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Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

En skikkelig brysom 18-åring
Telemark har publisert en ny Skikkelig brysom-kampanje som retter seg mot besøksvenner og da
særlig mot Skien og Porsgrunn som jobber for å få på plass en gruppe med unge besøksvenner.  
Se filmen
Ta brysom-testen

Skikkelig brysom

https://pub.dialogapi.no/v/d2ea2a12-c684-4e2e-8345-f6fa31446d2b
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/kontakt-telemark-rode-kors/
https://pub.dialogapi.no/v/d2ea2a12-c684-4e2e-8345-f6fa31446d2b
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom
https://youtu.be/Nlzgf5iIgT0
https://skikkeligbrysom.no/brysom-testen
https://skikkeligbrysom.no/


Glimt fra aktiviteter

Mange aktiviteter trenger
flere frivillige, blant annet

sykehusguider, flerkultur og
hjelpekorpset. Ta kontakt

med lokalforeningen din om
du vil hjelpe til.  

Stadig flere frivillige finner
veien til de månedelige

frokostmøtene til Vestfold
Røde Kors. På disse

møtene løftes det frem
viktige humanitære saker. 

Rudolf og Spiderman tok
en tur innom frokosten og
hislte på familiene som var
på tur med Ferie for alle i
Skien fritidspark i
høstferien.
 

 

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

Telemark:  
Juleferie for alle 



Påmelding til juleferien er nå åpen.
 
Sted: Gaustatoppen Sportell,
Dato: 27.-30. desember.
Søknadsfrist: fredag 11. november
 
Det er nå nytt søknadsskjema som skal være lettere å forholde seg til. 
Ferie for alle er et gratis tilbud barnefamilier som har hatt svak økonomi i minst tre år.
 
Feil ved utfylling og/eller innsending av søknad, kontakt Sarah Bøhler.
Ved andre spørsmål, kontakt Joakim Barnholdt.

Les mer under "Ansatt i det lokale hjelpeapparatet"

Samling i Vestfold
Frivilligkonferansen 

Høstsamling i Telemark 
Med Røde Kors i hjertet 

https://rodekors.service-now.com/ffa?sys_id=97e2a8d11b17b010a78ca75ee54bcb00
mailto:sarah.bohler@redcross.no
mailto:joakim.barnholdt@redcross.no
https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/


Vestfold Røde Kors utvider påmeldingsfrist og
halverer prisen for å få enda flere frivillige med på
Frivillighetskonferansen 12.-13. november på
Scandic Park i Sandefjord.
 
Ny konferansepris
Nå kr 1.200,-
Helpensjon lørdag til søndag.
Før 2.700,-

Meld deg på

Se invitasjon og program her

Rekordoppslutning om Høstsamlingen. 
Tema for konferansen er "Med Røde Kors i hjertet"
og det blir både faglig og sosialt påfyll for alle
uansett aktivitetstilknytning. 
 
Sted: Straand hotell i Vrådal
Dato: 11.-13. november. 

Se programmet

 

NYTT OG NYTTIG

Gi medlemmer informasjon

I januar sender nasjonalkontoret ut giro for medlemskontingenten 2023 til Røde Kors sine medlemmer.
Sammen med giroen kan lokalforeningene legge ved et brev med informasjon til sine medlemmer. Dette er
en fin mulighet til å fortelle om lokale aktiviteter det siste året.
 
Forslag til innhold:
- gjennomførte aktiviteter i 2022. 
- utvalgte aktiviteter som dere tror medlemmene vil ha interesse av. 
- bilder fra aktiviteter, de frivillige og deltagere (Husk samtykke fra de som er avbildet.)
 
Bruk mal for lokalforeningsbrev hovedfaktureringen (Word) og send inn brevet til crm.drift@redcross.no  
FRIST: 30. november.
 
Ta kontakt med oss på medlem@redcross.no hvis dere ikke vet nummer på lokalforeningen.

 

https://forms.office.com/r/XhthstbBJA
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/Delte%20dokumenter/Enhet%20for%20organisasjon%20og%20styring/Arrangementer%20og%20samlinger/Frivilligsamling/2022%20Vestfold/Frivilligkonferansen%20flyer%20-%20del%202%20STATUS.pdf
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/arrangementer-og-kurs/hostsamling-2022/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/frivillighetoglokalforening/ERzxDfteFLlEhROddmtK0cMB7haPEVbSog-sBGqy4YX3RQ?e=QEZyMS
mailto:%20crm.drift@redcross.no
mailto:medlem@redcross.no


VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
NYTT FRA DIN LOKALFORENING

LARVIK 
TV-Aksjonen over - Røde Kors støttet opp

TV-Aksjonen ble gjennomført i helgen. I år gikk pengene til Leger uten Grenser.  Røde Kors
har stilt med personell i kommunekomiteene, med bøssebærere og deltatt på ulike
arrangementer.  Larvik Røde Kors stilte med sitt bamsesykehus på et arrangement på
biblioteket i forkant av aksjonen. 
(Faksimile Østlandsposten 07.10.22)

SKIEN
Eldre glemmes i eget hjem

Telemarksavisa skriver om at frivillige i
Røde Kors slår alarm: «Eldre glemmes i
egne hjem». Politiker i Skien, Halvor Berg-
Hanssen (H), bringer fram en forespørsel i
neste møte i helseutvalget i Skien
kommune.
Han siterer generalsekretær i Norges Røde
Kors, Bernt G. Apeland:



TØNSBERG
Tok med familier på tur

Tønsberg Røde Kors tok nylig med seg
familier ut på tur i den flotte Essoskogen. 
(Tønsberg blad 20.10.22)  
 

«Eldre må bli sett og tatt bedre vare på enn
det dagens eldreomsorg klarer. Vi er
bekymret over hva våre frivillige forteller oss
om mangelen på hjelp. Rundt 113 000 eldre
bor alene. Vi vet at dette tallet vil doble seg
innen 2040, og at dette er en utfordring som
bare vil vokse i årene som kommer». 
(Telemarkavisa 20.10.22)

Les saken i TA

 

KURS OG KOMPETANSE

https://www.ta.no/mener-eldre-glemmes-i-egne-hjem-ma-bli-sett-og-tatt-bedre-vare-pa/s/5-50-1490464


Opplæring i håndtering av personopplysninger
 
I Røde Kors behandler vi mange forskjellige personopplysninger. Det er derfor viktig at vi tar personvern på
alvor.
På onsdagswebinar 26.oktober kan du lære mer om hvordan vi i Røde Kors arbeider med personvern, samt
få presentert et nytt e-læringskurs om personvern. Kurset er laget spesielt med tanke på når vi må tenke på
personvern i aktivitetene våre og hva vi må gjøre i praksis.
 
Påmelding skjer i kurskatalogen:
• 26. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64325)
• 26. oktober kl. 19.30-21.00 (Kurskode # 64323)
Velkommen til gjennomgang av ny e-læring om personvern i Røde Kors for frivillige ledere!

Beredskapsøvelse 

46 deltagere har meldt seg på beredskapsøvelsen,
til Vestfold Røde Kors, mandag 24.oktober.   Alle
lokalforeningene, i Vestfold, er invitert og øvelsen
kjøres på Revetal Ungdomsskole.    
- Det er svært viktig med øvelser, både fordi
øvelser er en utmerket metode å lære, avdekke
utfordringer og forbedringspotensialet fra. Da er det
lurt at vi øver på scenarier som reflekterer

Temakveld valgkomité 

Valgkomiteene i Telemark og Vestfold bør
sette fokus på kommende års valg. 
Distriktskontoret inviterer derfor til en kveld med
valgkomité-arbeid som tema.
Dato: Onsdag 2. november 
Tid: kl 18
Sted: Teams
Om noen ikke har fått invitasjon, men ønsker å
delta, kan du sende mail til Harald Tønnes.
Distriktsleder Trond Midtbøen fra Telemark leder
kvelden.

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
mailto:harald.tonnes@redcross.no


samfunnsstøtterollen til Røde Kors, sier lederen av
beredskapsutvalget, Pernille Skovly.
 

 

STYRE OG STELL - REFERATER
TELEMARK
Distriktsstyret 04.10.2022
Referat møte lokalforeningsledere og distriktsstyret 15.09.2022
Distriktsråd Hjelpekorps 29.09.2022
Distriktsråd Omsorg 13.09.2022
Ressursgruppe Internasjonalt arbeid 25.08.2022
Ressursgruppe Beredskap 21.09.2022
Ressursgruppe Opplæring 01.06.2022
 
VESTFOLD
Distriktsstyret 22.10.22
Distriktsstyret 21.09.22
Referat fra møte i d-råd omsorg 12.10.22

ANDRE NYHETSBREV

UKENYTT - Nytt fra Norges Røde Kors 
 
INFOBREV HJELPEKORPS - Nyhetsbrev fra hjelpekorpset - OKTOBER
 
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. 

Abonner på STATUS 

Vestfold og Telemark Røde Kors - Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2022/221004%20Protokoll%20Distriktsstyrem%C3%B8te%20Telemark.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2022/220915%20Referat%20m%C3%B8te%20%20lokalforeningsledere%20og%20distriktsstyret.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2022/220915%20Referat%20m%C3%B8te%20%20lokalforeningsledere%20og%20distriktsstyret.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Hjelpekorps/Referat/220929%20referat%20D-r%C3%A5dsm%C3%B8te%20HJK.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Omsorg/2022/220913%20referat%20d-r%C3%A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/Referat%202022%20RIA/220825%20Referat%20ressursgruppe%20internasjonalt.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20Beredskap/Referat/220921%20Referat%20ressursgruppe%20beredskap.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20oppl%C3%A6ring/2022/220601%20Referat%20Ressursgruppe%20oppl%C3%A6ring.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/Delte%20dokumenter/Enhet%20for%20organisasjon%20og%20styring/Distriktsstyre/Vestfold/221003/221003%20Protokoll%20D-styrem%C3%B8te%20Vestfold.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/SitePages/Hjemmeside.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D108702%2FDelte%20dokumenter%2FEnhet%20for%20organisasjon%20og%20styring%2FDistriktsstyre%2FVestfold%2F221003&FolderCTID=0x0120007AA2522B48B9BB41A1447FF6FB8A7DF8&View=%7BB91FE610%2D1379%2D4D9E%2D958A%2D2E97F479BD4B%7D
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/Delte%20dokumenter/Enhet%20for%20frivillighet/Distriktsr%C3%A5d/D-r%C3%A5d%20Omsorg/Vestfold/20220913%20-%20%20Referat%20fra%20D-r%C3%A5d%20Omsorg.pdf
https://sway.office.com/XL3ACkW6PU8tHPtV?ref=Link
https://sway.office.com/46z8iY0rtqF9Hwqw?ref=Link
https://sway.office.com/t5vbJPVoGrRC7BDU?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/ePiZBWyEIyAzUoOI?ref=Link
https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
https://www.make.as/

