SØKNAD OM STØTTE TIL KREFTFORENINGENS INNSAMLINGSAKSJON 2018
Vil Søgne kommune støtte Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger?
Krafttak mot Kreft
I 2018 er det 13. året vi gjennomfører innsamlingsaksjonen. Det er en dugnad i hele landet der målet er å samle
inn penger til kreftsaken, en sak som angår oss alle. Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge. En av tre
rammes av sykdommen i løpet av livet, og resten av oss rammes som pårørende.
Vår viktigste samarbeidspartner er russen som stiller med masse engasjement og som bøssebærere år etter år.
Hele 23 videregående skoler i Aust- og Vest-Agder er med på årets aksjon. Vi får også hjelp av folkehøgskoler,
bygdekvinnelag, frivilligsentraler og andre lag og foreninger. Vi er så stolte og takknemlige for alle som vil bidra.
I år ønsker vi å engasjere hele regionen til et krafttak mot kreft. I den forbindelse søker vi om støtte fra Søgne
kommune på 1 krone per innbygger. Vi håper dere vil hjelpe oss til å nå årets mål for Agder, som er på 3,9
millioner kroner.
Formål og tema
Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, tema for Krafttak mot kreft 2018 er
senskader - kreftfri, men ikke frisk.
Mer enn en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft. Moderne kreftbehandling gjør at stadig flere
blir friske og lever lenger med sin kreftsykdom nå enn tidligere, men dessverre er ikke kreftfri alltid det samme
som frisk. En tredjedel av de som behandles for kreft, opplever en eller flere former for senskader etter
behandling. Årets innsamlingsaksjon handler om disse menneskene.
Pengene går til forskning som gir oss mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader, og hvordan de
med senskader kan leve et best mulig liv. Aksjonen forgår i uke 10 og 11.
For mer informasjon, besøk nettsiden vår: www.krafttakmotkreft.no
Håper virkelig at dere vil være med å støtte årets aksjon.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Ane Ek Drange, aksjonsleder
Mobil: 452 19 378
Kreftforeningen
Distriktskontor Kristiansand
Postboks 265, 4663 Kristiansand
Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand
Organisasjonsnummer: 951 812 528

Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Sendt: 16.01.2018 10:11:59 Til:
Postmottak Tittel: VS: Vil Søgne kommune støtte Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger?

Med hilsen
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver, Søgne kommune
Kontor: +47 954 10 088 Sentralbord +47 38 05 55 55 | Postboks 1051, 4682 Søgne
|Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

Fra: Astrid Margrethe Hilde
Sendt: tirsdag 16. januar 2018 10.06
Til: Camilla Erland Aarnes
Emne: Fwd: Vil Søgne kommune støtte Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger?

Hei
Vi har ikke hatt for vane å støtte slike saker. Lurer på om vi kan ha det opp som ref sak neste FM skap i febr.. sånn
bare for ordensskyld .
A
Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Ane Ek Drange <ane.ek.drange@kreftforeningen.no>
Dato: 16. januar 2018 kl. 10.00.09 CET
Til: "amh@p.sogne.kommune.no" <amh@p.sogne.kommune.no>
Emne: Vil Søgne kommune støtte Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger?
Hei,
Søker herved om støtte på 1 krone per innbygger til Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot
kreft.
I vedlagt søknad kan du lese mer om årets aksjon.
Ønsker deg en fortsatt god tirsdag.
Med vennlig hilsen
Kreftforeningen
Ane Ek Drange
Rådgiver markedsaktiviteter | Aksjonsleder Krafttak mot kreft
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KREFTFORENINGEN
Distriktskontor Kristiansand
Postboks 265, 4663 Kristiansand
Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand
Mobilnr: 452 19 378 Sentralbord: 21494921
www.kreftforeningen.no

Fakturaer sendes på e-post til 4350@invoicecenter.net

Bli medlem – sammen skaper vi håp

