
Dugnadsdagen 23. oktober TV-AKSJONEN 

 

Kjære Velforening i Risør kommune 

Kommunestyret har vedtatt at TV-aksjonskomiteen kan utbetale stimuleringsmidler til velforeninger 

som deltar på «Dugnadsdagen». Det vil si at din velforening kan få tilskudd til å delta på 

«dugnadsdagen». Potten pålydende kr. 60.000.- vil fordeles likt mellom alle velforeninger som deltar. 

Hensikten med Dugnadsdagen er å synliggjøre velforeninger i kommunen, styrke frivillig initiativ samt 

å bistå velforeningene med rekruttering. Aktiviteten vil forhåpentligvis også bidra til økt oppslutning 

om eget nabolag, og i tillegg gjøre TV-aksjonen til noe som er «lokalt så vel som nasjonalt».   

Velforeningene som ønsker å delta må melde seg på ordningen innen 15. september 2022.  

 

Dugnadsdagen - Frie midler - Tidspunkter 

Velforeningene oppfordres med dette til å skape en lokal nabolagsdag samtidig som de er med på å 

koordinere innsamlingsaksjonen i sitt nærområde. Dette gjør de sammen med TV-aksjonskomiteen 

og andre frivillige foreninger i området.  

Dugnadsdagen kan eksempelvis gjennomføres med velforeningenes egne dugnader, matservering, 

leker for barn og unge etc. Det er opp til enhver velforening å avgjøre hva som er best for dem. 

Samtidig som det jobbes i nabolaget, går noen med bøsser. Tiltaket kan oppfattes som 

væravhenging, men vi håper det ikke hindrer deltakelse, heller at det finnes ikke dårlig vær, bare 

dårlige klær. 

Pengene velforeningene mottar fra kommunen er frie midler, og kan f.eks. brukes til mat og drikke 

på selve dagen, utsyr, lekestativ, benk eller noe annet som trengs i nabolaget.   

De lokale dugnadsaktivitetene kan starte når det passer for velforeningen. Selve bøsseinnsamlingen 

bør skje litt ut på dagen, og kan godt starte opp fra kl. 14.00 og utover. Innsamlingen skal være helt 

ferdig kl. 18.00. Bøssene leveres til Risørhuset senest innen kl. 19.00. Dersom dette ikke lar seg gjøre, 

avtaler vi levering/henting neste dag.  

 

Lokalkjent kontaktperson - Bøssebærere - Utlevering av bøsser 

TV-aksjonskomiteen vil i disse dager starte arbeidet med å verve bøssebærere. Vi håper med dette at 

så mange velforeninger som mulig kan stille med én kontaktperson. Kontaktpersonen bidrar videre til 

å verve flere som bøssebærere i sitt nabolag. På den måten sikrer vi at flest mulige hus blir besøkt.  

Mange privatpersoner og organisasjoner, lag og foreninger bidrar hvert år til å gå med bøsser – ikke 

minst velforeninger! Vi opplever likevel at det er en rode eller to som ikke blir gått, som resulterer i 

at husstander dessverre ikke blir besøkt.  Dette håper vi å unngå med denne nye ordningen.  

Jo flere som er med, jo raskere går det. Vi ønsker å unngå at enkelte frivillige jobber langt ut på 

kvelden. Vi håper med dette at velforeningene kan stille med mannskaper som kan dekke «hullene» 

der de oppstår. Kjenner du mange i ditt nabolag? Da vil vi gjerne ha deg med. Meld deg som 

kontaktperson i ditt område og vær med på den årets store TV-aksjon.  Potten som fordeles kommer 

deg og ditt nabolag direkte til gode. 

https://forms.office.com/r/ec200DKBqu


Ønsker din velforening å være med på dette? Da må velforeningen: 

1. Utnevne en kontaktperson  

2. Melde seg på her i dette skjemaet i løpet av 15. september (Følg lenken til nytt vindu). 

Mvh 

Tv-aksjonskomiteen  

Varaordfører Viktor Hauge 
Medlem Else Gerd Håkedal 
Medlem Vigdis Krokstad Eriksen 
Koordinator Knut Jost Arntzen 

 

Info om TV-aksjonen 2022 – Leger uten grenser 

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner 

til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.   

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, 

men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle 

sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell 

orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn. 

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke 

vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten 

tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er 

dette mennesker i sårbare livssituasjoner.   

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente 

sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken 

Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I 

samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å 

utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.  

TV-aksjonen 2022 skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv! 

 

Ønsker du å være bøssebærer? 

Alle lag og foreninger som ønsker å delta oppfordres til å ta kontakt så snart som mulig for å avtale 

henting/utlevering av bøsser.   

Privatpersoner kan melde seg på i portalen på nettsiden www.blimed.no. Portalen åpner først 13. 

september.  

Alle kan hente/få utlevert ferdig plomberte bøsser, rodekart og informasjonsmateriell hele uka forut 

for aksjonsdagen.  

 

Ta kontakt med Knut Jost Arntzen på tlf. 995 96 988 eller send epost til 

knut.jost.arntzen@risor.kommune.no for spørsmål og påmelding.  

https://forms.office.com/r/ec200DKBqu
http://www.blimed.no/
mailto:knut.jost.arntzen@risor.kommune.no

