
 

Aktuelt og nyheter Vestfold og Telemark Røde Kors Kontakt oss
 

 

Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

Bli med på kulturutveksling
Nye vennskap, livsvarige minner og stolthet til organisasjonen - som ung frivillig i Telemark Røde Kors har du
nå mulighet til å bli med til Nord-Makedonia.

https://pub.dialogapi.no/v/05ee7450-f345-4760-be72-5d6e34102467
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/05ee7450-f345-4760-be72-5d6e34102467
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom


Les mer

Feltsalg i Vestfold  

Representanter fra feltsalg vil nå verve for
lokalforeninger i Vestfold Røde Kors. I første
omgang Tønsberg og Horten.
På bildet ser dere hvordan ververne våre ser ut. 
Hver gang de starter opp i et område kan vi
oppleve at noen er litt skeptiske/urolige for om det
faktisk er Røde Kors sine representanter.
Skulle dere motta noen henvendelser, send dette
gjerne videre til ingrid.bolstad.buaas@redcross.no

Les mer om feltsalg

Tilbake til fremtiden  

Sunn, god mat og gammel kunnskap skal
skape ny glede for ungdommene i
Grenland. Fellesverket Fratelli og deres
nyansatte Live Kristine Løken har satt i
gang et spennende prosjekt på huset i
Skien.

Les mer om prosjektet

 

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/ungt-samarbeid/
https://www.rodekors.no/feltsalg
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/prosjekt-pa-fratelli/


Velkommen til jubileumsmiddag for frivillige!
I høst er det 75 års siden Vestfold Røde Kors ble stiftet. Det ønsker vi å markere med en stor festmiddag
under Frivilligkonferansen i Sandefjord. Vi håper dere melder på så mange som mulig til denne markeringen
Vi tilbyr dere en helg med faglig innhold, motivasjon, inspirasjon og kulturelt påfyll.  Alle Vestfold-frivillige er
velkommen til å melde seg på, men husk...det er begrensede plasser. 
 
Tid: 12.-13. november
Sted: Scandic Park Sandefjord
Påmelding senest 12. oktober kl. 1200.

Hent invitasjon og påmeldingsskjema her

Husk å melde deg på høstsamlingen til Telemark Røde Kors!

Invitasjon og påmelding

Vellykket omsorgskonferanse i
Vestfold Røde Kors

Mandag ble omsorgskonferansen arrangert i
Vestfold. Tema for konferansen var "Livskvalitet
gjennom hele livet".

Rekordsamling for besøksvenner i
Telemark Røde Kors

40 deltakere ble med på besøksvennsamlingen på

https://forms.office.com/r/XhthstbBJA
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/arrangementer-og-kurs/hostsamling-2022/


Bø hotell i helgen. Det var ny rekord!

Se programmet her

 

NYTT OG NYTTIG

Innspill til lokale partiprogram

De lokale politiske partiene er i gang med å be om innspill til sine lokale partiprogram. Røde Kors har med
dette en gyllen mulighet til å påvirke lokal politikk for å bedre forholdene for dem som trenger det mest.
Politiske partier er opptatt av innspill fra dem som kjenner problemstillingen i lokalsamfunnet godt. Vi
oppfordrer derfor alle lokalforeninger til å sende innspill til de lokale partiene med forslag til deres program.
Frister for når disse prosessene er varierer, sjekk ut ved å kontakte partiene i din kommune.
Har fristen gått ut? Fortvil ikke, gode forslag har ingen tidsfrist. Benytt anledningen til å dele hvilke erfaringer
Røde Kors gjør seg i kommunen dere holder til. For å gjøre jobben enklere er det utviklet et forslag til innspill
som kan endres etter behov.
Forslag til innspill: Innspill til partiprogram 2023 - 2027 (word)
Kontaktperson: Kaja Heidar, kaja.heidar@redcross.no
 
 
 
 

 

VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
NYTT FRA DIN LOKALFORENING

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/besoksvensamling/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/Kom/EXR5GAs5YnJMl23j4oYjAJQBkeuN00s3cvQxx1QCRKS3vQ?e=ArzQc1
mailto:kaja.heidar@redcross.no


KRAGERØ
Stor fest for besøksvenner

Etter to år med pandemi var det tirsdag endelig klart for å arrangere eldretreff sammen med
besøksvennene i Røde Kors-huset. Blant dem som deltok var den helt nye frivillige
besøksvennen Ida Miri Fjære som Kragerø Blad Vestmar snakket med. 
(Bilde fra Kragerø Blad Vestmar 23.09.22) 

Les saken - abonnement

https://www.kv.no/na-har-ida-18-blitt-besoksvenn-jeg-sa-hvor-glad-min-egen-mormor-ble-da-hun-fikk-besok/s/5-63-467775?key=2022-09-24T13:00:00.000Z/opoint/f232edcf639a151cced063f7253e078d64a302bd


SANDEFJORD
Ny beredskapsambulanse

Tirsdag ettermiddag kunne Sigbjørn Ljusnes
og Geir Bergtun hos Sandefjord Røde  
(Faksimile Sandefjords blad 23.09.2022)

SANDE
Klovner på sykehjemmet

Takket være lokale kunder og kjøpmenn,
har Sande Røde Kors nå kunnet sette igang
et nytt tiltak for å spre glede, skriver
Sandnes avis. 
(Faksimile Sandes avis 23.09.22)

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

Rapporteringsfrist Frifond

 
Alle lokalforeninger som mottok Frifond- midler for
2021-2022 må rapportere på disse midlene.
Rapporteringsfrist er 30. september 2022.
Dersom man har mottatt både Frifond Aktivitet og
Frifond Grunnstøtte må man rapportere på begge,
gjennom to separate rapporteringsskjemaer. Man
finner rapporteringsskjema og sender inn i den
vanlige Søknadsportalen.
 
Det er personen som har underskrevet søknaden
som er ansvarlig for at det rapporteres i tide.
Søknader om Frifond-midler 2022-2023 behandles
ikke før rapport er sendt inn.
 
Ubrukte midler: Det er lurt å starte med å
undersøke om man har midler igjen.
Økonomiansvarlig i lokalforeningen kan hjelpe med
dette. Det er mulig å bruke midlene frem til 30.
september, så lenge rapporten sendes inn innen
fristen. Oversikt over ubrukte midler legges inn i
rapporten. Dersom man ønsker å bruke midlene til
noe annet innenfor retningslinjene for Frifond, kan
man sende inn omdisponeringssøknad i
Søknadsportalen.
 

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
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/lazy/rapportere


 

 

KURS OG KOMPETANSE

Ekstra fokus på å styrke
opplæringskapasiteten i Røde Kors

I oktober og november vil Røde Kors ha ekstra
fokus på å styrke opplæringskapasiteten i Røde
Kors.
Vi trenger flere gode og trygge kursholdere og
instruktører i Vestfold og Telemark. Folk som er
klare til å ta imot og gi frivillige en god start, og
sikre at vi har trygge og kompetente frivillige i
aktivitet.
 
Grunnleggende pedagogikk – Læring i Røde Kors 
er et fleksibelt opplæringsløp som kan
gjennomføres mer eller mindre digitalt.
Presentasjonsteknikk og Grunnleggende
pedagogikk vil bli gjennomført flere steder i landet i
løpet av høsten. Søk opp presentasjonsteknikk eller
pedagogikk i kurskatalogen i ressurssystemet for å
finne kurs nær deg.
Røde Kors-skolen setter også opp et nasjonalt og
digitalt opplæringsløp i november:
Påmelding i kurskatalogen:
10. november Presentasjonsteknikk – en smakebit -
Kurskode #64130
17. og 24. November Grunnleggende pedagogikk -
Dig. Ped. – Kurskode #64131
Fagheftet Læring i Røde Kors brukes aktivt
gjennom hele opplæringsløpet og brukes som
oppslagsverk når du senere skal planlegge og
gjennomføre et kurs eller opplæringstiltak. Heftet er
et felles grunnlag for læring i Røde Kors. Fagheftet
kan også være til god nytte for deg som allerede er
erfaren underviser i Røde Kors. Fagheftet kan
bestilles i Markedsportalen.

Bli med å styrke førstehjelps-
kompetansen i Røde Kors

Vi vil fortsette med å sette fokus på førstehjelp, og
utrulling av den praktiske øvelsen i førstehjelp.
Rett før sommeren lanserte Røde Kors den
praktiske øvelsen i livreddende førstehjelp
(sharepoint.com) for alle frivillige og ansatte i Røde
Kors. Vi håper at dere er klare for å ta den i bruk.
Skal vi ha som mål å bli best i Vestfold og Telemark
på akkurat dette?
Med en forenklet og praktisk øvelse i førstehjelp vil
enda flere i Røde Kors få grunnleggende
ferdigheter som kan bidra til å redde liv.  Les mer
om bakgrunnen for lansering av den praktiske
øvelsen i livreddende førstehjelp (sharepoint.com)
Bli med på onsdagswebinar 5. oktober:
Påmelding i kurskatalogen
kl. 13.30-15.00, kurskode #64124
Kl. 19.30-21.00, kurskode #64126

 

 

ANDRE NYHETSBREV

UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
INFOBREV HJELPEKORPS - Nyhetsbrev fra hjelpekorpset - SEPTEMBER
 
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

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://l.workplace.com/l.php?u=https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx&h=AT2Yey_VsZXeiUj9z81Y034WuXP4IKJy8j8liTvmUPuLArmQ-_UrMT6aZz8R_GupSK_Moem76LgB3MGWXKqdojW4SIhnzb5vmCBbcKaK6ncKvwqKN_KP42w4TpOvbKTgUIb1_kccr3s53nji&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1QHS4RcTbHTtotDBeYnszEStKRy3CbXK502-GofUXSoZ2El2MuToVC6UmGFZdAT00f5wQ3_Xfg89Ilu-zqQq3VA75TYQgZhqOCQrsP8hy8stK6NqK1jB4mR-x1U6AS2zWbpxuB0qeqRjbQzKaH7qy-9v9Me0430w0FCqCmIaoliFzlQyjtjZ6p8MIcsNyFcXAzoCRGSUhZERpOnBA
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64130
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64131
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/Gruppert%20etter%20kurs.aspx?id=/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/PED%20-%20L%C3%A6ring%20i%20R%C3%B8de%20Kors%20-%20faghefte.pdf&parent=/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0t1cnNvZ29wcGxhZXJpbmcvRVRKVXQ3clRJbEZMc2k1TTBpdUtVWDRCaW1iUnVaWFVweXZuLUlYWV8wbXppdz9ydGltZT1lWmNES2ZDWjJVZw
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/R%C3%B8de-Kors-Publisher.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs%20-%20praktisk_%C3%B8velse_f%C3%B8rstehjelp.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Praktisk-%C3%B8velse-i-livreddende-f%C3%B8rstehjelp.aspx
https://l.workplace.com/l.php?u=https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx&h=AT2Yey_VsZXeiUj9z81Y034WuXP4IKJy8j8liTvmUPuLArmQ-_UrMT6aZz8R_GupSK_Moem76LgB3MGWXKqdojW4SIhnzb5vmCBbcKaK6ncKvwqKN_KP42w4TpOvbKTgUIb1_kccr3s53nji&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1QHS4RcTbHTtotDBeYnszEStKRy3CbXK502-GofUXSoZ2El2MuToVC6UmGFZdAT00f5wQ3_Xfg89Ilu-zqQq3VA75TYQgZhqOCQrsP8hy8stK6NqK1jB4mR-x1U6AS2zWbpxuB0qeqRjbQzKaH7qy-9v9Me0430w0FCqCmIaoliFzlQyjtjZ6p8MIcsNyFcXAzoCRGSUhZERpOnBA
https://sway.office.com/8ENCcusqcBZknbsC?ref=Link
https://sway.office.com/yKj0NF0GFCQC8K6P?ref=Link
https://sway.office.com/t5vbJPVoGrRC7BDU?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/ePiZBWyEIyAzUoOI?ref=Link


ut annenhver fredag og holder deg oppdatert på det som skjer i Vestfold og Telemark Røde
Kors. 

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/

