Vennesla Kommune
Att.: Ordfører Nils Olav Larsen
Agder, 25. april 2018

Invitasjon til å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018
Tusen takk for innsatsen dere gjorde for TV-aksjonen i fjor!
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
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 TV-aksjon 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.
Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv,
foreninger, trossamfunn, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at
årets TV-aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for
kommunekomiteen i Vennesla Kommune.
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen
av verdens største dugnad og innsamlingsaksjon.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på
vårt elektroniske registreringsskjema innen fredag 1. juni. Skjemaet finner dere
på blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Vest-Agder som ledes av fylkesmannen.
Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av
innsamlingen.
Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og kan se frem til et godt samarbeid
med deg og Vennesla Kommune.

Med vennlig hilsen,

Stein A. Ytterdahl

Anita Mørland

Leder Fylkesaksjonskomiteen Aust- og Vest-Agder

Fylkesaksjonsleder TV-aksjonen NRK

Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder

Aust- og Vest-Agder

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 944 384 448
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TV-aksjonen NRK 2018 går av
stabelen søndag 21.oktober.
Årets TV-aksjon går til Kirkens
Bymisjon og skal åpne dører og
invitere flere inn i varmen. Fordi e
møte kan endre et liv - og flere møter
kan endre et helt samfunn.
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TV-aksjonen NRK er verdens største
innsamlingsaksjon målt i antall frivillige
og innsamlede kroner fordelt på
befolkning.

100.000 bøssebærere banker på 2,3
millioner dører

a) Lag en plan for hvordan komiteen skal
rekruere bøssebærere og mobilisere skoler,
næringsliv og andre viktige aktører i
lokalsamfunnet.

– Jim-Arve Røssevoll, ordførar i
Sula kommune

koordinerer og leder TV-aksjonen i din
kommune/bydel.

Identifiser mulige komitémedlemmer. Hvem
kan og vil være med på dugnaden? Hvem
kan bruke sin kompetanse til å løe
TV-aksjonen i di lokalsamfunn?

Få ting til å skje i lokalmiljøet
august/september

«TV-aksjonen er ein nasjonal dugnad
som får fram det beste i oss alle. Som
ordførar er det ei stor ære å få lov til å
gå i spissen for dee viktige arbeidet i
mi heimkommune. Liten som stor står
vi skulder ved skulder for å utgjere ein
forskjell. Det gjer meg skikkelig stolt.»
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Lag en TV-aksjons komité
mai/juni

7000 frivillige over hele landet
organiserer innsamlingen gjennom
600 kommune- og bydelskomiteer

Siden 1974 har TV-aksjonen gi
livsviktig hjelp til millioner av
mennesker.
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b) Gå igjennom sjekklista. Har man kontroll på alt det
nødvendige til aksjonsdagen? Hvem har ansvar for hva
og når må dee være klart?
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Gjennomfør TV-aksjonen
oktober
Sikre at det er nok bøssebærere. Det er viktig
at alle har få god informasjon om
oppmøtested- og tid.
All informasjon finner du på blimed.no
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har oversikt over bøssebærervervingen. Du
koordinerer arbeidet med oppmøtested og
de frivillige som deler ut og tar imot
bøssene på aksjonsdagen.
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moar og distribuerer kampanjemateriell.
Du bestiller og moar bøssemateriell og
koordinerer forberedelsene med bøssene til
aksjonsdagen. Bøssen med dekor må ikke
synliggjøres før aksjonsdagen.
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engasjerer skoler/barnehager i
kommunen/bydelen til å benye seg av
TV-aksjonens undervisningsopplegg. Du
bistår skoler med informasjon for de som
ønsker å organisere aktiviteter i forbindelse
med TV-aksjonen.
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blimed.no
BØSSEBÆRERTELEFON

8380 08 09005

02025

VÅRE GIVERKANALER

BLIMED.NO

KONTAKTINFORMASJON

Fylkesaksjonsleder Østfold

ostfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Akershus

akershus@tvaksjonen.no

Byaksjonsleder Oslo

oslo@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Hedmark

hedmark@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Oppland

oppland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Buskerud

buskerud@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Vestfold

vestfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Telemark

telemark@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Aust- og Vest-Agder

agder@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Rogaland

rogaland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Hordaland

hordaland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Sogn og Fjordane

sognogfjordane@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal

moreogromsdal@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Trøndelag

trondelag@tvaksjonen.no

Byaksjonsleder Trondheim

trondheim@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Nordland

tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Følg TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon
på facebook.com/bymisjon
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nordland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark

KJÆRE TV-AKSJONSKOMITÉ,
LYKKE TIL MED Å LAGE TIDENES
BESTE TV-AKSJON I DIN KOMMUNE!

BESTILLING AV
BØSSER OG BØSSEMATERIELL
Kommunenummer:

Kommunenavn:

Bøssemateriellet
leveres til:
Navn:
Leveringsadresse (ikke
postboks):
Postnr og – sted:
Mobilnr:
E-post:
*Fyll inn antall bøsser som allerede er på lager. Dersom dere ønsker flere bøsser, fyller dere
inn antallet dere ønsker tilsendt. Antall bøssemateriell* tilsvarer samlet antall bøsser dere
bruker. Som takk for innsatsen vil bøssebærerne motta en pin, og dere fyller inn antall pins
dere ønsker tilsendt. Ofte er det flere bøssebærere enn bøsser, så det kan være lurt å
bestille flere pins enn antall bøsser dere bruker.
ANTALL
*Bøsser på lager
Ønsker nye bøsser
= Samlet
Bøssemateriell (bøssedekor, ID-kort, plomber)
Skademeldingsskjema
Evalueringsskjema
Post It-lapper
Pins til bøssebærere
Reflekser
Informasjonsbrosjyre til bøssebærerne
Årsak til at nye bøsser bestilles:
………………………..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Returneres til Anita Mørland agder@tvaksjonen.no
NB! Frist for å levere skjemaet er fredag 8. juni

Fra: Anita Mørland[Agder@tvaksjonen.no]
Sendt: 25.04.2018 11:33:14
Til: Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Ada Elise Qvale Nygård; Postmottak
Tittel: Vi inviterer deg til å opprette årets Kommunekomite!

Beklager at denne henvendelsen kommer litt sent Ada Elise, du etterlyste den i februar. Årsaken er rett og
slett at mange elementer skal på plass før vi kan "gå ut" i det offentlige rommet!
Hei Astrid Margrethe og Ada Elise,
Takk for i fjor – takk for den fantastiske innsatsen du og dere gjorde!
Takk for både hyggelig og meningsfylt samarbeid!
Nå ønsker vi nytt TV‐aksjonsår velkommen.
Et TV‐aksjonsår for Kirkens Bymisjon.
Et TV‐aksjonsår som skal åpne dører og invitere flere inn i varmen.
Vi inviterer deg til å opprette årets Kommunekomite. Se vedlagte brev.
Vi håper du vil opprette en kommunekomite som har i seg å bli med for Kirkens Bymisjons arbeid for å skape
et varmere og mer inkluderende samfunn. For det er det årets TV‐aksjon vil handle om.
Vi håper du og dere vil invitere videre ‐ invitere representasjon fra skole, foreninger, trossamfunn og
næringsliv mm inn i deres komite. En liten gjeng i førersetet som kan spille hverandre gode og som igjen kan
invitere frivillige i sine nettverk med. Dette skaper ringer i vannet når høstens TV‐aksjon blir kraftfull og
synlig i din kommune og når bøssebærere inviteres til å gå årets viktigste søndagstur.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at du og dere registrerer dere på vårt elektroniske
registreringsskjema innen fredag 1. juni. Her er skjemaet: https://www.blimed.no/aksjonskomite‐paa‐1‐2‐3/
(NB – bruk Google Chrome ‐ Internet Explorer virker ikke her).

Aksjonskomité på 1‐2‐3
www.blimed.no
TV‐aksjonen NRK 2018 går av stabelen søndag 21.oktober; Årets TV‐aksjon går til Kirkens Bymisjons
arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn

Vi ber også om at dere kan registrere status og behov for bøsser og bøssemateriell. (Dette fordi nye bøsser
har lang produksjonstid). Her er fristen for å sende skjemaet tilbake til meg fredag 8. juni
I løpet av neste uke sender TV‐aksjonen sentralt ut informasjon og materiell til alle kommunenes
bøssemateriellmottakere ‐ de som var registrert som det i 2017.
Har dere lyst til å ta en titt på fjorårets endelige resultater? – dette er linken
http://2017.giverstafett.no/landsstatistikk

Resultater
2017.giverstafett.no

Vedlegg:
·
·
·

Invitasjon til å opprette kommunekomite
Registreringsskjema bøssemateriell 2018
Komitebrosjyren – korte tips om komiteprosessen – dvs gode fellesnevnere som komiteer har meldt
tilbake til oss over flere år.

Bruk meg J
Jeg vil gjerne brukes! Mail meg! Ring meg! Inviter meg!
Beste hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV‐aksjonen NRK Kirkens Bymisjon
___________________________
www.kirkensbymisjon.no
Mobil: 916 00 601

