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Del nyhetsbrevet "Status"

UKAS UTVALGTE

Gratulere med Frivillighetens dag!!!
I dag er vi ekstra stolte over våre 4.400 frivillige! Tusen takk til hver eneste en av dere som legger ned en
innsats for å hjelpe andre.  
Gratulerer med frivillighetens dag!

https://pub.dialogapi.no/v/1b44f766-b5e5-4aba-bbb4-94d00db4c7b7
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://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/om-vestfold-rode-kors/styret-og-organisering/ansatte-i-vestfold/
https://pub.dialogapi.no/v/1b44f766-b5e5-4aba-bbb4-94d00db4c7b7
https://www.skikkeligbrysom.no/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=Skikkeligbrysom


Juleaktiviteter i Vestfold og Telemark

Juleaksjoner

Flere av våre
lokalforeninger har
juleaksjoner og
arrangementer. Alle
merker større trykk
og flere som ber om
hjelp dette året. I
Skien melder de om
nesten dobling
avhenvendelser og
Porsgrunn har 30%
mer ønsker i år.  
 

Støtt aksjonene

Oppsøk Facebook-
sidene til Nome, Bø

og Sauherad,
Seljord, Notodden,

Rjukan og Tinn,
Skien, Porsgrunn,
Tjøme og Hvasser,
Larvik, Nøtterøy og
Sandefjord for mer

informasjon om
hvordan du kan

hjelpe.

Juleavslutninger

For å gjøre ekstra
stas på de frivillige

som bidrar og
deltakerne,

arrangeres det i
disse dager også

avslutninger, fester
og andre koselig

aktiviteter.

Juletrefester 

Tønsberg, Notodden
og Skien Røde Kors,

og en rekke andre
foreninger, 
planlegger

juletrefester for
mennesker med

svak økonomi eller
behov for å komme
sammen med andre

å feire jula. 

Juleaktiviteter i Telemark Juleaktiviteter i Vestfold

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/2022/jul-2022-i-telemark/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00370/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2A139FCEF7D514F8DF0009E38105ECF&id=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FHumanit%C3%A6re%20aktiviteter%2FJuleaktiviteter&viewid=602b6325%2D3eb6%2D4037%2Da4cb%2D33c981b4f036


 

NYTT FRA DISTRIKTSKONTORET

Vi miljøsertifiseres

Landsstyret har gjennom Handlingsprogrammet gitt føringer om at Norges Røde Kors skal miljøsertifiseres.
Vi er nå i gang med å sertifisere nasjonal- og distriktskontorene gjennom Miljøfyrtårn. Lokalforeninger og
aksjeselskapene i Røde Kors får i 2023 også tilbudet om å innlemmes i prosessen med å bli Miljøfyrtårn.
Røde Kors arbeider med å bli bevisst, og redusere sitt eget klima- og miljøfotavtrykk. Dette krever at vi måler
og dokumenterer vårt avtrykk. I den forbindelse trenger vi en oversikt over organisasjonens forbruk av
drivstoff på kjøretøy og energi.
Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å være klare til å lese av strøm- og kilometerstanden 1. januar 2023. Da
begynner dugnaden!
 
Alle lokalforeningene får en mail om dette i løpet av uka.
 
Kontakt Ingun Elde Spjelkavik ved spørsmål.

Digital strategi

Røde Kors har vedtatt en ny digital strategi.
Strategien er bygget opp av ett overordnet
målbilde, med fire ambisjoner og tolv målsetninger
– som er fordelt på mennesker, prosess og
teknologi.
 
I Vestfold og Telemark er de første målene at vi
skal få frivillige med verv til å bruke rodekors.org-
mail og kunne ha tilgang til dokumenter på
Korsveien. I tillegg ønsker vi at alle frivillige skal ha
tilgang til mittrodekors.no og ha tilgang til
Korsveien.

Les mer

Slik er distriktskontoret organisert

Få oversikt over de ansatte og deres
arbeidsoppgaver her.

Les mer

 

NYTT OG NYTTIG

mailto:ingun.spjelkavik@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/IT/SitePages/Digital-strategi.aspx
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/2022/distriktets-organisering/


Når barn må være voksne

Det er trist lesing i rapporten “Når barn må være voksne” som ble lansert 1. desember. Rapporten bygger på
dybdeintervjuer med ungdom i alderen 18 til 26 år og en landsdekkende spørreundersøkelser blant 15-25-
åringer om det å vokse opp i familier med svært dårlig økonomi.

Les mer

 

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/eldre/rk_eldredagen-rapport_digital.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/sites/Kom/Delte%20dokumenter/N%C3%A5r%20barn%20m%C3%A5%20v%C3%A6re%20voksne.pdf?csf=1&web=1&e=cI0y2Q


VESTFOLD OG TELEMARK RUNDT 
NYTT FRA DIN LOKALFORENING

TØNSBERG:
Hjelpekorpsleder ble invitert til kronprinsparet

Det finnes mange frivillige helter. Didrik Johan er en ekte ildsjel som bruker store deler av sin
fritid på å hjelpe andre.  Han er operativ leder i Tønsberg og i Vestfold.  For kort tid siden ble
han invitert på middag til kronprinsparet. -Vi er stolte av å ha deg med på laget Tusen takk til
alle ildsjeler der ute, dere gjør en strålende innsats for mange, skriver Tønsbergs Blad.
(Bilde fra Tønsbergs blad 8.10.22) 

RE: 
Stor interesse
Re Røde Kors melder om at deres tre, med
ønskelapper, ble tomt allerede 2. desember.  
Nå oppfordrer de alle de, som fortsatt ønsker å
bidra, om å  vipse en pengegave til
#723433 Juleglede Tønsberg Kommune.
(Faksimile Re-avisa 2.12.22 )

BØ: 
Ønsketre for fyrste gong
 
Dette er fyrste året Bø og Sauherad Røde
Kors prøver seg med ønsketre. Laget har fått til eit



 
 

samarbeid med dagleg leiar Trine Brox i Gullbring,
som stiller juletreet der til disposisjon.
– Målet er å kunne gje noko ekstra i samband med
jula til folk som har det vanskeleg no, seier Bente
Drtina, som sit i styret for Røde Kors Omsorg.
(Faksimile Bø blad 1.12.22 )

 

 

KURS OG KOMPETANSE

Lokalforeningene har ansvar for praktisk førstehjelp!
Alle lokalforeninger er utfordret til å sørge for å lære opp sine frivillige i enkel PRAKTISK livreddende
førstehjelp.   Hvor langt har dere kommet hos dere?  Trenger dere å vite mer om dette?  Fin mer informasjon
og linker til gode hjelpemidler ved å klikke på knappen nedenfor.

Se kursdokumenter her

 

STYRE OG STELL - REFERATER
TELEMARK
Distriktsstyret 22.11.2022
Distriktsråd Hjelpekorps 27.10.2022
Distriktsråd Omsorg 24.11.2022
Ressursgruppe Internasjonalt arbeid 18.10.2022
Ressursgruppe Beredskap 21.09.2022
Ressursgruppe Opplæring 01.06.2022
 
VESTFOLD
Distriktsstyret 22.11 2022
Distriktsråd Omsorg 13.09 2022
Distriktsråd Hjelpekorps 29.09.2022
Utvalget for samfunnssikkerhet og beredskap 19.10 2022

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/Kursdokumenter/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Omr%5Fx00e5%5Fde&FilterValue1=Obligatorisk%20for%20alle&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Obligatorisk%20for%20alle&FilterField2=Kursnavn&FilterValue2=Livreddende%20f%C3%B8rstehjelp&FilterType2=Lookup&FilterDisplay2=Livreddende%20f%C3%B8rstehjelp&viewid=2f2f3682%2D26d8%2D48cc%2Da8e7%2D615c6c020ca9&siteid=dbec3c33%2D056a%2D41da%2Dab5e%2De4baedfb90f6&webid=3db3cea9%2D922c%2D465d%2Da797%2Db4da2ee070d7&uniqueid=14c07c04%2Dd54e%2D463b%2D909a%2D382cf1ddefab
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2022/221101%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/2022/20221124%20referat%20d-r%C3%A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Ressursgruppe%20for%20Internasjonalt%20arbeid/Referat%202022%20RIA/221018%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-00370/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FDistriktsstyret%2FProtokoller%20d%2Dstyret%2F2022%2F221102%20Protokoll%20D%2Dstyre%20Vestfold%2Epdf&viewid=602b6325%2D3eb6%2D4037%2Da4cb%2D33c981b4f036&parent=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FDistriktsstyret%2FProtokoller%20d%2Dstyret%2F2022
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00370/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FD%2Dr%C3%A5d%20Omsorg%2F2022%20%2D%20Innkallinger%20og%20Referater%20fra%20ulike%20m%C3%B8ter%20innen%20Omsorg%2F20220913%20%2D%20%20Referat%20fra%20D%2Dr%C3%A5d%20Omsorg%2Epdf&viewid=602b6325%2D3eb6%2D4037%2Da4cb%2D33c981b4f036&parent=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D00370%2FDelte%20dokumenter%2FD%2Dr%C3%A5d%20Omsorg%2F2022%20%2D%20Innkallinger%20og%20Referater%20fra%20ulike%20m%C3%B8ter%20innen%20Omsorg
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


ANDRE NYHETSBREV

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

 

 

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://sway.office.com/CkjFBchdtwoV0IFN?ref=Link
https://sway.office.com/46z8iY0rtqF9Hwqw?ref=Link
https://pub.dialogapi.no/s/ba89cfbe-24f7-4979-a27e-36f1069eb5e5
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
https://www.make.as/

