FASTEAKSJONEN TIRSDAG 15.03.2015 (Mail nr. 1) - Meld deg til tjeneste!
Hei, tida går sannelig fort 
Men livet handler om mer enn å forberede sesongens siste skitur. Det nærmer seg startskuddet for
årets fasteaksjon. Mottakeren for aksjonen er som alltid Kirkens Nødhjelp.
Målet vårt er å skaffe 150 motiverte bøssebærere. Da er vi nok folk til å fylle opp alle rodene. I fjor
samlet vi inn 107.000 til sammen, så her er det virkelig mulig å bidra for en god sak! Husk at Kirkens
Nødhjelp bare bruker 10% av pengene de får inn på administrasjon og reklame. Resten går til flotte
prosjekter i fattige områder i verden.
Sjekk ut hvordan pengene brukes:
https://www.kirkensnodhjelp.no/om-oss/regnskap-og-administrasjon/
Vi som bor i Norge er rike, uansett hva banksaldoen forteller deg, og vi kan bety en forskjell bare ved
å sette av én kveld til jobbing.
Innsamlingsdagen er TIRSDAG 15.03, og vi har en stigning i programmet fram mot den dagen:

Kick-off for fasteaksjonen

Tirsdag 08.03

15.30 – 16.30

Vi får besøk fra Changemaker, Kirkens
Nødhjelps ungdomsorganisasjon.
Konfirmantene møter.
Sandbekken kl. 14.30 – 16.30.
Marikollen kl. 15.30 – 17.15.

Øvre Rælingen kirke

Fastegudstjeneste

Søndag 13.03

19.00 – 20.30

Temagudstjeneste spesielt for konfirmanter
og foresatte. Obligatorisk for konfirmanter.
Her bør FORELDRE komme for å være klare
til tirsdagen. Minikurs for bøssebærere.
Ofring til FASTEAKSJONEN!

Fasteaksjon med bøssebærere

Tirsdag 15.03

17.00 – 20.00

Både konfirmanter og foresatte får en
passende oppgave.

Øvre Rælingen kirke

Ulike møtesteder
Se liste

Det er viktig at vi får med mange voksne som bøssebærere. Erfaringsmessig er det slik at folk gir mer
til voksne enn til barn og ungdom. Voksne blir på en måte tatt mer seriøst. Derfor ber jeg dere som
er litt utadvendt å melde dere til nettopp det, så kan kanskje de som kvier seg litt, jobbe mer i
bakgrunnen. Det er jo slik at vi sender ungdommene våre ut for å samle inn relativt store beløp, noe
som gjør det viktig at noen voksne er med dem rundt og passer på litt. Dette skjer best ved at det er
noen voksne som går rundt sammen med dem.
Ellers må vi vel si at det er førstemann til mølla når det gjelder oppgavene. Bare send meg en mail
med ønsker, så blir dere satt opp. De som har vært med på dette før sier at det er ganske moro å
jobbe sammen og bli litt kjent med de andre foreldrene og ungdommene. Og siden vi tross alt skal
jobbe i tre timer, kan vi jo samle inn mest mulig mens vi er i gang.

Dette trenger vi folk til:
Møtested
Arbeidsoppgaver
Sekretariat
(Må være kjent i området)

Sende ut bøssebærere
17.00 – 19.00
Sekretariat
(Må kunne telle til 100 000)

Telle opp dagens fangst
19.30 – 21.30
Bevertning
(Må ha godt rykte for saftig
bakverk)

Grini bedehus,
Nordby

Marikollhallen,
møterommet

Øvre Rælingen
kirke

2 voksne

3 voksne

6 voksne

1 voksen

1 voksen

1 voksen

3 voksne

5 voksne

8 voksne

10 voksne

15 voksne

20 voksne

2 voksne

2 voksne

2 voksne

19 konf.

33 konf.

47 konf.

18 voksne
19 konf.

26 voksne
33 konf.

37 voksne
46 konf.

Levere kake 18.00
Bøssebæring
(Må ha gode sko og et smil)

17.30 – 20.00
Kjøring
(Må ha (mo)bil og
tålmodighet)

17.30 – 20.00
Bøssebærere
17.30 – 20.00
Dette er konfirmantene
Totalt antall:

81 voksne
98 konf.

At jeg har satt opp 81 voksne pluss de 5 som bidrar fra staben i kirka, kan kanskje virke litt ambisiøst,
men det er faktisk så enkelt som at nesten hver konfirmant stiller med én foresatt hver. Noen av
dere har sikkert lyst til å stille med to også, kjenner jeg Rælingen rett. Vi har i hvert fall et utrolig
rykte på oss for å være den beste kommunen under fasteaksjonen, med langt mer innsamlede
penger enn nabokommunene våre: Enebakk, Skedsmo, Lørenskog osv.
Konfirmantene deles inn i grupper på 2-3 ungdommer. De kan i stor grad velge HVEM de vil gå
sammen med og HVOR de vil gå. Vi i år klare å dekke alle rodene i Rælingen. Aksjonen varer kun i to
timer, fra kl. 18 til 20. Etter 20.30 er det ikke lenger lov å samle inn mer. Når utdelt rode er fullført,
er det ønskelig at konfirmantene kommer tilbake med bøssene og evt. får et nytt oppdrag. Den
gruppa som samler inn mest, får gavekort på kinobilletter. Dessuten trekkes det ut en ekstrapremie
til en annen konfirmant som har klart å samle inn over dagens gjennomsnitt. Det kan altså lønne seg
å stå på litt ekstra.
Se vedlagte liste for hvor DERES KONFIRMANT (OG DU) SKAL MØTE!

Med vennlig hilsen
Åsmund Offernes
Kateketen i Rælingen

