
 

Aktuelt og nyheter Vestfold og Telemark Røde Kors Kontakt oss
 

 

Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

Frivillige ble kinofilm
Det var full sal og stormende jubel da Vestfold Røde Kors inviterte til filmvisning av kinoen om
frivilliges innsats i Vestfold gjennom tidene.

https://pub.dialogapi.no/v/4e689631-df62-47fc-bdb8-8cf0c9373b40
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/4e689631-df62-47fc-bdb8-8cf0c9373b40
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom


Les mer

Høstsamling i Vrådal

Nesten 200 Telemark-frivillige møttes til en spennende og sosial samling i vakre Vrådal helga 11.-13.
november. 

Les mer

Viste seg fram

 

Praktisk øvelse Varm beredskap Festmiddag

Frivilligkonferanse i Sandefjord

Frivilligkonferansen i Sandefjord ble en fin markering av Vestfold Røde Kors 75 års jubileum, men også med

mange relevante foredrag.  Lysarkene, fra disse, finner du ved å trykke på knappen nedenfor.

 

Lysark her

Over 100 møtte
Viktige saker

Feiret jubileum
Trollbandt oss

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

VI TRENGER DIN HJELP!

Mitt Røde Kors ønsker å komme i kontakt med frivillige aktivitetsleder/gruppeleder for en gruppeaktivitet
eller ansvarlig for å planlegge gjennomføring av aktiviteten (planlegge og koordinere hvilke frivillige som skal
stille hvilke dager o.l). Er det deg, eller vet du kanskje om noen vi kan ta kontakt med?
 
I Mitt Røde Kors skal utvikle tjenester som gjør det lettere å planlegge aktivitet/vakter og gjøre det lettere å få
oversikt og melde seg på vakter i din aktivitet. For å sikre at vi treffer med det vi utvikler ønsker vi å ha dere
med i arbeidet, slik at tjenestene løser deres behov på best mulig måte.
 

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/om-vestfold-rode-kors/aktuelt/2022/kinoforestilling/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/2022/med-rode-kors-i-hjertet/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-108702/SitePages/Hjemmeside.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D108702%2FDelte%20dokumenter%2FEnhet%20for%20organisasjon%20og%20styring%2FArrangementer%20og%20samlinger%2FFrivilligsamling%2F2022%20Vestfold%2FPresentasjoner%20som%20skal%20brukes&FolderCTID=0x0120007AA2522B48B9BB41A1447FF6FB8A7DF8&View=%7BB91FE610%2D1379%2D4D9E%2D958A%2D2E97F479BD4B%7D


I første omgang ønsker vi å forstå hvordan dere jobber i dag og hvilke utfordringer dere har. Praten vil ta i
underkant av 1 time, kan gjøres digitalt og er helt uforpliktende.
 
Hvis du eller noen du kjenner kanskje har mulighet til å hjelpe, ta kontakt med 
Ulrikke Nedregård
 

Åpen tur i Henry Dunants fotspor

Solferinoreiser inviterer dere til å bli med på en
reise til Nord- Italia og Gardasjøen. Opplev byene
Castiglione, Solferino, Sirmione og Desenzano som
er full av Røde Kors-historie. 
DATO: 5. – 8. mai 2023  
* Avreise fra Gardermoen 5/5 kl. 07.35 *
* Hjemkomst til Gardermoen 8/5 kl. 17.15
PRIS: Kr. 9.900.- pr person i dobbeltrom
Enkeltromstillegg kr. 500.- pr natt  
 
For mer informasjon
Ellen Grønlid

Juleaksjonene i gang

Flere av lokalforeningene er i gang med å samle
inn julegaveønsker og kartlegge behov. Og allerede
over en måned før jul har flere foreninger meldt om
flere henvendelser enn hele fjoråret.  
 

 

NYTT OG NYTTIG

Samfunnspuls

Husk at Samfunnspuls er en fin ressurs og kunnskapsbank for Røde Kors sine frivillige, ledere og ansatte.
Kunnskapsbanken er fin å bruke til analyser av humanitære behov og i planlegging av aktiviteter.

Les mer

mailto:ulrikke.nedregard@redcross.no
mailto:post@solferino.no
https://samfunnspuls.rodekors.no/


 

VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
NYTT FRA DIN LOKALFORENING

PORSGRUNN
Tror de setter dyster rekord

Samtidig som behovet øker, er terskelen stor for å be om hjelp. Siri Løite har vært i TA og
spår at tallet på gaver vil nærme seg 2000 i år.
(Faksimile fra TA 16.11.22) 

LARVIK
Hadde det første ønsketre i landet



SKIEN
Dykkerne hadde øvelse

Noen ganger står det om sekunder i slike
situasjoner, da er det viktig at alt er på stell.
Derfor var det også mye synlig mannskap
fra både brannvesenet og Skien Røde Kors
sitt dykkerlag på Langbryggene i Skien
mandag kveld, skriver Varden 15.
november. 
(Faksimile Varden 15.11.22)

I forrige uke var det åpning av julegater i
mange Vestfold-byer.  Også i Larvik. Der var
Røde Kors på plass. Det var Røde Kors
også mange andre steder, særlig med
etableringen av sine ønsketrær. En ide som
først kom opp i Larvik Røde Kors for mange
år siden!
(Facebook Larvik Omsorg 18.11.22)

 

KURS OG KOMPETANSE

Bli Miljøsertifisert lokalforening
Har din lokalforening en ambisjon om å forbedre seg innenfor klima- og miljøområdet? Kanskje er en
Miljøfyrtårn-sertifisering det som skal til for å få fart på arbeidet. Miljøfyrtårn skal bidra til at en virksomhet
jobber aktivt med klima- og miljøpåvirkningen sin, slik at påvirkningen reduseres. 
Landsstyret har gjennom Handlingsprogrammet gitt føringer om at Norges Røde Kors skal miljøsertifiseres.
Vil din lokalforening vite mer om Miljøfyrtårn og sertifiseringsprosessen i 2023?
Velkommen til et 30 minutters webinar 22. november kl 18.00.

Bli med nå

Temakurs norsktrening

 
Dette er et introduksjonskurs for frivillige i
aktiviteten Norsktrening og gir en innføring i hvem
som er i målgruppen, rollen som norsktrener og
norsktreningsmetoden.
Hensikten med Temakurset Norsktrening er at de
frivillige skal bli trygge på hvordan de skal utføre
aktiviteten på en måte som gir godt utbytte for
deltakerne og få praktisk innsikt i metoden for Røde
Kors Norsktrening.
 

Startkurs nye frivillige

Nye frivillige kan delta på kurs med Porsgrunn
Røde Kors. Bli engasjert og motivert mens du blir
kjent med Røde Kors. Kurset skal sette deg i stand
til å forstå rollen som frivillig samt gi deg som ny
frivillige forståelse for hva det innebærer å være
trygge førstehjelpere.　　 
Arrangør: Porsgrunn Røde Kors 
Dato: 24.11.2022, kl. 18:00-21:00 
Sted: Hestehavna 12 
Kurs id: 63658 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM1MjU0MTYtNDEyZi00NDNmLTg2ZDYtOWUxZDE0YTc3MjM4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22126b03bd-dd4a-4131-afb6-1e4c378640c0%22%7D


Opplegg til Norsktrening her Meld deg på

 

 

STYRE OG STELL - REFERATER
TELEMARK
Tillitsvalgte på valg 2023
Distriktsstyret 22.10.2022
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
 
VESTFOLD
Distriktsstyret 02.11 2022
Distriktsråd Omsorg 13.09 2022
Distriktsråd Hjelpekorps 29.09.2022
Utvalget for samfunnssikkerhet og beredskap 19.10 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 

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

Levert av Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-norsktrening.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63658
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2022/221101%20DS-22-11-76%20Valg%202023%20oversikt%20.pdf
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/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://file///C:/Users/105010bjan/Downloads/221102%20Protokoll%20D-styre%20Vestfold.pdf
https://c/UsersC:/Users/105010bjan/OneDrive/Episerver%20innternettsider/Protokoller%20og%20referater%20status%2018%20nov05010bjan/OneDrive/Episerver%20innternettsider/Protokoller%20og%20referater%20status%2018%20nov
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00370/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FD%2Dr%C3%A5d%20Hjelpekorps%2FReferater%2F2022%2FReferat%20d%2Dr%C3%A5dsm%C3%B8te%2029%2Eseptember%202022%2Epdf&viewid=602b6325%2D3eb6%2D4037%2Da4cb%2D33c981b4f036&parent=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FD%2Dr%C3%A5d%20Hjelpekorps%2FReferater%2F2022
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00370/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2A139FCEF7D514F8DF0009E38105ECF&id=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FBeredskap%2FReferater%2FReferater%202022%2FReferat%20USB%20Vestfold%2019%2Eoktober%202022%2Epdf&viewid=602b6325%2D3eb6%2D4037%2Da4cb%2D33c981b4f036&parent=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FBeredskap%2FReferater%2FReferater%202022
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_mode=form_post&response_type=id_token+code&scope=openid&msafed=0&nonce=d131d74c-e746-4af4-b5d4-a0b787cfc03a.638046179786761634&state=https%3a%2f%2fsway.office.com%2fXseD9wlBNvyNurnm%3fref%3dLink&client_id=905fcf26-4eb7-48a0-9ff0-8dcc7194b5ba&redirect_uri=https%3a%2f%2fsway.office.com%2fauth%2fsignin&login_hint=kjersti.veel.krauss%40redcross.no&prompt=none
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/

