SØKNAD OM STØTTE TIL KREFTFORENINGENS INNSAMLINGSAKSJON 2019
Vil Søgne kommune støtte Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger?
Krafttak mot Kreft
I 2019 er det 14. året innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft gjennomføres. 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.
Vi på Agder folkehøgskole kommer til å gå med bøsser 12 mars, noe som vil være vårt hoved bidrag til årets
aksjon. I tillegg holder vi på med kakesalg og lignede på skolen og i nærområdet. I fjor samlet vi inn 49 966 kr til
kreftforeningen og håper å kunne bidra med enda mer i år.
Hele 23 videregående skoler i Aust- og Vest-Agder er med på årets aksjon, i tillegg til bygdekvinnelag,
frivilligsentraler, andre lag og foreninger, og folkehøgskoler som Agder.
Årets tema - kreftformer med lav overlevelse
Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt, både for den som er syk og de som er rundt. Det å få vite at man får leve
videre, er den aller beste følelsen i livet. Den følelsen vil vi at flere skal få oppleve. Dessverre finnes det
fremdeles kreftformer som få overlever, Krafttak mot kreft 2019 går til forskning og behandling av disse
krefttypene.
Aksjonen forgår i uke 11.
For mer informasjon, www.krafttakmotkreft.no
Håper virkelig at dere vil være med å støtte årets aksjon.
Ta gjerne kontakt med oss eller rådgiver i Kreftforeningen, Ane Ek Drange, 452 19 378.
Ved betaling i forbindelse med Krafttak mot kreft benytt kontonummer: 1503.07.66056.
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Hei,
Vi i krafttak mot kreft sin aksjonskomité ved Agder Folkehøgskole søker om støtte til innsamlingsaksjonen
2019. I år går pengene til kreftformer få overlever. Vi søker om en krone per innbygger.
Søknaden ligger vedlagt.
mvh
Anna

