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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 8 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Å være til stede
For Røde Kors og resten av Norge blir dette en annerledes påske. Men selv om situasjonen er
annerledes, er vi likevel i beredskap, skriver distriktsleder Tone Sissel Kise i dette leserbrevet.

Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/a-vare-til-stede/


Møter ungdommen på nett
Koronakrisen hindrer ungdommen på Fellesverket Henrys Hus fra å møtes ansikt til ansikt, men det
stopper ikke sosial omgang. Nå møtes de på nett.

Les mer

Deler ut lunsjpakker
Nome Røde Kors deler i samarbeid med

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://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/moter-ungdommen-pa-nett/


kommunen, Nome Nærmiljøsenter og Ulefoss
Smakeverk ut lunsjpakker og drikke til mennesker
som i disse dager trenger en ekstra oppmuntring.
Lunspakkene blir sponset av de som ønsker det
via VIPPS på 597279.

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

Røde Kors hendelsesrapport 2019
Røde Kors har lansert sin nasjonale hendelsesrapport for 2019. Der kan du blant annet lese om
viktigheten av at alle bidrar og lese historien om Tore Anton Svanes som reddet et liv på sju minutter.

Les hele rapporten her

Koronavirus - Informasjon til frivillige
Røde Kors har laget en side på Korsveien for frivillige der all informasjon om koronaviruset er
samlet.

På siden finner du også informasjon om gjennomføring av frivillig aktivitet, retningslinjer for frivillig
innsats i rollen som støtteaktør og informasjon om forsikringer. For de som er ansvarlige for drift av
sosiale medier eller andre informasjonskanaler i lokalforeningen, er det også lagt ut mye nyttig stoff
som kan deles.

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
https://www.rodekors.no/globalassets/globalt/rapporter-program-avtaler/beredskap-og-hjelpekorps-arsrapporter/rodekors_hendelsesrapport_2019-web.pdf


Besøk siden (krever innlogging)

OPPDATERING:

Ny grunnpakke for digital opplæring av nye frivillige. 

For å få nye frivillige raskt ut i aktivitet i forbindelse med koronasituasjonen, har vi laget en ny digitalisert
grunnpakke på omlag 25 minutter som sikrer en minimumsopplæring av frivillige. Grunnpakken egner
seg for "spontanfrivillige" som skal utføre enkle oppdrag som for eksempel å stå på informasjonstands,
kjøre ut mat, handle og så videre.

Grunnpakken sikrer at frivillige får en felles kunnskapsplattform med informasjon om Røde Kors-
prinsippene, taushetserklæring, elementær psykososial førstehjelp og varsling i akutte
førstehjelpssituasjoner. 

Se kurset her 

HJELP! Jeg har møte på Teams
Har du møte på Teams, eller sliter med å komme deg på? Her får du du en enkel bruksanvisning for
installasjon og pålogging. Lykke til.

Ja takk, vis meg hvordan

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

Borte hjemmefra
Porsgrunn Røde Kors åpner dørene til sine lokaler og tilbyr hjemmekontor borte hjemmefra.
Det er Porsgrunns Dagblad som deler nyheten og ifølge kasserer Sigbjørn Lillefjære, ligger alt til rette til

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://learn.didac.no/rodekors/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=7c99ec5a-f6d2-42e8-ba10-023295f87212&start=d1ed1ab8-9591-4f76-8020-3bca58ca223d
https://sway.office.com/aOeJnKN3CO4HW0VG?ref=email
https://norges-rode-kors.filemail.com


de som har behov for å komme seg litt vekk.

- Her i første etasje har vi tre atskilte kontorer på cirka 15 kvadrat som per dags dato ikke brukes til
noe, samt et felles oppholdsrom eller spiserom. Om det skulle bli trangt eller slitsomt hjemme er det
bare å komme hit, sier Lillefjære til avisa.

Overleve utendørs - Seljord RØFF
Tirsdag 14. april inviterer RØFF Seljord til kurs i overlevelse utendørs. Kurset foregår selvfølgelig
digitalt. 

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

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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