Til Søgne Kommune
Att.: Ordfører Astrid Margrethe Hilde
Agder, 29.08.2016

TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 - OPPFORDRING TIL BIDRAG
Først og fremst ønsker jeg å takke Søgne Kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet
med Søgne har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på
aksjonsdagen 23. oktober. Over 98 % av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor.
Jeg håper også at Søgne Kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden –
sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som
slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får
hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner,
helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.
Slik bidrar dere enkelt:

For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres alle bidragene på
www.giverstafett.no.
Når bidraget er registrert, blir faktura tilsendt umiddelbart på e-post.
Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på aksjonsdagen.
Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til
fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 23.oktober, og må være innbetalt innen
onsdag 19. oktober for å sikre at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TVaksjonssendingen.
Vi håper dere også i år ønsker å støtte TV-aksjon.
Med vennlig hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
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Kjære ordfører Astrid Margrethe Hilde,
Først og fremst ønsker vi å takke Søgne Kommune for støtte til TV‐aksjonen NRK i fjor.
Samarbeidet med dere har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring.
TV‐aksjonen 2016 er søndag 23. oktober og går til Røde Kors.
Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt ‐ sammen skal vi få hjelpen helt frem!
Vi håper Søgne Kommune vil gi et kommunebidrag til TV‐aksjonen NRK Røde Kors 2016.
Vi tillater oss å sende vedlagte søknad.
Har du lyst til å følge med på innsamlingen?
Se siste års resultater – inkludert ulike giver‐kategorier ‐ og følg med på årets innsamlingen på
www.giverstafett.no Trykk videre på resultat‐knappen og trykk deg videre til nasjonale, fylkes‐ og kommunevise
resultater – både tidligere år og fortløpende i år.
Dette er siden for Søgne: http://www.giverstafett.no/vest‐agder/sogne
Alt godt og lykke til med TV‐aksjonen i Søgne J

Beste hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
Mob: +47 916 00 601
www.blimed.no
Følg oss på www.facebook.com/tvaagder

