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SØKNAD

TIL SØGNE

KOMMUNE

v/ ordfører Astrid Margrethe

Ekstra støtte
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9/6 - 2016

Hilde

til synliggjøring

av Kirkens SOS Agders arbeid,

40 årsjubileum

Vi søker herved om ekstra støtte på 10.000 kroner. Det hadde vært en fantastisk håndsrekning til
Kirkens SOS arbeide på Agder. Vi vet at det er press på alle kommunebudsjett
agder-fylker,

rundt forbi i våre to

men vi har såpass stor tro på vårt SOS-prosjekt at vi våger oss frempå med en søknad.

Om summen er for høy, er vi takknemlige for alle kroner som kan bidras med.
Kirkens SOS Agder har i dag nesten 100 frivillige

som stiller gratis på vakter døgnet rundt for å

snakke på telefon og chatte med mennesker som synes livet er vanskelig. Vi redder liv - og våre
frivillige er medmennesker

på telefon og chat som kan bidra til å gjøre livet bedre for mange.

Kirkens SOS Agder er en del av den nasjonale Kirkens SOS, Norges største krisetjeneste.

Kontoret på

Agder (Kristiansand og Arendal) er den nest eldste avdelingen i Norge, og ble stiftet i 1976. I 2016
feirer vi 40 års jubileum. Vi markerer jubileet i perioden 27. - 30. oktober. Vi skal bruke jubileet til å
synliggjøre vårt arbeid, og til å inspirere flere til å verve seg som frivillige.
har mange frivillige tatt imot over 350.000 telefoner og henvendelser

Vi takker for kommunens

bidrag på 5.000 for driftsmidler

derfor i tillegg til den ordinære søknaden til kommunene
markedsføring

og gjennomføring

av selve jubileet.

tidligere

l løpet av disse 40 årene

på chat.

i år! Denne søknaden kommer i

fra Kirkens SOS Agder, og vil bli benyttet til

For å synliggjøre arbeidet gjennom jubileet skal vi

arrangere en fagkonferanse/jubileumskonferanse,

konserter og markedsføre vårt arbeid.

På forhånd takk for gaven.

Beste hilsen
fra daglig leder Kirkens S ”S gd ', Asâd'
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som b star av: Steinar

Anita Mykjåland, Lene Hopland
jubileet er Ragna Marie Henden
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Olsen,

Espen Albert,

Narvesen og Asle E. Bjorvatn. Prosjektleder for
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