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Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

Terningkast 6 til beredskapsøvelsen i Vestfold
Vestfold Røde Kors samlet 35 frivillige til en større beredskapsøvelse i uka før regjeringen hevet
beredskapsnivået i Norge. Peter Meyer, seniorrådgiver i Vestfold og Telemark Røde Kors beskriver
øvelsen som svært vellykket og triller 6 på terningen. Han så et stort engasjement, svært motiverte
og lærevillige deltagere og de avdekket flere nye læringspunkter for organisasjonen.

https://pub.dialogapi.no/v/234855fb-4c4c-4d94-b9d0-aa064224f5be
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/234855fb-4c4c-4d94-b9d0-aa064224f5be
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom


Glimt fra lokale aktiviteter

Rjukan og Tinn Røde Kors
inspirerer med sine månedlige
middager for eldre i Rjukan og
Tinn kommune. Middag med
mening har raskt blitt et
populært tilbud.

Aktiv 100 er en aktivitet der
Sandefjord Røde Kors tar med
eldre ut i flotte turområder  "rett
utenfor stuedøra". Her er en
gjeng på tur i ....?

Halloween er blitt markert flere
steder i fylket vårt.  For
ungdommene var det aktiviteter
på Fellesverkene i Porsgrunn,
Skien og Tønsberg. Barnas
Røde Kors i Larvik og Familietid
i Tønsberg skapte også
skummel, men hyggelig
stemning.
 

 

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

Røde Kors på Brygga Kino

Alle frivillige inviteres til Tønsberg Kino for å se 
høstens mest spennende film! Røde Kors filmen,
"På tvers av generasjoner".  Frivilligheten er helt
utrolig og dere gir mye tid og av dere selv til andre.
Dette blir lagt merke til og nå viser vi dere frem på 
Kino. Bli med 15. november kl. 17 på Brygga kino
og se årets Røde Kors film. Det blir servert popcorn
og brus. HELT GRATIS 

Meld deg på her

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81pvd09CyxhRCqHmKoYCBGWVUMjNSM0swODdVUEVLTlhVVldCUkNXTUIwVy4u&web=1&wdLOR=c6D0E7439-C8FA-41D2-9696-54DF721E7D57


 Frivillighetskonferansen  

Frivillighetskonferansen, i Sandefjord, 12.-13.
november, nærmer seg.  Til nå har over 100 meldt
seg på konferansen! En av innlederne er tidligere
generalsekretær i Norges Røde Kors, Sven
Mollekleiv.
Det er ennå noen få ledige plasser, men vi tar
forbehold om overnattingskapasitet.

Invitasjonen finner du her

Midler til juleaksjon

7 lokalforeninger i Telemark og 4 i Vestfold har søkt
om midler til juleaksjoner. Tilsammen skal 163
frivillige i sving fram mot jul for å skape en fin jul for
barn som er spesielt utsatte eller som lever i
lavinntektfamilier.
Juleaksjonene skal hjelpe 2010 barn i Telemark og
1580 barn i Vestfold med å få en helt vanlig jul.  

Les mer

 

NYTT OG NYTTIG

Ny generalsekretær på plass
Anne Bergh har startet i jobben som ny generalsekretær i Røde Kors.
– Jeg gleder meg til jobben i Røde Kors og til å være med å utvikle Røde Kors sin samfunnsrolle videre. Jeg
går til denne jobben med både ydmykhet og entusiasme, sier Anne Bergh.

Les mer her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D108702%2FDelte%20dokumenter%2FEnhet%20for%20organisasjon%20og%20styring%2FArrangementer%20og%20samlinger%2FFrivilligsamling%2F2022%20Vestfold&FolderCTID=0x0120007AA2522B48B9BB41A1447FF6FB8A7DF8
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/julekampanjer/
https://www.rodekors.no/aktuelt/2022/ny-gensek/


Ny beredskapsrapport 

Røde Kors samarbeider med Institutt for
samfunnsforskning om analyseprosjektet
Fremtidens frivillige beredskap.
Delrapport to er nå publisert. 

Rapporten finner du her

Dette trenger du til egenberedskap

Konferanse for frivillige

Hør forskere diskutere frivillig sektors bidrag
til inkludering av barn og unge, integrering,
under pandemien og i flyktningsituasjonen,
og i kriseberedskap. Det blir presentasjoner
av forskning fra senteret og panelsamtaler
med representanter fra frivilligheten.
Dato: 15. november 
Hvor: Røde Kors konferansesenter,
Hausmannsgate 7, Oslo
 

Program og påmelding

 

 

VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
Nytt fra din lokalforening

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/frivillighet/rapport_2022_fremtidens-frivillig-beredskap-delrap-2.pdf
https://www.dsb.no/reportasjearkiv/egenberedskap/
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/arrangementer/frivillighetens-samfunnsbidrag


VESTFOLD
Vinduslykke - en ren lykke

Nylig var Vestfold Røde Kors ute på ny runde med konserter på sykehjemmene i fylket. Ideen
til "Vinduslykke" kom opp under pandemien, men lever altså i beste velgående også etter
gjenåpningen av samfunnet.  Her ser dere en artikkel fra konserten i Sande.
(Faksimile fra Tønsbergs blad 1.9.22) 

Les saken

KRAGERØ 
Beredskapsuka 

Kragerø Blad Vestmar har sjekket hvordan
det står til med beredskapen hjemme hos
Røde Kors-leder Arvid Slettebakken.
Slettebakken forteller hva man burde ha
hjemme hvis krisen er på trappene.

RJUKAN 
Fikk 200 000 kroner 

https://www.tb.no/n-av-flaskene-ble-spyttet-ut-igjen-da-trykket-kunden-pa-pantelotteriknappen-jeg-begynte-a-telle-alle-nullene/s/5-76-1904597?key=2022-10-08T20:54:52.000Z/opoint/c4d8a0d84fddc45795b9108a709860d4f2f120fe


Les saken

- Vi ble helt rørt. Det kommer så godt med! 
(Faksimile Rjukan arbeiderblad 29. oktober)

Les saken

TØNSBERG
Besøksvennene Inger og Eldrid

Inger Aasland har vært med i Røde Kors i
over 70 år. For 50 års siden ble hun også
besøksvenn. Det startet med at hun så at
mange rundt henne hadde behov for besøk
eller å komme seg ut i aktivitet.   
(Faksimile Tønsbergs Blad 25.10.22)

PORSGRUNN 
Satsene til flyktninger må økes

Røde Kors mener at flyktninger i Norge får
for lite støtte til det mest nødvendige.
Organisasjonen deler ut gratis toalettartikler
og vinterklær til flyktninger. NRK Vestfold og
Telemark var på besøk på kleskafeen til
Porsgrunn Røde Kors i Herøya kirke.

Se innslaget

 

KURS OG KOMPETANSE

Kurs i konflikthåndtering 

Startkurs 

Det er satt opp flere startkurs for nye frivillige 
Tønsberg 16. november kl.12:00
Tønsberg 16. november kl.17:30 
Påmelding til May Ruud
 
Porsgrunn 24. november kl 18
Kurs-id i Ressurssystemet: 63658 
Meld deg på kurs

https://www.kv.no/har-du-det-du-trenger-om-krisen-rammer-vi-har-sjekket-hjemme-hos-arvid/s/5-63-477627?key=2022-11-04T18:00:00.000Z/opoint/ef24e46a297018622ac7966bdedc8ae1719cf910
https://tv.nrk.no/se?v=DKVT99102522&t=20s
mailto:May.Ruud.01@rodekors.org
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63658


Vi tilbyr to gratis helgekurs i konflikthåndtering for

ungdom.

18. - 20. november: Skjærgården hotell Langesund

25.-27. november: Eidene senter på Tjøme 

Påmelding via qrl i bildet.  
Kontakt May Solveig Fagervold for Eidene 

eller Ena Abdic for Langesund

Migrasjonskurs 

Det vil bli holdt kurs i migrasjon i Tønsberg  
Dato: 29 nov  
Klokkeslett: 17:00-20
Adresse: Tollbodgaten 14
Påmelding til Martine Seth

 

STYRE OG STELL - REFERATER
TELEMARK
Distriktsstyret 04.10.2022
Referat møte lokalforeningsledere og distriktsstyret 15.09.2022
Distriktsråd Hjelpekorps 27.10.2022
Distriktsråd Omsorg 24.10.2022
Ressursgruppe Internasjonalt arbeid 25.08.2022
Ressursgruppe Beredskap 21.09.2022
Ressursgruppe Opplæring 01.06.2022
 
 

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 

mailto:may.solveig.fagervold@redcross.no
mailto:ena.abdic@redcross.no
mailto:Martine.seth@redcross.no
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/221027%20referat%20D-r%C3%A5dsm%C3%B8te%20HJK.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Omsorg/2022/221024%20protokoll%20Distriktsr%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://sway.office.com/MAD3VLeTGALODFTn?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


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