
 

Aktuelt og nyheter Vestfold og Telemark Røde Kors Kontakt oss
 

 

Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

Ut i åkeren
Siljan Røde Kors har funnet en god måte å tjene litt ekstra til lokalforeningen slik at de kan gi
beboerne i kommunen flere fine aktivitetstilbud.

Les mer

https://pub.dialogapi.no/v/71c26475-a805-4b98-b163-82339c9f7eb5
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/kontakt-telemark-rode-kors/
https://pub.dialogapi.no/v/71c26475-a805-4b98-b163-82339c9f7eb5
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/ut-i-akeren/


Fikk fint besøk

Presidenten i Norges Røde Kors, Thor Inge

Sveinsvoll, kom for første gang på besøk til aktivitet

i Telemark Røde Kors.

Les mer

Pride-uke på Fellesverkene 

Fellesverkene Henrys hus og Fratelli vil denne uka
arrangere ulike aktiviteter for ungdom knyttet til
Grenland Pride sin Prideuke.
 

Se hva som skjer på Henrys hus

Se hva som skjer på Fratelli

 

 

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

VELKOMMEN TIL FRIVILLIGSAMLING FOR VESTFOLD-FRIVILLIGE

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/besok-av-presidenten/
https://www.instagram.com/henryshusporsgrunn/
https://www.instagram.com/fellesverketfratelli/


Klar for en helg med faglig innhold, motivasjon, inspirasjon og kulturelt påfyll samt noen nye venner? Alle
Vestfold-frivillige er velkommen til å melde seg på, men det er begrensede plasser. 
Det blir eksterne bidrag, erfaringsutveksling og feiring av Vestfold Røde Kors sitt 75-års jubileum. 
Tid: 12.-13. november
Sted: Scandic Park Sandefjord
Påmelding senest 12. oktober kl. 1200.

Meld deg på her

Invitasjonen til Telemark sin høstsamling for frivillige
er litt forsinket, men sendes ut til alle snart.

Besøksvensamling

Telemark Distriktsråd Omsorg arrangerer sosial og
fagleg samling for frivillige i besøkstenesta 24.-25.
september på Bø Hotell. Her er programmet for
helga.

Se programmet

Info om Høstsamling kommer

Invitasjon og program til Telemark sin Høstsamling

er litt forsinket, men vil bli sendt ut snart

 

NYTT OG NYTTIG

https://forms.office.com/r/XhthstbBJA
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/besoksvensamling/


Nominer prosjekter til Helseprisen 2022

Frist for å nominere til Helseprisen 2022 er 30. september. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige
utmerkelse, som går til et helseprosjekt i regi av en frivillig organisasjon. På Frivillighetens dag 5. desember
2022 deles prisen ut for syvende gang, og nå kan du nominere ditt favorittprosjekt.

Nominer ditt favorittprosjekt her

 

VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
NYTT FRA DIN LOKALFORENING

https://dam.no/2022/08/12/nominer-ditt-prosjekt-til-helseprisen-2022/


SELJORD
Besøksven med hund

I Vest-Telemark er det tre godkjente besøkshundar. Buhunden Vesla (5) er ein av dei. 
– Me skulle gjerne hatt fleire besøkshundar, seier matmor og instruktør Karianne Firingen
Skori frå Seljord.
(Faksimile frå Vest-Telemark blad 06.09.22) 

Bildeeksempel

TØNSBERG 
Står klare til å hjelpe

- Det skal være lov å be om hjelpen du
trenger, uten å skamme deg- Vi får ikke
gjort noe med strøm-, rente eller
matvareprisene, men vi kan prøve å lindre
noe av krisen mange finner seg i om dagen. 
(Faksimile Tønsberg blad 10.09.2022)

STAVERN
Stor fellesøving

Fra 12. til 18. september er det
heimevernsøvelse og soldatene kommer til
å være synlige i gatebildet både i Larvik og i
Stavern. Det er en totalforsvarsøvelse og
Røde kors skal være med. 
(Faksimile Østlands-posten 12.09.22)

MIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER



MIDLER TIL UNGDOMSAKTIVITETER

Alle ungdom trenger fritidsaktiviteter der de kan være seg selv og oppleve felleskap og tilhørighet. 
Med Frifond kan lokalforeninger søke penger til ungdomsstyrt, humanitær aktivitet for unge. Det kan være
Treffpunkt, organisasjonsutvikling for Røde Kors Ungdom eller annet. 
Man må ha rapportert på Frifond 2021-2022 (som man søkte om høsten 2021) før ny søknad blir behandlet.
30. september er frist for å søke og rapportere. 
Les mer om Treffpunkt og Frifond her

Søk midler her

Midler til nasjonale aktiviteter

1. oktober er siste søknadsfrist for alle
lokalforeninger som ønsker å søke midler for å
gjennomføre nasjonale aktiviteter for 2023.

Søk midler her

Infokurs om Dam-midler

Stiftelsen Dam har en rekke økonomiske
støtteordninger som både lokalforeninger, distrikt
og nasjonale programmer kan dra nytte av. Her kan
man søke om alt fra kr 5.000 - 1.500.000 kroner til
prosjekter. 
Enhet for tilskudd inviterer til digitalt infomøte for å
fortelle om programmene Ekspress, Helse og
Utvikling.
Onsdag 28. september, kl.17.30 - 18.00 (for
frivillige) 

Be om lenke til møte

 

KURS OG KOMPETANSE

Kvalifisert førstehjelp

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/SitePages/Rode-Kors-Ungdom.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Aktiviteter/SitePages/Treffpunkt.aspx
https://rodekors.service-now.com/snp
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/S%C3%B8ke-midler-for-nasjonale-aktiviteter-2023-i-S%C3%B8knadsportalen.aspx
mailto:tone-merete.hansen@redcross.no?subject=Lenke%20til%20infom%C3%B8te%20tilskudd&body=Hei%21%20Jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20bli%20invitert%20til%20teamsm%C3%B8tet%20for%20frivillige%20Onsdag%2028.%20september%2C%20kl.17.30%20-%2018.00.


Kvalifisert førstehjelp skal bringe deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med
retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Kurset er tilpasset de behov som hjelpekorpset har
med tanke på beredskap ved sanitetsvakter og andre oppdrag hvor det er forventet å yte
førstehjelp. 
Arrangør: Skien Røde Kors 
Dato: 16.09- 02.10.2022, kl. 18:00-16:00 
Sted: Steinbruddet 7, Skien
Pris: 450 kr
Kurs id: 61692

Meld deg på

Startkurs nye frivillige

Hensikten med Startkurs nye frivillige er å
engasjere og motivere nye frivillige som skal bli
kjent med Røde Kors og forstå rollen som frivillig
samt gi nye frivillige forståelse for hva det
innebærer å være trygge førstehjelpere.
Arrangør: Tønsberg Røde Kors 
Dato: 14.09.2022, kl. 18:00 -21.:00 
Sted: Hedrumsgt. 4, Tønsberg 
Kurs id: 63804

Meld deg på

Hjelpekorpsprøven

Hjelpekorpsprøven skal gjennomføres og bestås
hvert tredje år for å kunne delta som aktive
medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
Hjelpekorpsprøven består av en teoretisk del og fire
praktiske poster, hvorav én er DHLR-utsjekk. 
Arrangør: Sandefjord Røde Kors 
Dato: 19.09.2022, kl. 18:00-21:00 
Sted: Røde Kors huset Sandefjord 
Kurs id: 64047 

Meld deg på

 

 

ANDRE NYHETSBREV

UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
INFOBREV HJELPEKORPS - Nyhetsbrev fra hjelpekorpset - AUGUST
 
OMORGSNYTT - Nytt fra Røde Kors omsorg - JUNI
 
NYHETSBREV UNGDOM - Nytt fra Røde Kors Ungdom - AUGUST

 

 

ABONNER PÅ STATUS
Mottar du ikke STATUS i dag, sender vi det gjerne til din e-postadresse. Nyhetsbrevet kommer
ut annenhver fredag og holder deg oppdatert på det som skjer i Vestfold og Telemark Røde
Kors. 

https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=61692
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63804
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64047
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx
https://sway.office.com/2gQtCxgc4qFpYysr?ref=email
https://sway.office.com/t5vbJPVoGrRC7BDU?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/ePiZBWyEIyAzUoOI?ref=Link


Abonner på STATUS 

Telemark Røde Kors - Postboks 3060, 3707 Skien, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
https://www.make.as/

