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Kjære alle sammen.

For en dag - for en innsats - for et resultat,
 totalt fra hele landet kr 230 609 900,- 

Denne boken inneholder bl.a. en del medieomtale fra ulike lokalforeninger. Den er gitt som en hilsen 
fra distriktet, som takk for den flotte jobben som ble gjennomført av mange frivillige fra hele Vest-
fold. 
                                

I Vestfold ble det samlet inn kr. 10 024 465,- noe som er utrolig flott.
Re kommune er den kommunen hvor det ble samlet inn mest,
kr 57,60 pr. innbygger, mens Hof og Lardal følger på plassene deretter.  
Av Vestfoldbyene var det Sandefjord som samlet inn mest, hvor det  
ble samlet inn totalt kr 2 214 870,- Gjennomsnittbeløp pr. innbygger i 
Vestfold ble kr. 38,39 som er en flott økning fra 2015 hvor det var
kr. 33,49.

Fakta om TV-aksjonen:  
Dette har du vært en del av, samt med å skrive historie i Norge:

· TV-aksjonen er arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. 
· Siden 1974 har det norske folk samlet inn mer enn syv milliarder kroner som har 

gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp. 
· Fra 1978 ble selve innsamlingen arrangert av hver kommune med ordføreren i spissen.  

Nå ligger ansvaret hos over 500 kommune- og bydelskomiteer. 
· Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, 

for aksjonen” Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte”. 
· Kong Haakon var den gang innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens motto var 

”Du må ofre noe – mange ofret alt”. 

Godt levert og fantastisk innsats –  
tusen takk fra Distriktsstyret 
v/ leder Erik Arnesen

Design og trykk: C
icero Digital og Grafisk AS  •  cicerodg.no
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SYRIA – Mat, vann og medisiner

LIBANON – Helseklinikker

SØR-SUDAN – Kirurgiske team og førstehjelp

AFGHANISTAN – Helsetilbud for mor og barn




SOMALIA – Opplæring av helsepersonell

MYANMAR – Folkeopplysning og mobile helseklinikker


HONDURAS, EL SALVADOR OG GUATEMALA – Voldsforebygging

NORGE – Integrering

FA
K

TA
 O

M
 K

R
IG

 O
G

 K
O

N
FL

IK
T




6 7

HOLMESTRANDSANDE
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Søndagens Tv-aksjon 
ble en av de bedre i 
Svelvik, både i antall 
innsamlede kroner og 
i antallet frivillige som 
stilte opp som bøsse-
bærere. 
KENT STIAN HÅKONSEN
kent.stian.hakonsen@svelviksposten.no

33 77 30 10

De har slitt de siste årene med å 
få nok frivillige til å stille til Tv 
Aksjonen og de rundt 35 rode-
ne i kommunen, men på søn-
dag var det både dobbelt og 
trippel dekning på flere, pluss 
at Svelvikferja og søndagsåpne 
butikker fikk besøk.

– Vi er strålende fornøyd med 
at så mange frivillige valgte å 
stille som bøssebærere i år, for-
klarer Andreas Muri innsam-
lingsleder mens det strømmer 
inn med frivillige på kommu-
netorget klokken 15 på søndag..

– Ja det varmer i hjerte å se så 
mange stille opp i dag, legger 
Lars Erik Pettersen leder i Svel-
vik Røde Kors til.

 De unge ville bidra
– Jeg har jo hørt flere unge som 
har kommet innom og sagt at 
de vil bidra til Tv-Aksjonen, og 
har fått med seg foreldrene, sier 
Odd Arne Lindtveit Innsam-
lingskomiteen Tangen NMU.

På utsiden av kommunetor-
get står Emly Marie på 10 år og 
familiens hund Happy nesten 
ett år og venter mens mor er 
inne og registrerer og henter 
bøsse.

– Vi vil gå med bøsse i dag for-
di vi synes det er viktig å støtte 
andre barn som trenger hjelp, 
forklarer den unge jenta mens 
Happy logrer fornøyd.

Godt oppmøte
– Jeg kan ikke huske sist gang 
vi hadde så stor pågang. Vi had-
de fylt opp alle rodene innen 
klokken 1520, og enda kom det 
flere så vi måtte dele noen av de 
større rodene i to. Samtidig fikk 
vi også sendt ut bøssebærere til 
steder vi ikke har besøkt tidli-
gere, som at to unge tok Svel-
vikferja fram og tilbake og sam-

let inn fra passasjerene. De ble 
tatt godt imot om bord, og de 
fikk så vidt jeg vet bare et nei, 
forklarer Arvid Askø i innsam-
lingskomiteen søndag aften.

Det var to unge gutter Phillip 
Howell og Martin Stenseng som 

kjørte skytteltrafikk over Svel-
vikstrømmen, mens de samlet 
inn til årets Tv aksjon. Martin 
Stenseng flyttet til Svelvik fra 
Herøy og har savnet litt ferja 
der og er over gjennomsnittet 
glad i båter, og meldte seg 

straks han fikk høre ideen.

Et bra resultat
– Vi fikk et bra resultat, og det 
er tidenes nest beste bøssere-
sultat, tror jeg. Vi slår ikke be-
stenoteringen, som var 2014, 

men vi slår 2015 og 2013 kraftig 
sier Arvid Askø etter at penge-
ne har vært igjennom tellemas-
kinen til Sparebanken Øst søn-
dag kveld.

– Årets innsamlede beløp er 
134.181 kroner som er registrert 

Svelvikinger både åpnet lommeboka og stilte opp som frivillige bøssebærere bå

God lokal innsats på åre

KJEMPE: Innsamlingsleder Andreas Muri, og leder i Svelvik Røde Kors Lars Erik Pettersen var godt fornøyd med den frivillige innsatsen, og 
alle roder var dekket i løpet av en halv time.

GRATIS befaring/tilbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

Stilfullt
ansiktsløft

til jul

Stort utvalg i interiørgardiner

GODE HØSTPRISER

- VERDENS ENKLESTE DEKKHOLD -
Vi oppbevarer dekkene dine hele vinteren
og kontakter deg når det er på tide å skifte
igjen til våren. I mellomtiden vasker og
kontrollerer vi de, slik at du er i rute
til neste dekksesong. Omlegging inkludert!

DEKKHOTELL

BUSKERUD KAROSSERI AS
- DekkTeam Partner
Tegelverksvn. 21, Solbergelva
: 32 87 82 61

HØSTKUPP!
INNVENDIG
SOLSKJERMING

GRATIS BEFARING: 911 50200
SOLSKJERMING - GARASJEPORTER

Følg oss også på 
svelviksposten.no

Forening
og klubb
Har din forening/klubb 
eller ditt lag hatt møte 
eller årsmøte? 

Husk å sende inn referat til 
redaksjon@svelviksposten.no
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e både til lands og på sjøen:

 årets Tv-aksjon

HAPPY: En over 
gjennomsnittet glad australian 
cobberdog og Emly Marie stilte.

FORNØYD: Vi har hatt flinke 
frivillige og givere, sier Askø.

PÅ FERJA: Martin og Phillip 
samlet inn penger fra passasjerer 
som krysset Svelvikstrømmen.

inn. I tillegg har vi drøye 5.900 i 
utenlandske sedler i foran av 
Euro, dollar, og Sveitserfranc, 
Det vil si cirka 140.000 i bøsse-
ne, forklarer Arvid Askø etter 
søndagens besøk hos Spare-
banken Øst for å levere inn 

årets innsamlede midler.
Totalt har Svelvik gitt kroner 

35,48 per innbygger.
Årets TV-aksjonsmidler skal 

gi livsviktig hjelp som mat, rent 
vann og helsehjelp til sivilbe-
folkning i ni land som i mange 

år har lidd under krig og kon-
flikt: Syria, Libanon, Sør Sudan, 
Afghanistan, Somalia, Myan-
mar, El Salvador, Guatemala og 
Honduras. Pengene går også til 
å hjelpe flyktninger som er bo-
satt i Norge.
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NÅ over630.000KIWI PLUSS-kunder!

7,5% BONUS
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT?

Bli KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no
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www.scandic.no
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Det er totalsummen som teller!

Norsk-
produsert

Logg deg inn 

med din 

aID 
og følg oss 

også på 

svelviksposten.no
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SANDEFJORD
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Auksjon, underhold-
ning, musikk og teater 
er bare noe av det 
Sandejord Røde Kors 
kan friste med for å få 
deg til å åpne lomme-
boken lørdag.
PER LANGEVEI
per.langevei@sb.no

– Vi har fått inn mange fantas-
tiske bidrag til vår auksjon som 

holdes på Rukla lørdag 15. okto-
ber.

Det sier Monika Blix, pro-
sjektleder for TV-aksjonen I 
Sandejord Røde Kors. Hun sier 
at givergleden har vært stor, og 
at folk er veldig positive til TV-
aksjonen.

 Mange har gitt kunstverk fra 
private samlinger både fra San-
dejord og Oslo. Flere lokale ir-
maer har vist giverglede. Vi kan 
nevne opplevelsesturer med 
ferje til Danmark og Kiel, an-

" 
Vi har fått inn 
mange fantas-
tiske bidrag til 

vår auksjon.
MONIKA BLIX
prosjektleder for TV-aksjonen  
i Sandefjord Røde Kors

siktsbehandlinger, ine midda-
ger, bilpleiepakker etc. Blix sier 
at folk ønsker å støtte Røde 
Kors sitt arbeid i krig og kon-

liktområder.
 De jobber med å få ut livsvik-

tige medisiner, helsehjelp, rent 
vann og mat til en svært sårbar 
gruppe medmennesker. Behov 
for hjelp og støtte er enormt, og 
hvert bidrag vil være med på å 
redde liv.

Auksjonen lørdag er en del av 
kulturhelgen på Rukla  som be-
står av konserter og teater. Blix 
kan love et variert og spennen-
de programf. Artisten Ida Stein, 
Kristina & the Whales og Fattig-

mannsbandet stiller opp gratis 
for Tv-aksjonen. Stella Polaris 
har også satt opp en forestilling 
om tema migrasjon. Aukjonari-
us er politistasjonssjef Brian Ja-
cobsen, og Blix håper på god re-
spons fra Sandejordingene.

Inntektene fra auksjonen går 
uavkortet til TV-aksjonen, og 
rett inn i Sandejord Kommu-
nes giverstatistikk. Hun fortel-
ler at  ambisjonen i å  er å være 
den kommunen som gir mest 
pr. innbygger i Vestfold.

Auksjon til inntekt for årets TV-aksjon

– Fantastiske bidrag

AUKSJON: Monika Blix, prosjektleder for TV-aksjonen i Sandejord Røde Kors, viser frem noen av kunstverkene som har blitt gitt til årets TV- aksjon. Til venstre står Ruben 
Schulkes som også er med i prosjektgruppen. FOTO: PER LANGEVEI
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Sandefjord har i årets 
TV-aksjon bidratt 
med 2,1 millioner 
kroner til Røde Kors 
sitt arbeid for sivile 
ofre for krig og kon-
flikt. Det er over 
670.000 kroner  
mer enn i fjor.
LILY MARCELA GUNDERSEN
lily@sb.no

970 00 341

–  Vi er kjempefornøyde! Det er 
helt fantastisk. Resultatet er 
det høyeste de fem siste årene, 
og over 100.000 kroner mer 
enn det vi satte som mål, sier 
Monika Blix, prosjektleder for 
TV-aksjonen i Sandefjord Røde 
Kors.

Totalbeløpet på 2,1 millioner 
kroner gjør at Sandefjord i år 
ligger på topp i Vestfold. Tallet 
har ikke vært så høyt i Sande-
fjord siden 2006. Tønsberg og 
Larvik følger etter på listen, 
henholdsvis med beløpene 1,5 
og 1,4 millioner kroner.

I Sandefjord har bøssebærer-
ne samlet inn 688.000 kroner, 
næringslivet har bidratt med 
hele 725.000 kroner og kom-
munen med 69.000 kroner. 
621.000 kroner er plassert i ka-
tegorien «annet».

– Lagånd skaper resultater. 
Konklusjonen er at når vi ten-
ker annerledes, at vi skal gjøre 
ting sammen, så virker det. Det 

at vi nå har stått sammen – næ-
ringslivet, kulturlivet, idretten, 
bøssebærere og alle andre fri-
villige – resulterer i den fantas-
tiske givergleden. Vi er takk-
nemlige for alle som har bidratt, 
sier Blix.

45,9 kr pr. innbygger
Re er den kommunen i Vestfold 
hvor det ble samlet inn mest 
per innbygger (59 kroner), 
mens Hof, Lardal og Andebu 
følger på plassene etter. Av 
Vestfold-byene var det i Sande-
fjord det ble samlet inn mest 
per innbygger (45,9 kroner).

Bidragene fra næringslivet 
har gjort et hopp fra 130.000 
kroner i fjor til 725.000 kroner i 
år, og har med det gitt et stort 
utslag på resultatet – nesten 16 
kroner per innbygger.

– Vi startet å planlegge aksjo-
nen allerede ved starten av 
året, og har forsøkt å nå ut til 
bredden. Bidragene fra næ-
ringslivet kan vi med sikkerhet 
si at er det høyeste beløpet 
noen gang, sier Blix.

For at sandefjordingene skal 
bidra mest mulig er en mengde 
personer blitt involvert fram 
mot TV-aksjonen. Arrange-
mentet kulturhelgen på Rukla 
har for eksempel økt bidragene 
med 1,12 kroner pr. innbygger.  
I publikumskonkurransen på 
Komplett Arena kom det også 
inn store bidrag fra publikum 
under hjemmekampen, nøyak-
tige beløp her er ikke klart 
ennå. Etterslep i opptellingen

Sandefjord i  
tV-akSjonen 2016 

 ■ Totalt innsamlet: 2,1 millioner 
kroner

 ■ Rangering i fylket: 5. plass 
fordelt på innbyggere  
(1. plass på totalbeløp)

 ■ Rangering nasjonalt: 
244. plass (av totalt 429 
kommuner i landet, fordelt 
på innbyggere)

 ■ Bidrag pr. innbygger: 45,91 
kroner (tilsvarer 3,76 kroner 
over landssnittet på 42,15 
kroner)

 ■ Det er fortsatt mulig å gi 
til TV-aksjonen, selv om 
hovedaksjonsdagen var 
søndag.

gjør at beløpene fortsatt kan 
endre seg, og ikke minst er det 
fortsatt mulig å gi penger til ak-
sjonen.

– rørt og ydmyk
Vestfold er rangert på 17. plass 
av totalt 19 fylker i landet, for-
delt på innbyggere. I alt ga vest-
foldingene 9,4 millioner kro-
ner. På landsbasis samlet TV-
aksjonen inn 219,8 millioner.

– Dette er helt fantastisk. Tu-
sen takk til alle som har bidratt! 
Alle bidrag kommer til å gjøre 
en forskjell og sammen får vi 
hjelpen helt frem. Alt engasje-
mentet vi har sett i det siste er 
overveldende. Jeg er rørt, takk-
nemlig og ydmyk på vegne av 
hele Røde Kors. To millioner 
mennesker vil nå få livsviktig 
hjelp, uttaler Sven Mollekleiv, 
president i Røde Kors, i en 

Sandefjordingene ville gjerne bidra til TV-aksjonen

ny rekordinnsamling

Glade for Å Bidra: Bøssebærerne i Sandefjord samlet inn 688.000 kroner søndag. Andrea Høilund (15) og Vilde Winge (13) satte pris på å kunne bidra i aksjonen. 
 foto: lily Marcela GunderSen

oVerGikk MÅlet: Hovedkomiteen for den lokale innsatsen 
i TV-aksjonen satte som mål å samle inn minst to millioner kroner, 
og overgikk dette med 100.000 kroner. – Helt fantastisk, sier 
prosjektleder Monika Blix (t.h.).  foto: lily Marcela GunderSen

Sandefjord: I fjor var beløpet en del lavere, men i 2014 ble det 
samlet inn 1,9 millioner kroner i Sandefjord. Dette beløpet ble slått 
med glans i år. SkjerMduMp: GiVerStafett.no

 pressemelding.
Årets TV-aksjonsmidler skal 

gi livsviktig hjelp som mat, rent 
vann og helsehjelp til sivilbe-
folkning i ni land som i mange 
år har lidd under krig og kon-

flikt: Syria, Libanon, Sør Sudan, 
Afghanistan, Somalia, Myan-
mar, El Salvador, Guatemala og 
Honduras. Pengene går også til 
å hjelpe flyktninger som er 
 bosatt i Norge.
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Vi har snakket med Lars Martin Myhre

Lars Martin Myhre er ambassadør for 
TV-aksjonen i 2016 og han har følgende å 
fortelle deg i den anledning:

Hvorfor er det viktig for deg å støtte nettopp årets 
TV-aksjon?
Det er en ære å bli spurt om å få være med på noe 
så fantastisk som verdens største dugnad. Dette er 
den gangen i året alle vi nordmenn samles om en 
felles viktig sak. Årets aksjon som går til Røde Kors 
og skal gi livsviktig helsehjelp til over to millioner 
mennesker støtter jeg fullt opp om.

I dag er over 60 millioner mennesker er på flukt 
fra krig og konflikt, hvordan kan hver enkelt av oss 
være med på å endre noe så omfattende? 
Hver og en av oss kan gjøre litt og det er dette 
som gjør den store forskjellen for de som trenger 
vår hjelp. 

Hvordan oppfatter du arbeidet som Røde Kors gjør 
både her i Norge og ellers i verden? 
Røde Kors hjelper folk der de er og der nøden er 
størst og alle frivillige gjør en kjempeinnsats. 

Lokale frivillige står sentralt i Røde Kors sitt arbeid, 
tror du det nytter? 
Selvfølgelig nytter det. Historien viser at Røde Kors 
er på plass der hjelpen trengs. Men de trenger 
også vår hjelp og vi kan støtte ved å gi penger til 
årets TV-aksjon. 

Støtt årets TV-aksjon sier du, hvordan kan vi hjel-
pe?
Bli bøssebærer på aksjonsdagen 23. oktober. 
Det er veldig enkelt, registrer deg i dag på www.
blimed.no eller ring 02025. Du kan også ta kontakt 
med din kommune direkte. Turen tar ca to timer og 
du gjør en forskjell. 

Til slutt, har du noen siste oppfordringer:
Ditt bidrag kan være med på å redde ett mennes-
ke fra å dø av sykdom eller sørge for at et barn i 
Syria ikke legger seg sulten, med kun litt gress i 
magen. Barn, gravide, syke, eldre, mødre og fedre 
– lever i krig og konflikt og mangler det meste. 
Derfor er alle bidrag viktige, også ditt og mitt!

Lars Martin Myhre

Lars Martin Myhre inspirerer til ny innsats for TV-aksjonen.

FAKTA OM LARS MARTIN MYHRE

• Lars Martin Myhre er en norsk 
komponist, gitarist, pianist, vokalist 
og produsent

• Bosatt i Sandefjord.
• Født: 10. august 1956 (alder 60), 

Tønsberg
• Filmmusikkbidrag: Henrys 

bakværelse
• Album: Hans Majestet, Vintersang, 

mer …

Lars Martin Myhre oppfordrer deg til å bli bøssebærer
Av EMIRA HOLMØY 
Publisert: 28. september 2016,

Millioner av mennesker lider under krig 
flere steder i verden. De venter på hjelp. 
Snart kan du bidra.

TØNSBERG: Hvis du setter av noen timer søndag 23. 
oktober til å bli bøssebærer under årets TV-aksjon, 
bidrar du til at flere sivile som er rammet av krig, får 
hjelp.
I år går pengene til Røde Kors og skal brukes til å gi 
medisiner og annen helsehjelp, rent vann og mat til 
sivilbefolkningen  som er ofre for krig og konflikt.
Pengene skal hjelpe to millioner mennesker i Syria, Li-
banon, Afghanistan, Myanmar, Sør-Sudan, Somalia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras og i Norge.
– Vi kan garantere at hjelpen kommer helt fram. Vi er 
til stede i disse krigsområdene. Noen steder gjennom 
vår søsterorganisasjon Røde Halvmåne, sier aksjons-
ansvarlig Christina Moen i Vestfold Røde Kors.

– Meld deg på telefon
Denne uken åpnet Røde Kors bøssebærer-telefonen 
som er 02025.
– Vi har behov for 3.000 bøssebærere i Vestfold. Jeg 
håper mange melder seg slik at de fleste kan få besøk 
av en bøssebærer, sier Line Vettestad, fylkesaksjons-
leder for Buskerud og Vestfold.

Lars Martin Myhre er ambassadør for årets TV-aksjon 
i Vestfold. 

– En ære å bli spurt
– Det er en ære å bli spurt. Norges Røde Kors er en 
fabelaktig organisasjon. For en standing de har. TV- 
aksjonen er den største dugnaden da Norge samles 
rundt en viktig sak, sier Myhre.
Det er ikke først gang han stiller opp for TV-aksjonen. 
Sammen med Sissel Kyrkjebø og Arve Tellefsen har 
han vært en av de hyppigste gjestene i NRKs studio 
under TV-aksjonene gjennom tidene.
– Det har vært meningsfylt hver gang. TV-aksjon er 
viktig både for å samle penger men også for å skape 
en annen bevissthet hos folk. Det er veldig mye godt 
informasjonsarbeid som følger med. Vi er forpliktet til å 
holde oss informert, sier Myhre.

Dør av sult
Han har vært med på et arrangement for Røde 
Kors-medarbeidere som skal jobbe med TV-aksjonen. 
Her fortalte også Amir Kanaan om den prekære nøden 
menneskene i Syria har opplevd og opplever.  

– Mennesker dør av sult. Forestill deg at du står der og 
eneste drømmen du har er å fylle de tomme magene. 
Folk venter på deres hjelp. Vi må gå sammen for å 
hjelpe menneskene i Syria, sier Kanaan, som kom for 
fem måneder siden til Tønsberg og meldte seg som 
frivillig hos Røde Kors. 
– Det er lett å bli motløs når vi hører det Amir forteller. 
Men sammen kan vi utrette mirakler. Vi trenger hver-
andre i livet, sier Myhre. Han oppfordrer folk til å melde 
seg som bøssebærer.

Hyggelig søndagstur
– Man får en hyggelig søndagstur, samtidig som man 
hjelper andre, sier han.
Gir du 250 kroner, dekker dette mat til fire personer i 
en måned. 25 kroner dekker medisiner mot lungebe-
tennelse til 24 barn, ifølge Christina Moen.
Hun forteller at Vestfold aldri har klart å mobilisere 
3.000 bøssebærere, som er det egentlige behovet.
– Jeg håper virkelig at vi kan klare det i år. At dette blir 
en tidenes TV-aksjon, sier Moen.

BLI MED: Røde Kors har fått årets TV-aksjon. Lars Martin 
Myhre er ambassadør for TV -aksjonen i Vestfold i år. Han 
oppfordrer for til å gå med bøsse 23. oktober. Fra venstre: 
Line Vettestad, fylkesaksjonsleder i Buskerud Vestfold, Lars 
Martin Myhre og bøssebærer Helge Klingberg. Bak Frivillig 
Amir Kanaan og aksjonsansvarlig Christina Moen i Vestfold 
Røde Kors. (Foto: Emira Holmøy)



18 19

TØNSBERG



20 21

2 Tønsbergs bladTirsdag 25. oktober 2016nyheTer

god
morgen!
TIPs oss! 33 37 30 30. Tips TB om små og store 
saker som gleder og engasjerer. Send tekst og bilder på e-post til  

redaksjonen@tb.no

I geTToen: Zelimir Kulisic og Marian Aas Hansen fremførte en nydelig versjon av Elvis Presleys låt «In the ghetto». alle foTo: anne CharloTTe sChjoll

Nå telles det penger 
fra bøssene i årets 
TV-aksjon.
ANNE CHARLOTTE SCHJØLL
anne.charlotte.schjoll@tb.no

33 37 30 30

Tønsberg: Samtidig som bøs-
sebærere landet rundt strøm-
met tilbake fra rodene sine søn-
dag, sang Marian Aas Hansen, 
Kor X,  Lars Hansen med flere 
inn penger til årets TV-aksjon.

– Her har vi både lokale og na-
sjonale artister på scenen, det 

"
Det er veldig, 
veldig hyggelig å 
være her

marIan aas hansen
artist på Røde Kors-gallaen

har ikke vært nei i noens munn, 
sa initiativtaker og konferansi-
er Steinar Høiback fra scenen i 
Oseberg kulturhus.

Foreløpig har byens nærings-
liv gitt 115.000 kroner.

Tønsberg kommune har gitt 
62.000 kroner. Det tilsvarer 1,5 
kroner for hver av kommunens 

innbyggere.
– Vi håper på å nå målet på 40 

kroner per innbygger. I fjor ga vi 
i snitt 38 kroner hver. Det er 
mulighet å overføre penger 
hele uka, sa Jan Petter Bergan i 
Tønsberg kommune til Tøns-
bergs Blad søndag kveld.

slengkyss og gave
Tønsberg musikkorps av 1919 
åpnet festforestillingen med en 
marsj før de akkompagnerte 
Marian Aas Hansen, kjent fra 
Stjernekamp og besøk under 
Domkirkefestivalen i flere år.

– Det er veldig, veldig hygge-
lig å være her, teksten på san-
gen jeg skal synge fra Pocahon-
tas handler om at når vi tør å 
åpne opp, får vi fantastiske 
opplevelser vi ikke hadde ven-
tet, sa Aas Hansen. 

Og etter litt oppstartsproble-
mer satt teksten på «Colors of 
the wind» som den skulle, sa-
len responderte med applaus 
og Marian Aas Hansen sendte et 
slengkyss til dirigent Inge Hat-
lelid Mortensen.

Med konserten markerte 
også Tønsberg Røde Kors at de 

er 100 år. 19. oktober 2016 ble 
lokallaget Tønsberg Røde Kors 
stiftet.

– Røde Kors sørger for at hjel-
pen vi gir kommer helt fram. 
Det var gratis å komme inn her, 
men betal gjerne litt når du går 
ut, sa Berg.

Ordføreren overrakte leder 
Per Annar Holm 5000 kroner i 
gave fra Tønsberg kommune til 
Tønsberg Røde Kors.

Vann, mat og medisiner

Pengene fra årets innsamlings-
aksjon går til hjelpeorganisa-

Ikke nei i noens mun

TV-aksjonen 2016   ● VesTfold ga 9,4 mIllIoner

TAPA
mat & vinbar

/

3TØNSBERGS BLAD NYHETERTirsdag 25. oktober 2016

SE og DEL video og bilder: 
tb.no/sendvideo og tb.no/sendbilde 

Eller send via Instagram med  #tbno

Erik Wold Aunemo
Nyhetsredaktør 
erik.wold.aunemo
@tb.no
975 78 185

Marie Olaussen
Nyhetsleder
marie.olaussen@tb.no
906 03 275

I SAMME BÅT: «Når båten seiler inn» sang Kor X fra Slagen.

STILTE OPP FOR RØDE KORS: Fra venstre Didrik J. Krager, Andreas Birkelund, Inger Horn, Anne 
Torine Gjølstad, Mats Edvin Aarø, Tone Andersen, Jan Petter Bergan og Christina Moen.

unn
sjonen Røde Kors' arbeid for 
mennesker i området som er 
rammet av nød. Noen av de 
innsamlede pengene skal be-
nyttes til integreringsaktivite-
ter i Norge.

Innsamlingsaksjonen skal gi 
blant annet sørge for at 605 000 
mennesker i Syria får livsviktig 
hjelp som vann, mat, medisiner 
og helsetjenester.

Det samme gjelder 700.000 
mennesker i Somalia og 
208.000 mennesker i Myan-
mar. For å nevne noen.

Fjorårets TV-aksjon samlet 

inn 183 millioner kroner til 
Regnskogfondet. Det var det la-
veste resultatet på ti år.

 I 2014 kom det inn 253 millio-
ner kroner til Kirkens Nødhjelp. 
Det er det høyeste beløpet som 
er samlet inn gjennom NRKs 
innsamlingsaksjon noensinne.

Den aller første TV-aksjonen 
var i 1974, da fikk Flyktningerå-
det inn 22,5 millioner kroner. 
Det tilsvarer over 135 millioner 
kroner i dagens kurs.

SE OGSÅ LEDER SIDE 10

Vestfold-tallene er klare.  
I snitt ga vi drøyt 38 kroner 
hver, 5 kroner mer enn i fjor.

ØYVIND SKAVHELLEN
oyvind.skavhellen@tb.no
33 37 30 30

TØNSBERG: I alt ga vestfoldin-
gene 9.404.699 kroner.

– Det er utrolig flott, sier fyl-
kesaksjonsleder Line Vettestad 
i Buskerud og Vestfold i en 
pressemelding. Gjennomsnitts-
beløp pr. innbygger i Vestfold 
ble kr 38,39 som er en økning 
fra 2015 hvor det var kr 33,49.

På landsbasis ble det samlet 
inn 219,8 millioner kroner til 
Røde Kors sitt arbeid for sivile 
ofre for krig og konflikt, melder 
TV-aksjonen i en pressemel-
ding. 

– Dette er helt fantastisk. Tu-
sen takk til alle som har bidratt! 
Jeg er rørt, takknemlig og yd-
myk på vegne av hele Røde 
Kors. To millioner mennesker 
vil nå få livsviktig hjelp, sier 
Sven Mollekleiv.

Årets TV-aksjonsmidler skal 
gi livsviktig hjelp som mat, rent 
vann og helsehjelp til sivilbe-
folkning i ni land som i mange 
år har lidd under krig og kon-
flikt: Syria, Libanon, Sør-Su-
dan, Afghanistan, Somalia, My-
anmar, El Salvador, Guatemala 
og Honduras. Pengene går også 
til å hjelpe flyktninger som er 
bosatt i Norge.

Vi la på en femmer  
mer enn i fjor

GIVERGLEDE: I alt ga vestfoldingene hele 9.404.699 
kroner til TV-aksjonen. FOTO: NTB SCANPIX

*Justert for prisstigning. KPI=august 2016

MLLE TMLL I MILLIONER 2016-KRONER*
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Røde Kors
i 2016:
220 mill.

Røde Kors
i 1993:
217 mill.

Det ble samlet inn 220 millioner kroner under TV-aksjonen
til inntekt for Røde Kors.  Dette er ca. det samme som sist Røde Kors 
hadde TV-aksjonen i 1993.

Røde Kors fikk like mye som sist

KILDER: NRK / NTB

BEST: Landsforeningen
mot kreft i 1980:
299 mill.

Sammen for 
barn i 2007:
299 mill.

HER GA DE MEST

Kommune Snitt pr. innb.
Re 59,16

Hof 52,86

Lardal 46,51

Andebu 46,47

Sandefjord 45,91

Holmestrand 42,69

Horten 36,46

Nøtterøy 36,44

Tjøme 35,82

Svelvik 35.48

Tønsberg 34,59

Stokke 34,48

Sande 32,40

Larvik 31,33
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RE
Årets TV-aksjon går til inntekt for Røde Kors sitt arbeid 
i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, My
anmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Hondura
s. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har 
kommet til Norge.

Elevene på Solerød skole har i flere år løpt for TV – 
aksjonen. 

1 og 2. klasse løper eller går runden rundt fotballba-
nen, og 3. til 7. klasse løper eller går runden rundt 
deler av Solbyfeltet – cirka 450 meter per runde.

På forhånd har elevene fått med seg en lapp hjem-
mefra der foreldre, besteforeldre eller andre som 
vil kan sponse en pengesum per runde. Noen vel-
ger å gå og samtidig slår av en prat med en mede-
lev eller to, andre løper opptil ei mil og svetter 
skikkelig for penga.

KLAR FOR KAKE: Kontaktlærer Mette Fjelltveit og 
Jon Haraldsen. Foto: Privat.

I start- og målområde sto flere lærere for å notere an-
tall runder – og det var et snev av konkurranseinstinkt 
blant de voksne også. Kontaktlærer i 3. og 4. trinn 
hadde lova sine elever at hvis de klarte 10 runder i 
snitt, så ble det kake.

Med mye engasjement fra lærerne på sidelinja ble 
det 12 runder i snitt. Det betyr kake – med sikker 
margin. 

Eleven med flest runder i år var Vebjørn Horn i 6. klas-
se som klarte 21 runder, tett fulgt av Gjermund Heier-

stad i 4. klasse med 20 runder. Det er ikke noe å si på 
innsatsen for en god sak!

Totalt løp i overkant av 50 elever fra 3. til 5. klassetrinn 
til sammen 832 runder på 50 minutter, det betyr 374 
kilometer totalt, pluss de yngste sine runder. En dis-
tanse tilsvarende tur – retur Oslo – Lillehammer, sånn 
cirka – det er ikke dårlig.

Skolen har ikke fått telt opp pengene ennå, men 
anslagsvis kom det inn cirka 8.200 kroner på løpe-
aksjonen for TV-aksjonen.

Solerød skole har også fått besøk av Karin Langaas 
fra Re Røde Kors. Hun fortalte om Røde Kors sitt ar-
beid, og om hvilken rolle de har lokalt i forhold til flykt-
ninger som kommer til Norge og Re kommune.

Søndag 23. oktober er datoen for årets TV-aksjon til 
inntekt for Røde Kors. I Re har ordfører Thorvald Hil-
lestad og Marianne Nordby på servicetorget ansvaret 
for den lokale avviklingen.

Re kommune har tradisjon for å være best i Vest-
fold, både når det gjelder det totale innsamlede 
beløp per innbygger, og når det gjelder det lokale 
næringslivets generøse bidrag. Der har Re trona 
suverent på toppen.

Blir vi best på giverglede igjen? Solerød-elevene 
har lagt et godt grunnlag, hvert fall!

STORT ENGASJEMENT: Solerød-elevene løper til 
inntekt for TV-aksjonen 2016. Foto: Privat.

RE: Nok en gang er vi reinger de klart mest gav-
milde i hele Vestfold.
Snittet for Norge er rett over 40 kroner per innbygger. 
Her i Re har vi gitt tett oppunder 60 kroner.
Det er klart mest av alle Vestfold-kommunene.
Videre har Hof, Lardal, Andebu og Sandefjord gitt 
godt over landsnittet, mens Holmestrand ligger 

på landssnittet. Resten av Vestfold-kommunene lig-
ger under landssnittet.
Res sammenslåingspartner Tønsberg ligger godt un-
der snittet, med nærmere halvparten av summen per 
innbygger sammenliknet med Re.
Årets TV-aksjon går til inntekt for Røde Kors sitt arbeid 
i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Mya
nmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras.

MANGE BØSSEBÆRERE: Mange vil bidra i Re, og det er Geir Varholm, leder i Re Røde Kors i rød  
genser til høyre i bildet, glad for. Foto: Stian Ormestad.

OPPMØTE PÅ REVETAL: Alle bøssebærerne i Re møtte på Revetal søndag. Foto: Stian Ormestad.

Re på toppen i TV-aksjonen – igjen
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Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har 
kommet til Norge. Som Re Røde Kors sine tiltak; In-
ternasjonal møteplass sammen med bygdekvinnene, 
flyktningguider, med mer.

– I Vestfold ble det samla inn 9.404.699 kroner, noe 
som er utrolig flott, sier fylkesaksjonsleder i Bus-
kerud og Vestfold Line Vettestad. 

For Vestfold som helhet gikk snittet per innbygger litt 
opp fra i fjor, forteller Vettestad i en pressemelding til 
ReAvisa.

Årets TV-aksjon går til inntekt for Røde Kors sitt arbeid 
i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan,  
Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og  
Honduras.

Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har 
kommet til Norge. 

Som for eksempel Re Røde Kors som arrangerer 
Internasjonal møteplass sammen med bygdekvin-
nene, har flyktningguider, med mer.

Det trengs 75 bøssebærere for å dekke hele Re, og 
godt over 80 har meldt seg til tjeneste. Et luksuspro-
blem for en kommune som gang på gang blir best i 
Vestfold i TV-aksjonen.

– Sånn sett er vi trygge på at hele Re blir dekt, forteller 
Geir Varholm, leder for Re Røde Kors.

– Men skulle noen ikke få besøk, eller ikke være hjem-
me akkurat da bøssebæreren er på døra, er det man-
ge måter å gi på, forteller han – og oppfordrer til å se 
på TV-sendingen for nærmere info.

Tor Andreas Aartun (29) fra Revetal hadde møtt 
opp i god tid mutters aleine, klar for å gjøre en 
innsats.

– Ja, jeg har lyst til å bidra litt. Det er folk som har det 
verre enn oss. En søndagstur aleine er bare fint – da 
får jeg litt fred, sier 29-åringen og ler.

Dette er første gang han går for TV-aksjonen, men 
han har fått med seg at Re pleier å trone på toppen i 
Vestfold. – Det er bare hyggelig som innflytter å kun-
ne bidra til at det kanskje kan skje igjen, sier han og 
smiler.

Tor Andreas har bodd i Re i tre år, han er opprinnelig 
fra Vestlandet, kona er fra Hof, og de stifta familie her 
i Re.

– Jeg trives veldig godt her. Det eneste jeg kunne 
ønske meg mer av, er tilbud til unge voksne, forteller 
Tor Andreas – før han legger ut på ruta si.

FOLKSOMT: Mange vil bidra i Re, og det er Geir Var-
holm, leder i Re Røde Kors i rød genser til høyre i 
bildet, glad for. Foto: Stian Ormestad.

I uka som gikk har ordfører Thorvald Hillestad som 
vanlig ringt rundt til næringslivet i Re og spurt om bi-
drag. Her har Re trona helt suverent på topp tidligere 
år.

LUKSUSPROBLEM: Da fristen gikk ut, var det mer 
enn nok bøssebærere i Re – og etter det har enda 
flere meldt seg til tjeneste. Et luksusproblem i en kom-
mune som gang på gang har vist seg å ha Vestfolds 
mest gavmilde innbyggere i TV-aksjonen. Foto: Stian 
Ormestad.

HORTEN
– Bli med på giverstafett

– «Sammen får vi hjelpen helt frem» er mottoet i år. 
Arbeidet med å mobilisere Horten og Vestfold til 
TV-aksjonen søndag 23. oktober 2016 er i gang.

Bøssebærere

Det sier turistsjef i Horten, Kristin M. Løkeberg. Visit 
Horten samarbeider med TV-aksjonen, og sitter også 
i fylkesaksjonsgruppa.

– Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende hel-
sehjelp til noen av de mest sårbare i verden som er 
ofre for krig og konflikt. Det skal gis livsviktig hjelp 
til mer enn to millioner mennesker. Dette er verdens 
største dugnad, påpeker Løkeberg.

– Vi oppfordrer så mange som mulig til å være bøsse-
bærere. Man kan allerede nå verve seg som frivillig, 
opplyser Kristin M. Løkeberg.

Nasjonal konkurranse

Samtidig utfordres næringslivet til å være med på 
giverstafett. Løkeberg håper at et samlet lokalt næ-

ringsliv ønsker å bidra i innsamlingen til inntekt for 
Røde Kors’ arbeid. Giverstafetten er en nasjonal kon-
kurranse, sier Kristin M. Løkeberg.

– Her konkurreres det om å bli kåret til den beste næ-
ringslivskommunen.

Oppfordringen fra TV-aksjonen er klar; gå inn på gi-
verstafettens nettsider, gi ditt bidrag og send stafett-
pinnen videre.

772.885 kroner

I fjor gikk inntektene fra TV-aksjonen til Regnskogfon-
det. Da sørget 233 lokale bøssebærere for at de aller 
fleste husstander i vår kommune fikk besøk aksjons-
dagen. 772.885 kroner ble totalt resultat for Horten 
i fjor. På landsbasis ble innsamlingsresultatet 182,9 
millioner kroner. 7,5 av disse millionene var Vestfolds 
bidrag til Regnskogfondet. Kristin M. Løkeberg håper 
resultatet lokalt og nasjonalt kan bli enda bedre i år.

ARRANGØRER: Turistsjef 
Kristin M. Løkeberg i Visit 

Horten og ordfører Are 
Karlsen er del av gruppa 

som arrangerer Horten og 
Vestfolds innsamling til TV-
aksjonen 2016. (Foto: Tom 

Arild Dahl)

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Fylkesaksjonsgruppa ønsker seg bøssebærere, og et gavmildt  
næringsliv.

Av GURI LARSEN

DELER UT RUTER: Trond Ekstrøm skyfler ut ruter til 
bøssebærerne. Hele Re skal være godt dekt. Foto: 

Stian Ormestad.

VIL BIDRA: Tor Andreas Aartun (29) fra Revetal gle-
der seg til en søndagstur for en god sak. Foto: Stian 

Ormestad. 
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Intervju med Olaf Tufte
Årets TV-aksjon går til Røde Kors og arbeidet med å 
gi livsviktig helsehjelp til over to millioner mennesker. 
Hvorfor er det viktig for deg å støtte nettopp årets 
TV-aksjon?
svar: Jeg ønsker å støtte TV-aksjonen og Røde Kors 
fordi de begge er forankret i den norske folkesjela. 
Jeg er trygg på at pengene benyttes på best mulig 
måte og at de som trenger hjelpen mest får den.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir 
drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er 
katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, hel-
setilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine 
og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til unde-
rernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom. I 
dag er over 60 millioner mennesker er på flukt fra krig 
og konflikt, hvordan kan hver enkelt av oss være med 
på å endre noe så omfattende? 
svar: Det er alltid viktigere å gjøre noe enn å gi opp. 
Hver og en av oss kan ikke ta hver enkelt i hånden, 
men vi kan hjelpe noen som trenger det. Årets TV-ak-
sjon skal hjelpe to millioner mennesker og for disse 
vil dette bety en enorm forskjell. For bare 250 kroner 
kan du gi en familie på fire mat for en hel måned. En 
ganske liten sum for oss i Norge, men en verden av 
forskjell for de vi hjelper.

Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i 
9 land og i tillegg til å hjelpe flyktninger som har kom-
met til Norge.  Hva tenker du om at midlene spres på 
mange forskjellige land?
svar: Hver enkelt av oss må stole på at Røde Kors 
velger de rette landene og prosjektene slik at midlene 
kommer til nytte der de trengs best. Jeg stoler på at 
Røde Kors vet best.

Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre 
menneskelig nød og lidelse. Røde Kors er til stede 
med omsorg i lokalsamfunn, og skal kunne bistå før, 
under og etter katastrofer, kriser eller konflikter. Hvor-
dan oppfatter du arbeidet som Røde Kors gjør både 
her i Norge og ellers i verden? 
svar: Røde Kors hjelper folk der de er og der nøden 
er størst. Røde Kors har lokale foreninger i hele 190 
land i verden og er dermed verdens største humani-
tære hjelpeorganisasjon.  Jeg er imponert over det 
Røde Kors gjør for oss alle. 

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorgani-
sasjonen som slipper til med humanitær bistand, og 

har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers 
ikke får hjelp.  Lokale frivillige står sentralt i Røde Kors 
sitt arbeid, tror du det nytter? 
svar: Det er klart det nytter, vi kan ikke la være å bry 
oss. Røde Kors kommer til der andre ikke har tilgang, 
ved å bidra til årets TV-aksjon bidrar vi også med hjelp 
til de som er vanskeligst stilt og kan vi endre men-
neskers liv. Støtt årets TV-aksjon.

Støtt årets TV-aksjon sier du, hvordan kan vi hjelpe?
svar: Bli bøssebærer på aksjonsdagen 23. oktober. Det 
er veldig enkelt, registrer deg i dag på www.blimed.
no eller ring 02025. Du kan også ta kontakt med din 
kommune direkte. Turen tar ca to timer og du gjør en 
forskjell. 

Som enkeltpersoner kan man hjelpe ved å bli bøsse-
bærer og ved å gi penger på bøssene den 23. oktober. 
Du er selv både idrettsutøver og driver ditt eget firma. 
Hvordan kan næringslivet være med å bidra?
svar: Jeg oppfordrer alle, både bedrifter, organisa-
sjoner, foreninger og lag til å støtte opp om årets 
TV-aksjon. På www.giverstafett.no kan man enkelt gi et 
bidrag og man kan også oppfordre en annen til å gjøre 
det samme. Ingen bidrag er for små og ingen er for 
store. Gi ditt bidrag, husk at du får skattefritak så det er 
ingen grunn til ikke å gi.

Til slutt, har du noen siste oppfordringer:
svar: De kronene du kan avse og gi til årets TV-aksjon 
merker du kanskje ikke i det hele tatt. Men ditt bidrag 
kan være med på å redde ett menneske fra å dø av 
sykdom eller sørge for at et barn i Syria ikke legger 
seg sulten, med kun litt gress i magen. Barn, gravide, 
syke, eldre, mødre og fedre – lever i krig og konflikt og 
mangler det meste. Derfor er alle bidrag viktige, også 
ditt og mitt!

FAKTA OM OLAF TUFTE:

Olaf Tufte (født 27. april 1976 i Tønsberg) er norsk 
konkurranseroer fra Nykirke i Horten. Han er bonde 
og grynder av yrke og er medlem av Horten Ro-
klubb. Tufte har vunnet fire olympiske medaljer: to 
gull, et sølv og en bronse. Videre har han vunnet VM 
gull to ganger, han har også vunnet VM sølv samt tre 
ganger VM-bronse. 
Tufte er utøverambassadør for den humanitære orga-
nisasjonen Right to play og MOT. 
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ANDEBU

Vår kjære, aktive og
livsbejaende mor, farmor,
oldemor, søster og tante

Ingrid Evensen
født 18. september 1933

forlot oss i dag.
Sandefjord, 27. oktober 2016

Jan Even
Marit Jan Einar

Solveig, Torbjørn,
Einar, Even

Brage Daniel
Else

Astrid, Helena
Venner og øvrige familie
Begraves fra Sandar kirke

fredag 4. november kl. 11.30
Like kjært som blomster

er en gave til
Det Norske Misjonsselskap.

Kjell Arne
Hansen

født 9. april 1956
døde i dag.

Sandefjord, 20. oktober 2016
På vegne av venner

Begraves fra Orelund kapell
fredag 4. november kl. 10.00

Besøk oss og ta en prat med våre rådgivere,
så skaper vi et varig minne etter dine ønsker.
Navntilføyelser / oppussing / egendesign

Vi har gravstein i alle prisklasser

ET GRAVSTED FORTELLER MYE
Vi har lang erfaring med å skape
et minne over en du var glad i.

BESØK OSS OG SE VESTFOLDS STØRSTE UTSTILLING AV GRAVSTEINER

25 års
garanti

• Løveskogen 4, 3280 Tjodalyng
• Tlf. 33 15 64 64, mob. 928 96 300
• epost: kontakt@steinriket.no - www.steinriket.no
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I dag har noralf og norunn navnedag. Forstavel-
sen nor- kan kanskje bety nord, «nordover», mens 
– Alf i Noralf kan komme av alv, et underjordisk 
eller mytisk vesen. Kvinnenavnet Norunn kan 
komme av nor- og -unn, som betyr «unne, elske, 
kjærlighet».  aksel, Ånund og ove har navnedag 
søndag. Aksel kan komme fra Askjell, som betyr 
«gudens hjelm».  Ånund kan ha sin opprinnelse i 
anu, som betyr «ane» eller «forfader». Navnet kan 
også muligens være en forvanskning av navnet 
Agmund. Ove regnes for å være en sideform til 
Åge og Åke, som igjen er utledet av ord for 
forfader eller stamfar.  (©nTB)

navnedag l  Jubilanter som ønsker å 
reservere seg mot å få sitt navn i 
avisa, må henvende seg til SB 
senest to virkedager i forveien.

reTningSlinjer for 
minneord
Minneord må skrives slik at de har 
allmenn interesse. Unngå dikt og 
du-form. Maks lengde 1.700 tegn 
(inkl. mellomrom). Minneord må 
ha fullt navn på både avdøde og 
den som har skrevet det.

Natt til søndag er det ubønnhørlig slutt 
på sommertida. Klokka skal stilles en 
time tilbake. En liten trøst er kanskje at 
du i tillegg får ett sekund ekstra under 
nyttårsfeiringen.

Når klokka blir 3 natt til søndag, skal 
den stilles tilbake til klokka 2.

I tillegg til én ekstra time i helga, får 
du også ett sekund ekstra til nyttår.

– Det internasjonale byrået som 
overvåker jordrotasjonen, (IERS), har 
nemlig bestemt at det i 2016 skal legges 
til ett sekund – et såkalt skuddsekund – 
til verdens offisielle tidsskala UTC, 
forklarer næringsminister Monica 
Mæland (H) som er ansvarlig for tiden, 
ettersom hun er ansvarlig statsråd for 
Justervesenet. (nTB)

SluTT pÅ SommerTida

Du får en ekstra time

TakkeS: Noen av elevene fra valgfaget «Innsats for andre» med 
leder i Andebu Røde Kors, Solveig Rød Aadne og lærer Nina Olsen.

Valgfaget, «Innsats for andre» 
ved Andebu ungdomsskole, 
samlet inn til sammen 18.582,- 
kroner til TV-aksjonen. Eleve-
ne i valgfaget «Innsats for an-
dre» kom med initiativet i be-
gynnelsen av september i år, 
og bakte kaker som de solgte 
på skolen i storefri på torsda-
ger. De har også gått rundt i lo-
kalmiljøet og bedt om å få 
tomflasker de har pantet til 
inntekt for Tv-aksjonen. 

Skolen hadde også hatt en 
idrettsdag i høst der en av pos-
tene (alle elevene på skolen 
skulle gjennomføre) var å løpe 
så mange runder rundt banen 
de klarte på 20 minutter. De 
som ville og hadde mulighet, 
kunne ha sponsorer som da 
betalte et frivillig beløp til inn-
tekt for TV-aksjonen. Sports-
butikken i sentrum stilte opp 

med premie til den eleven som 
hadde klart å løpe inn mest 
penger til saken. Dette var 
selvsagt en ekstra stimulans.

Det har vært mange enga-
sjerte elever (og lærere) i sving, 
kaker er bakt og spist, mange 
runder er løpt, og en haug av 
tomflasker er samlet inn og 
pantet. Elevene har synes den-
ne aksjonen har vært viktig si-
den de har fått mange nye, 
gode klassekamerater som har 
en historie som flyktning, og 
fordi verden er sånn den er.  
Elevene ved Andebu Ung-
domsskole har store, gode 
hjerter og engasjerte i verden 
rundt seg.

Med andre ord, en innsats 
det står stor respekt av.

INNSENDT LESERSAK

en ekstra takk fra lokalt røde kors

Det gikk ikke som det 
skulle da en MC-fører 
skulle foreta en forbikjø-
ring sent torsdag kveld.

HENRIK ULRICHSEN
redaksjonen@sb.no

Det var ved krysset Framnes 
og Vesterøyveien at det gikk 
galt for en MC-fører.

– Da føreren skulle kjøre for-

bi en bil kom det en annen bil 
imot. På et tidspunkt mistet 
føreren kontroll da han brem-
set ned og fikk sleng ved et 
opphøyd gangfelt og MC-en 
veltet. Motorsykkelen traff en 
bil, men ingen ble skadet, sier 
operasjonsleder ved vestfold-
politiet, Per Arne Amundsen.

Han kan også fortelle at det 
hele endte med førerkortbe-
slag for MC-føreren.

mistet kontroll og lappen

kjørte av veien da 
bilen skulle kjøre 
av veien

En bilfører måtte få hjelp 
av Viking da bilen havnet 
utenfor veien.

HENRIK ULRICHSEN
redaksjonen@sb.no

Det var sent torsdag kveld at en 
bilfører var uheldig og kjørte av 
veien da føreren skulle svinge 
av E18 ved Natvallkrysset i San-
defjord.

– Årsaken var at føreren var 
litt uoppmerksom, sier opera-
sjonsleder ved vestfoldpolitiet, 
Per Arne Amundsen.

Viking måtte hjelpe den uhel-
dige sjåføren med å få bilen opp 
på veien igjen.

– Vi ser på dette som et rent 
uhell, sier operasjonslederen.

Ap-politiker ber om 
klarere skille mellom 
dugnadsarbeid og kom-
mersiell virksomhet. 

– Hvor går grensen når man or-
ganiserer arbeid med kommer-
sielle hensikter og kaller det 
dugnad? Det ønsker jeg at 
statsråden avklarer, sier frak-
sjonsleder for Arbeiderpartiet i 
arbeids- og sosialkomiteen, 
Dag Terje Andersen, til Avise-
nes Nyhetsbyrå (ANB).

Stevnet departementet
Spørsmålet er aktualisert etter 
at det denne uken ble kjent at 
Arbeids- og sosialdepartemen-
tet har opphevet vedtak gjort 
både av Direktoratet for Ar-
beidstilsynet i august 2016 og 
Arbeidstilsynets vedtak fra de-
sember 2015 vedrørende virk-
somheten til selskapet Fjord-
team As – et selskap som er eid 
av Brunstad Kirkelige Menig-
het i Sandefjord, bedre kjent 
som Smiths Venner.

Dette skjedde etter at Fjord-
team hadde stevnet departe-
mentet for retten, fordi det 
ikke var noen annen ankemu-
ligheter.

Dugnadsselskapene til 
Brunstad Kirkelig Menighet 
har omsatt for nesten 120 mil-
lioner kroner, ifølge Bygg.no.

Andersen presiserer at 
spørsmålet ikke er stilt for å 
mistenkeliggjøre dugnadsar-
beid.

– Jeg har stor tiltro til Ar-
beidstilsynet. Derfor vil jeg 
vite hvorfor departementet 
har vurdert saken annerledes 
enn Direktoratet og Arbeidstil-

synet, sier Andersen.
– Målet må være å kunne 

skille mellom de som driver 
kommersiell virksomhet un-
der et skalkeskjul av å drive 
med dugnad, og de som driver 
ren dugnadsaktivitet. Mange 
idrettslag og foreninger driver 
med et bredt spekter av dug-
nad. Men å organisere arbeid 
med kommersielle hensikter 
og kalle det dugnad er noe helt 
annet, uttaler Andersen.

pålegg om minstelønn
Vedtaket som Arbeidstilsynet 
gjorde i denne saken, var et på-
legg om minstelønn og føring 
av timelister for Fjordteam.

Etter en helhetsvurdering 
har Arbeids- og sosialdeparte-
mentet altså kommet til at det 
ikke foreligger arbeidstaker-
forhold generelt for de hun-
drevis av medlemmene som 
har utført frivillig innsats for 
Fjordteam AS i Sandefjord.  
 (anB)

Ber departement om avklaring

Ber om avklaring: Dag terje Andersen (Ap).  
 foTo: nTB Scanpix/anB

HOF
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Søndag formiddag er det gudstjeneste i Hvasser kirke. Den ledes 
av sogneprest Jan Brastein og kantor Vanja-Therese Langnes. 
Offer går til Evangeliesenteret.
Søndag kveld er det familiekonsert med gratis inngang i Tjøme 
kirke med Tjømebarna og Tjøme Soul Children.
Mandag formiddag er det Praten i Hvasser kirkestue og bønn og 
tekstsamtale i Tjøme kirke. Tirsdag kveld er det «Til inspirasjon» 
på Fredtun med professor emeritus Arild Romarheim med tema 
«Abrahams barn?» (se egen sak side 26). 
Onsdag formiddag er det småbarnstreff på Fredtun.

I KIRKENE PÅ TJØME
Søndag 13. november blir det gudstjeneste med dåp i Nøtterøy 
kirke kl. 11.00.  Medvirkende er sogneprest Inger Bækken og 
kantor Wenche Henriksen. Offer til Kirkens Ungdomsarbeid.
I Teie kirke er det gudstjeneste kl. 11.00. Medvirkende er 
KFUM-speidere, prest Odd Rønneberg og kantor Jan Rosen-
vinge. Offer til  Norges KFUK/M speidere. Det blir kirkekaffe etter 
gudstjenesten.
I Veierland kirke er det gudstjeneste kl. 11.00. Medvirkende er 
sogneprest Tom Olaf Josephsen og organist Nina Aas. Offer til 
Kirkens Ungdomsarbeid. Ferje fra Tenvik kl. 10.30.

I KIRKENE PÅ NØTTERØY
NØTTERØY:  
Mathilde Indseth Wittek  
Øistein Gomnes  
Greta Foynes 

DØDE

MANGE PENGER: Mia Skaret overleverer 31.168 kroner til Petter Gjertsen og Bente K. Bjerke.  FOTO: 
PRIVAT

Elevene ved Tjøme ung-
domsskole samlet inn 
31.168 kroner til årets 
TV-aksjon for Røde Kors. 

NINA THERESE BLIX
nina@oyene.no

970 76 298

Ungdomsskoleelevene deltar i 
Operasjon Dagsverk (OD). Hver 
elev har jobbet én dag for et be-
løp som de gir til et godt formål. 
I år valgte et enstemmig elev-
råd ved elevrådsleder Mia Ska-
ret at pengene skulle gå til Røde 
Kors gjennom TV-aksjonen.

Leder av TV-aksjonens kom-
munekomité, ordfører Bente K. 

Bjerke, leder av Tjøme og Hvas-
ser Røde Kors, Petter Gjertsen 
og sekretariatet i TV-aksjonen 
ved leder for frivilligsentralen, 
Lissbeth Sundby, fikk overle-
vert den innsamlede summen 
på 31.168 kroner på et arrange-
ment på skolen. Det er elevrå-
det som har ledet OD-komiteen 
ved skolen. Pengene går i sin 
helhet til årets TV-aksjon og 
Røde Kors sitt arbeid i ni land, 
der sivilbefolkningen i mange 
år har lidd under krig og kon-
flikt.  Pengene går også til å hjel-
pe flyktninger som har kommet 
til Norge.  

Petter Gjertsen fra Tjøme og 

Hvasser Røde Kors takket eleve-
ne og fortalte om hva de inn-
samlede pengene skal benyttes 
til: Omfattende helsehjelp til 
noen av de mest sårbare i verden 
og mer enn to millioner men-
nesker skal nå få livsviktig hjelp. 

Det var også en veldig for-
nøyd ordfører Bente K. Bjerke 
som mottok pengene fra en 
stolt og glad elevrådsleder. 
Ungdomsskoleelevene har på 
OD-dagen jobbet på ulike ste-
der, og har brukt sin skoledag 
for at andre barn og unge skal få 
et bedre liv. Det er alle som er 
involvert i TV-aksjonen på Tjø-
me svært takknemlige for. 

Ungdom trådte til i TV-aksjon

MØTTES TIL FEST: Jubilantene er her avbildet på hagetrappen 
til Borge hotell med eksamens-linjevalg angitt: Engelsklinjen E (4), 
Naturfag- og reallinjen N-R (12) og reallinjen R (7): Rad 1: Gerd Wendt 
(Svendsen) N-R, Monica Aarseth (Pettersen) R, Marit Gulliksen 
(Rosvold) E og Tove (Lie) Berle N-R. Rad 2: Berit Waage N-R, Aud 
Magnus (Lia) R og Berit Rogne E. Rad 3: Lillema Tollefsen (Bergan) 
N-R, Gunnar Hansen R, Bjørg Hauer (Strandli) R og Gro Johnson 
(Bjerke) N-R. Rad 4: Ragnhild Sølvberg Aas N-R, Sturla Strøm E, 
Gunnar Wille R og Arne Bjune N-R. Kullet besto av 57 elever. Av kullet 
er det nå 44 pensjonister som er rundt de 80 år.

Det er 60 år siden denne 
gjengen kunne feire 
russetiden. På de årene har 
det skjedd veldig mye med 
samfunnet vårt. 

TOR ASLESEN
tor@oyene.no

416 98 620

Det passet den tidligere Aften-
posten-direktøren og professo-
ren Gunnar E. Wille å minne 
om i sin festtale til 22 medele-
ver nylig. 

For 1956 var året da rock'n 
roll kom til Norge og den om-
stridte boka «Sangen om den 
røde rubin» kom ut. Det var den 
gangen Rolf Kirkvaag omtrent 
var den eneste kjendisen vi 
hadde, og TV var noe man fant i 
de færreste hjem. Det var året 
det var 14 personer på et tele-
fonapparat og man var heldig 

dersom man fikk telefon uten å 
drive næringsvirksomhet. 

Russefeiringen gikk den gan-
gen heller rolig for seg, uten 
store treff, men med en fest på 
Havna helt fram til så sent som 
midnatt ...  Noe vorspiel var det 
ikke snakk om. 

 – Det var mer en regel at vi 
ikke drakk alkohol før vi skulle 
på fest, opplyste Wille, som 
også siterte fra Husmorboka, 
som var mange husmødres «bi-
bel» på den tiden. Dette utdra-
get fra boka gir kanskje det bes-
te bildet på at mye er skjedd på 
60 år: «Far må skånes! To gan-
ger i året må det være storren-
gjøring, og den burde de andre 
familiemedlemmene forskånes 
for. Det er selvsagt ikke hygge-
lig for dem som kommer hjem 
at de finner huset endevendt. 
Husmoren må derfor ta hensyn 
til dette i sin arbeidsplan ved å 

ta de mest «rumsterende» ar-
beider når husfaren er fravæ-
rende.»

Nå for tiden slipper nok de 
færreste menn så lett unna 
hjemme, men artig å mimre om 
det og mye annet var det nok 
for russegjengen som koste seg 
på Borge hotell på Husøy. 

Tid for å mimre litt
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– Gi to timer av ditt liv
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STOKKE
Røde Kors og Tines vennskapsfrokoster i anled-
ning TV-aksjonen ble en formidabel suksess. Nå 
har JCP, som sto bak kampanjen, vunnet gull under 
en prisutdeling i Cannes.

Publisert: 24.04.2017 | Camilla Thommessen

Dagen før TV-aksjonen inviterte Røde Kors og Tine til 
vennskapsfrokost på 79 asylmottak. 26 millioner mel-
kekartonger fungerte som invitasjoner, i tillegg til film 
og annonser. 7000 nordmenn og asylsøkere over hele 
landet deltok på totalt 82 vennskapsfrokoster.

Vant gull i Cannes
I forrige uke vant Tine og JCP, som sto bak kampanjen 
Tinemelk Vennskapsfrokost, gull under Trophées de 
l’Evénement i Cannes. Prisen er en hyllest til de mest 
minneverdige arrangementene i 2016.

Godt samarbeid
– Alle de engasjerte menneskene i Røde Kors spilte 
helt avgjørende roller med tanke på gjennomføringen 
av alle disse arrangementene rundt i landet. Uten de-
res kompetanse, fleksibilitet, innsats og stå-på-vilje 
hadde aldri dette blitt noe av, sier merkevaresjef i Tine 
melk Øystein Ullvær.

Vennskapsfrokost vant gull i Frankrike Vennskapsfrokosten i stokke
Han fremhever at Tine og Røde Kors klarte å bruke noen 
av særegenhetene som ligger i begge organisasjoner til å 
skape noe som hadde både menneskelig og kommersiell 
verdi.

– Vi er veldig stolte av det vi skapte sammen, og utrolig 
takknemlige for innsatsen til alle involverte fra Røde Kors, 
sier Ullvær.

Flott å bli lagt merke til i Europa
Også konsulent Lars Eia Kirkholm i kommunikasjonshuset 
JCP er full av lovord.

– Dette er utrolig stas! Kombinasjonen av frivillige i Røde 
Kors, tradisjonelle medier, PR, aktiv bruk av melkekarton-
gen og det fysiske møtet mellom mennesker er et godt ut-
tak av partnerskapet mellom Tine og Røde Kors. Flott at 
dette blir lagt merke til ute i Europa, sier han.

Takk til alle frivillige og ansatte
– Jeg er veldig glad for at vi har klart å jobbe godt på 
tvers av avdelinger og kontorer og vil takke alle frivillige og 
ansatte for et stort engasjement, profesjonalitet og stå-på-
vilje. Sammen med våre partnere har vi bidratt til at 7000 
mennesker fikk nye bekjentskap i løpet av en formiddag 
og kanskje en bedre og rikere hverdag i etterkant, sier Øi-

stein Mjærum, markeds-og kommuni-
kasjonsdirektør i Røde Kors.

Tine og Røde Kors har vært hoved-
partnere siden 2003 og hovedpartner-
avtalen er nå forlenget frem til 2020.

Flere nominasjoner
Vennskapsfrokosten ble også nomi-
nert til Sabre Awards i London i kate-
gorien ”Corporate social responsibi-
lity” og til Retailprisen i Norge i de to 
kategoriene ”Årets integrerte kampan-
je” og ”Årets Event”.

Fin sak til lokale medier
Benytt anledningen til å selge inn sa-
ken og skape synlighet i lokale medi-
er! Bruk gjerne teksten over og ta kon-
takt med amela.ljubuncic@redcross.
no for spørsmål.

Lykke og jeg har nettopp kommet hjem etter en hygge-
lig formiddag! Vi har nemlig vært med på Vennskaps-
frokost hos Røde Kors i Stokke.

Her møtte vi noen fantastiske barn som jeg ble så utro-
lig imponert over. Høflige, morsomme og fantastisk 
gode i norsk. De hadde kun bodd her i 4 år. Lykke sy-
nes det var kjempegøy å leke med de, og selv om bar-
na var litt eldre så tok de veldig godt vare på henne.

Røde Kors gjør en fantastisk jobb, og har du litt tid til 
overs så trenger de frivillige i hele landet.

I morgen er det tv-aksjonen, og her gleder hele fami-
lien seg til å gå med bøsse. Husk at hvert bidrag kan 
være med på å redde liv. Bli med du også!
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Lær om krig og konflikt i skolen
Gratis undervisningsopplegg om krig og konflikt 
lanseres i forbindelse med TV-aksjonen. Del, tagg 
en lærer eller snakk med skolen i nærområdet ditt.

Publisert: 24.08.2016 |  

 - Vi håper å nå ut til alle skoler med et tilbud som kan 
gjøre deres jobb enda mer meningsfull, sier Sven Mol-
lekleiv, president i Røde Kors.

Bidra til spredningen
Alle Røde Korsere kan bidra til at undervisningsopp-
legget blir kjent. Her er noen forslag til tiltak:

Del posten fra Røde Kors sin Facebook-side på din 
egen. Tag en lærer, en rektor eller andre du kjenner i 
skoleverket så de blir oppmerksomme på opplegget.
Del lenken til undervisningsopplegget med folk du 
kjenner i skoleverket.
Det er femte år på rad at Salaby, Gyldendal sin digitale 
plattform, produserer et undervisningsopplegg i sam-
arbeid med TV-aksjonen. Gjennom video, tekst, spill 
og konkurranser får elevene mulighet til å lære hva det 
vil si å komme fra eller oppleve krig og konflikt.

TV-aksjonen satser på skole
Satsing på skole har alltid vært viktig for TV-aksjonen. 
Det er et mål å spre kunnskap til elever, lærere og fore-
satte, samt inspirere skolene til å være med på Norges 

største dugnad. Aksjonsleder for TV-aksjonen, Vibec-
ke Østby, er glad for at Salaby ønsker å være med år 
etter år.

- Samarbeidet med Salaby er virkelig inspirerende og 
resultatet er noe vi gleder oss til hvert år. Temaet for 
årets TV-aksjon kan være krevende å snakke om, men 
pedagogene har løst dette bra ved for eksempel å vise 
hvor vanskelig det kan være å løse en oppgave når du 
ikke kan språket eller hva det vil si å være ny et sted, 
sier Østby.

TV-aksjonen har et stort fylkesapparat som sprer kunn-
skap om undervisningsopplegget gjennom møter med 
rektorer og besøk til skoler. I år vil også frivillige og 
ansatte i Røde Kors bidra til å spre informasjon om 
tilbudet.

- Jeg håper virkelig at så mange som mulig vil ta dette i 
bruk, fordi jeg tror det kan gjøre en forskjell. Kunnskap 
er viktig for å få til god integrering, engasjement og 
forståelse, sier Østby.

Tilgjengelig for alle klassetrinn
Nytt av året er at det også er lagt inn et undervisnings-
opplegg for videregående skole. Alt er gratis og åpent 
tilgjengelig for alle, inkludert skoler som ikke abonne-
rer på Salaby fra før.

Lærererveiledning
Hvordan er det å reise fra alt som er kjent? Hvordan 
er det å komme til et helt nytt sted? I norske klas-
serom sitter det mange barn som har opplevd å gå 
gjennom ulike typer forandringer i livet. Noen hatt 
en tøffere reise dit de er i dag enn andre.

Inntektene fra årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe sivil-
befolkningen, de uskyldige ofrene, i krig og  konflikt. 
Tema for årets aksjon er mer aktuelt enn noen sinne.

Også i år tilbyr TV-aksjonen egne skolesider for arbeid 
med tema i  klassen. På sidene finnes nyttige  ressur-
ser for å samtale og å lære om krig, konflikt og hva 
det kan innebære for barn, voksne og familier å måtte 
reise fra hjemmet sitt. Sidene er selvforklarende og en-
kle å ta i bruk. Ressursen er bygget opp etter samme 
mal som tidligere år (film, fakta, lesetekster og digitale 

øvelser for felles eller individuell aktivitet), og kan bru-
kes til å fylle en dobbel undervisningstime – eller mer 
dersom skolen/læreren ønsker det.

Alt innhold vil være tilpasset elevenes nivå, og knyttet 
til læreplanens kompetansemål – hovedsakelig i fage-
ne samfunnsfag og norsk.

For de yngste elevene vil hovedfokus være rettet mot 
å skape forståelse for hva det kan innebære å komme 
til et nytt sted og hva vi kan gjøre når det kommer nye 
barn i klassen. For de eldste elevene er fokus i like 
stor grad rettet mot de faktiske forholdene flyktninger 
lever og har levd under, mot håndtering av flyktninge-
strømmen og mot hva slags regler som gjelder i krig 
og konflikt.

- Det å spre kunnskap om regler i krig, de humanitære 
konsekvensene av krig og konflikt og inspirere til god 
integrering er noe av det aller viktigste Røde Kors gjør. 
Vi er ydmyke over ekspertisen til pedagogene i Sala-
by og oppriktig stolte over det vi nå kan tilby skolene 
gjennom TV-aksjonen. Vi håper opplegget vil tas i bruk 
av lærere og elever, men også foreldre og andre som 
vil lære mer om dette, sier Sven Mollekleiv.

Årets tematikk, krig og konflikt, handler blant annet 
om regler i krig, historien til Røde Kors, hva det vil si 
å være ny et sted og flykte til et annet land. Elevene 
får se videoer, bilder og fortellinger fra barn og unge 
i Røde Kors sine prosjekter fra noen av de ni landene 
årets TV-aksjon handler om.

- Gjennom opplegget får skoleelever i Norge blant an-
net bli kjent med Bara. Hun er en ti år gammel jente fra 
Syria og nå bor hun i Libanon sammen med familien 
sin. Hun viser hvordan det er å bo i en flyktningleir, 
hva de spiser, hvem hun leker med og hun forteller 
hva hun savner fra Syria. Jeg har selv møtt henne og 
hun fortalte til meg at hun elsker å gå på skolen, sier 
Mollekleiv, som legger til at Bara ble glad og stolt da 
han fortalte at hennes historie skal bli vist i norske klas-
serom.

Har du en idé til hvordan vi kan spre dette opplegget? 
Send gjerne en epost til oss på post@tvaksjonen.no 
eller kontakt TV-aksjonslederen i ditt nærmiljø.
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20.oktober
foredrag kl. 11.30-12.15
Auditorium: larvik a1-30
kl. 11.30: Velkommen ved Jørgen og Lena
Kl. 11.32-12.00: Sven Mollekleiv – president i Norges Røde Kors
kl. 12.00-12.15: Amir – en flyktning sin historie
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Tusen takk til alle som har bidratt! - Røde Kors 

Hele Norge åpnet lommebøker og hjerter den 23. 
oktober for TV-aksjonen.

- Dette er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har 
bidratt! Alle bidrag kommer til å gjøre en forskjell og 
sammen får vi hjelpen helt frem. Alt engasjementet 
vi har sett i det siste er overveldende. Jeg er rørt, 
takknemlig og ydmyk på vegne av hele Røde Kors. 
To millioner mennesker vil nå få livsviktig hjelp, sier 
Sven Mollekleiv.

100 000 bøssebærere gikk årets viktigste søndagstur 
og banket på dører i hele landet. Også Kronprinsesse 
Mette-Marit, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid 
Alexandra ble med på den store dugnaden og gikk 
med bøsse.

«Jeg er så utrolig glad og rørt over å se det 
fantastiske engasjementet folk viser for å hjelpe 
medmennesker»

Vibecke Østby, leder i TV-aksjonen

Landets skoler har samlet totalt inn 5,8 millioner kroner. 
Det er 1,8 millioner  kroner mer enn   i fjor. Også P3-ak-
sjonen  satte ny rekord med nesten 5,5 millioner.

- Jeg er så utrolig glad og rørt over å se det fantastiske 
engasjementet folk viser for å hjelpe medmennesker. 
I hver eneste by og bygd har store og små, unge og 
eldre løftet i flokk og sammen vært med på å gjøre en 
livsviktig forskjell for mennesker som er rammet av krig 
og konflikt, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

Alle fra kongehuset og fylkesmenn, rådmenn og ordføre-
re, næringsliv, lag og foreninger, skoler, trossamfunn og 
menigmann har stått på for å gjøre denne store dugna-
den mulig.

- Vi har all grunn til å være veldig stolt av vår felles inn-
sats, sier  aksjonslederen.

Årets TV-aksjonsmidler skal gi livsviktig hjelp som mat, 
rent vann og helsehjelp til sivilbefolkning i ni land som i 
mange år har lidd under krig og konflikt: Syria, Libanon, 
Sør Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salva-
dor, Guatemala og Honduras. Pengene går også til  å 
hjelpe flyktninger  som er bosatt i Norge.

Tusen takk til alle som har bidratt
TV-aksjonen samlet inn hele 219,8 millioner til Røde Kors sitt arbeid for sivile ofre for krig 
og konflikt- – Helt overveldende, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.
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