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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 5 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

RØDE KORS KONFERANSEN - PÅMELDINGSFRIST 9. MARS
Har du husket å melde deg på årets viktigste samling for Røde Kors-frivillige i Telemark? I år står
beredskap og lederskap på programmet og vi får blant annet besøk av håndballpresident Kåre Geir Lio,
som har lovet å holde et to timers sprudlende foredrag.
Les mer og meld deg på her

Vil du bli en gatemegler?
I Røde Kors Gatemegling får ungdom redskaper

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
http://static.mnm.as/lwdygdhbph-8086.pdf


RØFF start i Vinje og Haukeli
Hele 22 lokale ungdommer dukket opp da Vinje
og Haukeli sist torsdag hadde sitt aller første
møte i RØFF, Røde Kors sitt aktivitetstilbud til
friluftsinteressert ungdom.

Les mer om RØFF her

RØFF Seljord deltok i 2018 på en stor øvelse i
Hjartdal. Les mer om deres opplevelser her

til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten
bruk av vold. Nå er vi på jakt etter frivillige
instruktører som vil være med og bidra. 

Les mer og meld deg frivillig her

Les om opplevelsene til noen av ungdommene
som har deltatt på kurs her

Frivilligvertkurs - 23. mars
Mottak og ivaretakelse av frivillige er en av våre
aller viktigste oppgaver. Vil du lære mer om
frivilligvertrollen? Bli med på kurs.

Påmeldingsfrist: 18. mars

Les mer

Anbefalinger knyttet til
koronaviruset

For å motvirke smitte og fremme god og korrekt
informasjon, har nasjonalkontoret satt opp en side
på Korsveien med råd basert på myndighetenes
anbefalinger.
Les mer 

Et eget skriv med oppdaterte råd og rutiner er
sendt på e-post til ledere og aktivitetsleder i
lokalforeningene.

Nytt beredskaps- og

https://www.rodekors.no/tilbudene/roff-rode-kors-friluftsliv-og-forstehjelp/
https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/102592_rktele_1-2018_web/4
https://www.rodekors.no/tilbudene/gatemegling/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/utdanner-sjiraffer-i-langesund/
http://static.mnm.as/cqeofvhnud-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/koronaviruset.aspx


varslingssystem
Nasjonalkontoret jobber på spreng for å få på
plass det nye varslingssystemet (CIM) for alle
hjelpekorpsere innen 1. april.

På rodekors.no finner du mer informasjon og
opplæringsvideoer.

Les mer

Ledersamling i BøLørdag 21. mars ønsker vi velkommen til
ledersamling i Bø.

Les mer og meld deg på her

Bli med på
ungdomsleir
24. – 28. juni blir det landsleir
for ungdom på Haugland i Sogn
og Fjordane.

Les mer og meld deg på her

Les mer om hva noen av våre
ungdommer opplevde på
fjorårets leir her

Fokus på
førstehjelp
Førstehjelp er for fjerde år på
rad temaet for Røde Kors-
dagen i mai. Har din
lokalforening allerede lagt
planer, eller trenger dere
inspirasjon?

Les mer på kampanjesiden på
Korsveien

HØRING - Gi lyd
Landsstyret har vedtatt utkast til
nytt hovedprogram og utkast til
endringer i lovene. Disse
utkastene sendes nå til hele
organisasjonen på høring med
høringsfrist 24. april 2020.

Høring hoveprogram

Høring lover og bestemmelser

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Les Ukenytt uke 9 her
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://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/cim
http://static.mnm.as/xzztwlbpko-8086.pdf
https://www.rodekors.no/landsleir?fbclid=IwAR2ZNhTE8D7XbBMcFRT3u_Eq7pToQagUnNTghSbRW3gipxB_GT_Nnjh19O0
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/24-timer-i-dognet/
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https://norgesrdekors.sharepoint.com/horingomloverogbestemmelser
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https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
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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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