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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 10 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Bli med på en livsviktig lunsj
Fredag 8. mai inviterer Røde Kors hele Norge til lunsj med innføring i førstehjelp. Vi oppfordrer alle
våre frivillige til å spre budskapet om arrangementet som nå ligger ute på Facebook.

Det er åpnet opp for at de som ønsker det kan ha lokale aktiviteter knyttet til førstehjelp i helgen 8.- 10.
mai. Gjennomfører man aktiviteter er det viktig at de ikke bidrar til smittespredning, og at de
gjennomføres i tråd med alle retningslinjer rundt smittevern.

Besøk kampanjesiden på Korsveien her (krever innlogging)

Besøk førstehjelpslunsjen på Facebook her 

DIGITALT DISTRIKTSÅRSMØTE 2020

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Trygg-f�rstehjelp-.aspx
https://www.facebook.com/events/614585969401155/


Digitalt distriktsårsmøte
Røde Kors Konferansen ble i år litt annerledes og
vi fikk dessverre ikke mulighet til å møte alle våre
flotte frivillige fysisk. Likevel stilte mange opp til
en trivelig og viktig digital samling. Tusen takk til
alle som deltok.

Medieprisen 2019
Hvert år velger vi en verdig vinner av medieprisen
til Telemark Røde Kors. I år gikk prisen til
Fellesverket Henrys Hus.
Les begrunnelsen her

Nye styrerepresentanter
På distriktsårsmøtet ble det valgt inn flere nye representanter til styrene i Telemark Røde Kors.
Her finner du oversikt over de nye styrene

-------------------------------------------------------

http://static.mnm.as/aclxugrlox-8086.pdf
http://static.mnm.as/cpsyzsgxvl-8086.pptx


La lokale stemmer bli hørt
Røde Kors har for tiden flere høringer ute og svarfristen for samtlige har nå blitt forlenget til 18. mai. Vi
oppfordrer alle våre lokalforeninger til å engasjere seg.

Høring Fremtidens Røde Kors

Høring om lover og bestemmelser til Landsmøtet 2020

Høring Røde Kors Hovedprogram 2020-2023

Kandidater til nasjonale verv
Valgkomitéen i Røde Kors oppfordrer nå hele
organisasjonen til å sende inn forslag til
kandidater til verv i landsstyret, kontrollkomitéen
og valgkomitéen.

Røde Kors Avisa 1 - 2020
Da har Røde Kors Avisa Telemark dukket opp
i postkassa. Der kan du blant annet lese om
Kari Nes (94) som møter alle med et smil.

https://sway.office.com/2tuuFlagoycZWmHF?ref=Link
https://norgesrdekors.sharepoint.com/horingomloverogbestemmelser
https://sway.office.com/lMlw4XF3cuOqIKht?ref=Link


Les mer om valget på Korsveien (krever
innlogging)

Kari er frivillig i Rjukan og Tinn Røde Kors og er
besøksvenn på Rjukan sykehus. På grunn av
koronasituasjonen har hun dessverre pause nå,
men vi og alle hun besøker gleder seg til hun er
på plass igjen.

Har du ikke fått avisa i posten, kan du lese den
digitalt her

FIKK EN OVERRASKELSE I POSTEN 
Barn fra BARK Nome (Barnas Røde Kors) fikk en skikkelig overraskelse i posten i påska og mange
foreldre ble sannsynligvis enda mer overrasket. I tillegg til en liten gave og litt godteri fikk de nemlig et
oppgavehefte der de blant annet kunne velge å glede noen de var glad i med et måltid, tegne en
tegning eller rydde rommet sitt. På bildene ser du noen av resultatene. 

Gradvis gjenåpning
Det norske samfunnet åpnes gradvis opp og Røde Kors vurderer fortløpende hvilke aktiviteter vi kan
tilby.

Følg oppdaterte retningslinjer for frivillig aktivitet på Korsveien

Les mer på helsenorge.no

Kurs på Teams
Ressursgruppe opplæring i
Telemark tilbyr for tiden flere
tilrettelagte kurs på Teams.

Omdisponering av
midler
Lokalforeninger som fikk tildelt
Frifond-midler i 2019 kan søke

Kanalveiviser for
frivillige
Både tillitsvalgte, frivillige og
ansatte har på en imponerende

https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v�r/Landsm�tet/Sider/Valg.aspx
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter


Blant annet er det laget et eget
opplegg for ringevenner i
besøkstjenesten og et
brukerkurs i Teams.
Ressursgruppen holder også
kurset "Dette er Røde Kors".
Det et i tillegg mulig å
etterspørre andre kurs ved
behov.

Kontakt:
kurs@telemarkrk.no

om å omdisponere midler som
ikke har blitt brukt til "normal"
aktivitet grunnet
koronautbruddet. Søknad om
omdisponering sendes i Røde
Kors sin Søknadsportal.

Les mer på Korsveien (krever
innlogging)

måte klart å omstille seg til en
digital hverdag, og mange
årsmøter er gjennomført på
Teams. Neste skritt er at de
tillitsvalgte skal få tilgang til
Workplace for å gjøre det enda
enklere å være frivillig.

Se veiviser for bruk av digitale
verktøy på Korsveien (krever
innlogging)

Bilder og video - lokal aktivitet
Har du bilder eller video av lokal aktivitet? Da ønsker nasjonalkontoret gjerne at du sender det inn.

For å gjøre innsending enklest mulig kan dere bruke Røde Kors sin filemail. Den er enkel å bruke både
fra mobiltelefon og fra datamaskin.

Send bilder og video her (velg «Røde Kors Media» som mottaker).

Enkeltbilder kan sendes på vanlig e-post til pressevakt@redcross.no

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

Redaktører: Bjørn Runar Foss Sodeland og Knut Jost Arntzen

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/frifond-corona-.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/kanalveiviserogworkplacetiltillitsvalgte-.aspx
https://norges-rode-kors.filemail.com
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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