
En julehilsen Se webversjon

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
Telemark Røde Kors ønsker alle våre frivillige, medlemmer, støttespillere og venner
en riktig god jul og et godt nyttår. Takk for at dere er med og bidrar. Dere er Røde

Kors.



Har tjent en halv million på brukte klær

Bruktbutikken til Notodden Røde Kors er mer populær enn noensinne og før jul har de
passert en halv million kroner i omsetning.Overskuddet går direkte til Røde Kors sitt
arbeid i lokalmiljøet.

Les mer

TAKK FOR INNSATSEN!

Distriktsstyret er strålende fornøyde med de nye uniformsluene og vil gjerne benytte
anledningen til å vise dem frem til alle (se bildet). Vi vil også takke alle våre 2700
frivillige i Telemark for innsatsen i 2019 og for at dere er til stede og gir av deres tid
for andre.

God jul og godt nyttår!

Hilsen

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om/altuelle-saker/har-tjent-en-halv-million-til-humanitart-arbeid/


Årets mørkeste dag

Søndag 22.desember snur sola og det
er igjen tid for Årets mørkeste dag.

Røde Kors markerer dagen med å
sette fokus på ensomhet og minne om
at vi alle kan ta ansvar for å gjøre
dagen litt lysere for hverandre. I Oslo
planlegges en større markering på
fredag 20. desember. Flygeblader og
mer informasjon er tilgjengelig på
Korsveien for lokalforeninger som
ønsker å markere dagen.

Les mer (krever innlogging)

Æresbevisninger

Distriktsstyret ønsker å hedre frivillige
som har vært eller er tillitsvalgte eller
ressurspersoner for distriktet og ønsker
at flere skal få muligheten til å foreslå
kandidater. Ny frist for forslag er 15.
januar

Les oppfordringen fra distriktsstyret her
Les mer om æresbevisninger her
Se søknadsskjema her 

Nye illustrasjoner

Røde Kors har laget nye illustrasjoner
for de syv prinsippene.

Les mer og last ned bildene her

Husk refusjonsskjema

Alle som har fått midler fra
Søknadsportalen må sende inn
refusjonsskjema for utgifter de har hatt i
forbindelse med aktivitet.

Se mal for refusjonsskjema her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/aktuelt/%C3%85rets m%C3%B8rkeste dag
http://static.mnm.as/pxmqgxpzcw-8086.pdf
http://static.mnm.as/ozgeaifuxx-8086.pdf
http://static.mnm.as/tfbdudluvn-8086.docx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Illustrasjon_prinsipper.aspx
http://static.mnm.as/vjpvanabas-8086.xlsx


Tid for årsmøter

Det nærmer seg nyttår og tid for
årsmøter. Har din lokalforeningen
bestemt dato? Da vil vi gjerne høre fra
deg.

Send oss en e-post:
dk.telemark@redcross.no

110 år i Seljord

12. desember markerte Seljord Røde
Kors 110-års jubileum for sin frivillige
innsats i lokalmiljøet.

Gratulerer så mye til jubilanten!

Hold av datoen 1

21. mars inviterer vil alle med lederverv
til ledersamling i Bø. Hold av datoen.

Hold av datoen 2

24. - 26. april blir det Røde Kors-
konferanse på Straand hotell i Vrådal.
Hold av datoen.

UKENYTT 50

Ukenytt er Norges Røde Kors sitt nyhetsbrev. Her kan du blant annet lese en hyggelig
julefortelling om to nye bestevenner, finne informasjon om logo og profilering, få en



oppdatering på Kors på halsen sin julekampanje og se en helt ny informasjonsfilm om
å være frivillig, Siste Ukenytt kommer fredag 20.12.

Les Ukenytt her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Les siste utgave av Røde Kors Avisa her

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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https://sway.office.com/A8IWtRgxzH8BoREc?ref=email
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/957_rktele_2-2019_web
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