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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 18 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Pass deg Lars Monsen
Kaurin Hansen fra Røde Kors sin nettverksgruppe for unge i Skien har på kort
tid blitt rene Lars Monsen. Fra å knapt å krysse dørterskelen er han nå på tur
hver eneste uke.

Les mer 

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/pass-deg-lars-monsen/


Årets første snøballkrig
Snøballkrig er gøy, og den aller første snøen måtte selvsagt benyttes til det da
Ferie for alle i høstferien besøkte Rauland. 

Til sammen var 77 gjester med Telemark Røde Kors på høstens Ferie for alle. Fra 4. - 7.
oktober var det overnatting i Skien fritidspark med mye bading, en tur i klatreparken og
hinderløype i flerbrukshallen. I tillegg til overnattingsturen, ble det arrangert dagstur til
Rauland, der gjestene fikk tid til en impulsiv snøballkrig, fisking, hundekjøring og en
topptur til Falkeriset. 

Takk for turen!



Klar for høstsamling?
Det nærmer seg årets høstsamling og
vi gleder oss til å møte flere av våre
flotte frivillige.

Sjekk Facebook for oppdatert informasjon
om helgens arrangementer og programmer
for de ulike kursene. 

Besøk arrangementet på Facebook

Vi søker voksne frivillige
Er du over 20 år og interessert i å
jobbe med ungdom? Da kan du være
akkurat den vi leter etter. 

Fellesverket Henrys Hus i Porsgrunn og
Innafor i Skien er på jakt etter frivillige som
kan bidra til å gi lokal ungdom et trygt å
godt sted å være. 

Kontakt henryshussosial@gmail.com for
mer info. Facebook:
Fellesverket Henrys Hus
Innafor 

Instagram: 
Fellesverket Henrys Hus
Innafor

https://www.facebook.com/events/2474199056211221/?active_tab=discussion
mailto:henryshussosial@gmail.com
https://www.facebook.com/henryshus
https://www.facebook.com/InnaforSkien
https://www.instagram.com/henryshusporsgrunn
https://www.instagram.com/innafor_skien


RØFF stemning i Seljord
Vi har vært på besøk hos RØFF Seljord og møtte en gjeng på hele 20 ungdommer, som i
tillegg til å ha 
tid til litt lek og moro, brukte en ettermiddag til å øve på søk og redning. 

Se video på Facebook
Se video på Youtube

https://www.facebook.com/watch/?v=335302307570151
https://youtu.be/fOdLEUiDN34


Vaksineringsvakt på
Vinjehuset
Vinje og Haukeli Røde Kors stilte opp da
influensavaksineringen i Vinje ble
gjennomført 13. og 14. oktober.

Kurs klasse S
Klasse S er et krav for å kjøre
snøscooter for alle som har tatt klasse
B-førerkort etter 1. juli 2006. 

Nå ønsker Ressursgruppe transport å stille
med instruktører det er behov for det. For å
kartlegge behovet, ønsker gruppen oversikt
over hvilke kurs som skal eller kan
avholdes og skal forsøke å stille der de har
mulighet. 

Informasjon om kurs meldes til:
morten.hagen@redcross.no

Webinar på storskjerm
22. oktober arrangerer Norges Røde Kors
webinar for frivillige leksehjelpere. I den
forbindelse inviteres leksehjelpfrivillige i
Midt-Telemark til samling på Bø
Frivilligsentral for visning på storskjerm. 

Invitasjon til samling i Bø

Invitasjon til nasjonalt webinar

Oppsummering av
landsmøtet
Lurer du på hva som skjedde på Røde Kors
sitt landsmøte? I det nasjonale
nyhetsbrevet Ukenytt, finner du en
oppdatering. 

Les mer og se video

mailto:morten.hagen@redcross.no
http://static.mnm.as/nnpmaurszb-8086.pdf
http://static.mnm.as/fosglnozqw-8086.pdf
https://sway.office.com/8xL0cdR3wz1bFP34?ref=email


Informasjon om lokale aktiviteter til
medlemskontingenten
I slutten av desember sendes medlemskontingenten for 2021 ut. Sammen med
kontingentbrevet har alle lokalforeninger mulighet til å legge ved informasjon
om sine aktiviteter. Fristen for å sende teksten inn til nasjonalkontoret er 30.
november .

Les mer

OPPDATERTE KORONAVETTREGLER

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Se alle utgavene av Ukenytt 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

Powered by Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Brev-fra-lokalforeningene-til-medlemmene--hovedkrav-2021.aspx
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.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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