Søgne Kommune
Att.: Astrid Margrethe Hilde
Agder, 3. september 2018

TV-AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON 2018 - OPPFORDRING TIL
BIDRAG
Først og fremst ønsker vi å takke Søgne Kommune for støtte til TV-aksjonen NRK
i fjor. Samarbeidet med Søgne Kommune har en lang tradisjon og er avgjørende
i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 21. oktober.
Over 98 % av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor.
Vi håper også at Søgne Kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK
Kirkens Bymisjon 2018.
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere
og mer inkluderende samfunn.
Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å
åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TVaksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå
utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får
muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn skal
skape 700 000 møter mellom mennesker.
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
21.oktober, og må være innbetalt innen onsdag 17. oktober for å sikre at beløpet
blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.
Med vennlig hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018
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God morgen Astrid Margrethe,
TV‐AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON 2018 – FORESPØRSEL OM BIDRAG TIL TV‐AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON
2018
Først og fremst ønsker vi å takke dere for støtten til TV‐aksjonen NRK i fjor.
Samarbeidet har en lang tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på
aksjonsdagen 21. oktober.
Vi håper også at dere vil gi et pengebidrag til TV‐aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018. Se vedlagte forespørsel.
TV‐aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Med
årets aksjon vil vi skape møter som endrer liv.
Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV‐aksjon er viktigere enn aldri før.
Målet med årets TV‐aksjon er å skape 700 000 nye møter mellom mennesker.

Beste hilsen

Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018
------------------------------------------------------------------------Mobil: 916 00 601
Les mer om årets TV-aksjon her: www.blimed.no
Følg oss på FB TV-aksjonen Agder

