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TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Koronakrisen gir økt behov frivillige på ferieleir
I sommer reiser 50 familier på ferietur med Telemark Røde Kors. På grunn av koronakrisen har
behovet for frivillige økt kraftig. Nå oppfordrer Mona Tveitan, ansvarlig for Ferie for alle i
Telemark, de som ønsker å bidra til å melde seg direkte til henne.

- For å tilfredsstille alle krav til smittevern er vi nødt til å ha flere frivillige tilgjengelig i år enn tidligere år,
både for å ha ekstra mannskaper dersom noen må melde avbud på grunn av symptomer og for å
kunne dele deltakerne inn i flere aktivitetsgrupper, sier Tveitan.
Ønsker du å bidra? Ta kontakt med mona.tveitan@redcross.no for mer informasjon.
Mona Tveitan kan også nås på telefon 458 64 941.

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for familier med svak økonomi. Det er fortsatt mulig å søke om plass
på sommerens dagsturer.

Se søknadsskjema her

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/


Ikke bare PIRK -
Ny brosjyre om
personvern

Har du behov for informasjon
om personvern i Røde Kors?
Da kan den nye brosjyren til
PiRK være et godt
oppslagsverk.

Se hele brosjyren her

Les mer om personvern i Røde
Kors her

Husk skjema
Hvert år mottar Røde Kors
Ungdom statlig støtte. Dette
regnes ut fra flere faktorer, og
antall lokalforeninger som
leverer oversikt over sine styrer
og lokalforeningens aktivitet for
barn og unge er en av disse
faktorene.

Les mer

Avlyser årets
ungdomsleir

På grunn av smittevernhensyn
blir det ingen landsleir for
ungdom i 2020. Neste års leir er
derimot allerede under
planlegging.
Les mer

Åpner opp for aktivitet
Det åpnes nå for at alle Røde Kors’ aktiviteter og arrangementer, inkludert kurs og møter, kan
gjenopptas dersom det er mulig innenfor rammene av retningslinjene fra myndighetene og Veileder for
smittevern i Røde Kors-aktiviteter. 

Les mer (krever innlogging)

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDelte dokumenter%2Fpersonvern%5Fi%5Frode%5Fkors%5F2020%2Epdf&parent=%2FDelte dokumenter
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v�r/Personvern
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/styreskjema.aspx
https://www.rodekors.no/landsleir
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n�/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx


Midler til aktiviteter for barn og
unge
Det er nå mulig å søke om midler til aktiviteter for
barn og unge sommeren 2020.

Lokalforeningenes frist for å søke er 25. mai og
distriktenes frist for å sende inn til
Nasjonalkontoret er 27. mai. Grunnen til at
fristene er så korte er at den felles nasjonale
søknad Røde Kors skal sende til
Gjensidigestiftelsen basert på behovene som
kommer inn har frist 1. juni.

Les mer
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.

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

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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/midlertilaktiviteterforbarnogungeisommer.aspx
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
https://norges-rode-kors.filemail.com
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no


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://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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