HVA GÅR PENGENE TIL?
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi
omfattende helsehjelp til noen av
de mest sårbare i verden. 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.
Sammen får vi hjelpen helt frem.
Les mer på blimed.no

Information in English.

With the funds from the Telethon,
The Norwegian Red Cross will
provide crucial aid to civilians
caught behind the front lines of
war and conflict.
By supplying medicines, healthcare,
clean water and food to civilians affected
by war and conflict, this year’s telethon
will provide relief to some of the most
vulnerable people in the world. The
situation is urgent, and even the
smallest contributions will help save
lives. The Red Cross is in many cases
one of a very few aid organizations
allowed through enemy lines with
humanitarian assistance, and working
with our network of local volunteers,
we have access to many who would
otherwise be cut off from crucial aid.

HEI! VIL DU STØTTE ÅRETS
TV-AKSJON SOM GÅR TIL RØDE
KORS OG MENNESKER FANGET
I KRIG OG KONFLIKT?

SMS: send TVA til 2133 (250kr)
Vipps: valgfri sum til 2133
blimed.no
facebook.com/rodekors
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005
Ta bilde som bøssebærer #nrktvaksjonen
Informasjon til bøssebærere

KJÆRE BØSSEBÆRER!
Takk for at du går med bøsse og bidrar til
at mer enn to millioner mennesker fanget
i krig og konflikt får livsviktig hjelp.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi
omfattende helsehjelp til noen av de mest
sårbare i verden – sivile rammet av krig og
konflikt. 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.

RÅD OG TIPS
1. Sjekk at nummeret på ID-kortet ditt stemmer med nummeret på bøssen.
2. ID-kortet skal henge godt synlig.
3. Mange sitter og venter på deg. De og vi er takknemlige for at du går hele ruten din.
4. Ring på døren og vent. Alle er ikke like raske til bens.
5. Ved blokker: Ring på hos beboerne, presenter deg og spør om lov til å komme inn.
6. Presenter deg: ”Hei, vil du støtte årets TV-aksjon som går til Røde Kors, og til mennesker
fanget i krig og konflikt?”
7. Post-it lappen leveres til alle som ikke er hjemme eller har kontanter. Der hvor ingen er
hjemme skal den festes på innsiden av postkassen eller i oppgangen. Husk å minne om
at det er mulig å betale med mobilen i år!
8. Når du har gått hele ruten din, skal du levere bøssen og id-kortet tilbake der du fikk
det utlevert. Pass på at du blir kvittert ut av den som mottar bøssen.
9. Ved uforutsette problemer, ring ditt lokale innsamlingslokale, eller TV-aksjonen
sentralt tlf: 800 40 070.
Ved uhell eller ulykke, ring politi på 112 eller ambulanse på 113.

