temakurs.

Hensikten med temakurset er å gi informasjon om migrasjonsfeltet og betydningen av et
inkluderende samfunn. Kurset skal gjøre den frivillige trygg og motivert i rollen som frivillig
i migrasjonsaktiviteter. Kurset skal gi en innføring i det mellommenneskelig da det er
nettopp dette våre aktiviteter på migrasjonsfeltet dreier seg om.

Tid: 18:00 - 21:00 

Lenke til påmelding kommer. Kontakt marlena.sljivo@redcross.no for mer informasjon

https://www.rodekors.no/forstehjelp/kurs/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/F%25C3%25B8rstehjelp-og-8.-mai.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-aktiviteter-for-barn-og-unge.aspx
https://forms.office.com/r/hjwc1ffh9D
mailto:marlena.sljivo@redcross.no


Aktivt år for Røde Kors
Til tross for koronapandemien, hadde Røde
Kors i Telemark et aktivt år i 2020. Flere
lokalforeninger tok initiativ til nye og
innovative aktiviteter i friluft eller digitalt.
Det kan du lese mer om i vår årsrapport.

Les mer

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.

SØKNADSFRIST 7. MAI

Informasjon og påmelding

Les om "kongene på havet" som var med
oss på tur til Langesund

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/7155_rk__rsrapport_2020
http://static.mnm.as/ejicncckiy-8086.pdf
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/105327_rktele_2-2018/4


Unge besøksvenner
Tirsdag inviterte ungdommene i Telemark Røde Kors til Humanitært forum med ensomhet
som tema. Der fikk deltakerne høre mer om tilbudet besøkstjeneste ung, som nå er i gang i
Sogn og Fjordane. Nå håper våre ungdommer å få til et tilsvarende tilbud i Telemark. 

Se mer om besøkstjeneste ung her

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

https://fb.watch/5bHwDJm1OF/
https://fb.me/e/1F7fER2Tp
https://fb.watch/5bHwDJm1OF/
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


Ny portal for
momskompensasjon
Hvert år søker Røde Kors Lotteri-
og stiftelsestilsynet om
momskompensasjon. I år skal de
fordele 1,8 milliarder kroner til
frivillige lag og organisasjoner.
Formålet med ordningen er å
fremme frivillig aktivitet gjennom
å kompensere for
kostnader som frivillige
organisasjoner har hatt til
merverdiavgift ved kjøp av varer
og tjenester.

Ny versjon av portalen hvor du
leverer søknaden er nå klar.

Søknadsfristen for
lokalforeningene er 1. juni.

Les mer i Ukenytt

Tryggere
pålogging
Røde Kors tar
snart i bruk en
ny metode for
pålogging til IT-
systemene våre.
Den nye
påloggingen vil
gjøre det
tryggere å bruke
systemene våre
og enklere å
logge seg på

Les mer i
Ukenytt

Forlenget
kompensasjonsordning
Regjeringen har i 2021 satt av
betydelige midler som skal stimulere
til aktivitet i regi av frivilligheten. Nylig
ble ordningen endret slik at den også i
2021 skal kunne kompensere for både
merkostnader og tapte inntekter som
følge av myndighetspålagte
koronarestriksjoner.

Les mer i Ukenytt

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://sway.office.com/qCyv7GGSjtld7Q7X?ref=email
https://sway.office.com/qCyv7GGSjtld7Q7X?ref=email
https://sway.office.com/qCyv7GGSjtld7Q7X?ref=email
https://sway.office.com/qCyv7GGSjtld7Q7X?ref=email
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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