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Hurra! Det blir sommerleir i år også
Vi har fått en skikkelig gladnyhet! Det blir sommerleir for barn og unge med funksjonsnedsettelse på
Haraldvigen i år også. Leiren blir nummer 40 i rekken og i år reiser 24 barn og unge på tur. Med seg
har de hver sin frivillige ledsager. I tillegg til de frivillige lederne, blir ti ungdommer fra Røde Kors med
på turen.



Velkommen til høstsamling
Ja, det blir høstsamling for frivillige i 2020, men for å ta hensyn til smittevernregler knyttet til
koronaviruset blir det denne gangen gjennomført på en litt annen måte enn vanlig. I stedet for en stor
fellessamling, er planen å arrangere kursene lokalt og få på plass en sosial samling på nett på
kveldstid. Vi håper mange lokalforeninger rekker opp hånda og vil være vertskap for kurs. Invitasjoner
sendes ut 1. september.

STRØKEN VOGN I SELJORD



Seljord Røde Kors har fått seg splitter ny kommandovogn. I Sør-Øst Politidistrikt finnes det i
dag kun en vogn som ligner. 

Innvending kan vogna blant annet skilte med seks arbeidsplasser, fire skjermer, prosjektor i tak, to
whiteboard-tavler, opplegg for nødnett og vhf og mye mer. Vogna, som er et lenge etterlengtet verktøy
for å styre aksjoner ute i felt, er en gave fra firmaet Alf Johansen AS. For å sørge for godt klima for de
som jobber med å redde liv, har Seljord Varmepumpe bidratt med en varmepumpe.

Prøver igjen i 2021
Denne ungdomsgjengen skulle egentlig besøkt
våre venner i City Red Cross of Skopje i slutten
av juni. På grunn av koronasituasjonen har årets
tur blitt avlyst, men det betyr ikke at ungdommen
ligger på latsiden. Planleggingen mot ny tur neste
år er allerede i gang. Ungdommene i Skopje og
Telemark møter hverandre jevnlig på Teams og
har allerede mange planer klare til neste års leir.
På bildet er gjengen samlet på foredrag med
Helsesista i januar.

Samlet frivillige
Hele 32 frivillige fra ungdomsmøteplassene
Henrys Hus i Porsgrunn og Innafor i Skien deltok
i helgen på frivilligsamling. Der gjennomgikk de
lederkurs, fikk en innføring i Røde Kors sitt arbeid
og verdier og lærte mer om aktiv lytting.

Gruer seg til sommerferien
Mange barnefamilier gruer seg til sommerferien,
melder NRK. I Telemark tar Røde Kors flere
familier med på ferieturer og dagsturer denne
sommeren, og på grunn av koronasituasjonen
har vi denne gangen med oss ekstra mange
frivillige. 

Les mer

Tusen takk til alle som bidrar
– Nå er panten viktige enn noensinne, og
inntektene derfra bidrar til at vi kan gi et godt
tilbud innen omsorg, besøkstjenesten og
beredskap med hjelpekorpset. Vi har blant annet
akkurat kjøpt inn to nye ATVer, som er finansiert
av pantepenger og to større gaver, sier leder i
Rjukan og Tinn Røde Kors til Rjukan
Arbeiderblad

På grunn av koronapandemien har flere av våre
lokalforeninger mistet viktige inntekter. Derfor er
pengene de får inn på pant, både via
Pantelotteriet og i containere et viktig bidrag.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mange-barnefamiliar-gruar-seg-til-sommarferien-1.15045294


God respons
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. I Telemark har
nesten alle lokalforeninger
levert inn skjema. Tusen takk!

Ideer til
ungdomsaktiviteter
Har du ideer til gode lokale
ungdomsaktiviteter? I august er
det igjen mulig å søke
Frifondmidler. Kontakt
marlena.sljivo@redcross.no
hvis du har en god idé eller
trenger bistand til å søke.

Koronanytt
På Korsveien finner du
informasjon om Røde Kors sitt
arbeid i forbindelse med
koronakrisen.

Les mer

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
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