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

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 9 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Åpner påmelding til sommerturer
Telemark Røde Kors har åpnet påmeldingen til årets sommerturer med Ferie for alle.
Les mer

Koronafond for frivillige
organisasjoner

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/apner-pamelding-til-sommerturer/


Temakvelder på Henrys
Fellesverket Henrys Hus inviterer hver torsdag
fremover til direktesendinger på Instagram med
fokus på saker som er aktuelle for ungdom.
Første sending er allerede i morgen klokken
18.00 og temaet er ungdom og rus. Kjetil
Haugersveen fra Eidagner IL forteller om
prosjektet Rocket Man.

Besøk Henrys Hus på Instagram

Henrys Hus har også direktesendinger hver
lørdag. Les mer om det her

SpareBankstiftelsen Telemark- Grenland har i
samarbeid med SpareBank 1 Telemark vedtatt å
opprette et ekstraordinært Korona- fond på tre
millioner kroner til støtte for frivillige
organisasjoner i Grenland. 

Les mer

Tar hunder på luftetur
Frivillige i besøksvenn med hund på Notodden har den siste tiden bidratt med lufting av hundene til
mennesker som sitter i karantene. I en video publisert av Notodden kommune kan du møte to av dem.

Se video her

https://www.instagram.com/henryshusporsgrunn
https://www.instagram.com/henryshusporsgrunn
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/moter-ungdommen-pa-nett/
https://www.sparebank1.no/nb/telemark/om-oss/nyheter/etablerer-korona-fond.html
https://www.facebook.com/notoddenkommune/videos/557446371556808/


Har åpnet vennetelefon
Nome Røde Kors har i samarbeid med
kommunen og Nome Nærmiljøsenter åpnet en
lokal vennetelefon der mennesker som har behov
for noen å prate med kan ta kontakt. Mennesker
som ønsker kontakt kan sende en SMS til 970 24
700

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

Ekstraordinært distriktsårsmøte med valgmøter
Røde Kors Konferansen er for flere av oss et av årets høydepunkt. Her er det faglig påfyll og ikke minst
en arena der vi møter andre frivillige og utveksler erfaringer og blir kjent på tvers av lokalforeningene og
aktiviteter. I tillegg er det en sosial møteplass. Dette året er mye annerledes, og denne gangen foregår
alle møter digitalt. Velkommen!
Saksdokumenter ekstraordinært distriktsårsmøte med valgmøter

Presentasjon av kandidater på valg

Dato for gjennomføringer:

Torsdag 23. april - Valgmøte distriktsråd hjelpekorps - 18.00
Torsdag 23. april - Valgmøte distriktsråd omsorg - 19.00
Fredag 24. april - Ekstraordinært distriktsårsmøte med valg av distriktsstyre, kontrollkomite og
valgkomite.

https://issuu.com/rodekorsavisatelemark/docs/2871_rktele_1-2020_siste_versjon
http://static.mnm.as/ioyxgnxnak-8086.pdf
http://static.mnm.as/hwghjknawe-8086.pdf


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.

Besøk siden (krever innlogging)

Røde Kors sender ut informasjonsskriv på e-post til distriktsledere, daglige ledere, koronakoordinatorer
på distriktskontorene, ledergruppen, landsstyret og landsrådene.

Se alle informasjonsskrivene 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

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Korona-oppsummeringer.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


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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