
Til konfirmanter og foresatte! 

 

 
 

RENT VANN ER EN MENNESKERETTIGHET! 

Tirsdag 9. april 2019 gjennomføres den årlige Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Birkeland 

menighet. Fasteaksjon har en lang historie og er en av Norges største aksjoner med dør-til-

dør-innsamling. Årets aksjon har fokus på vann og menneskers rett til vann. Overskriften er 

«Ja, vi elsker dette vannet». 

Mer informasjon finner dere på http://fasteaksjonen.no 

Konfirmantene skal også i år delta som bøssebærere. I tillegg er alle foresatte velkommen til å 

være med konfirmantene på innsamlingsrunden!  

Bøssebærerne vil få utlevert plomberte bøsser med id-brikker og id-kort og vil bli fordelt 

på ulike innsamlingsroder. 

 

Vi trenger hjelp fra dere konfirmantforeldre til å gjennomføre opplegget vårt. Dette 

omfatter følgende arbeidsoppgaver for foresatte: 

 

Foresatte til: Arbeidsoppgave 

Høstleir-konfirmanter  

 

Kjøre bøssebærere (sjåfører oppfordres til å ta del i selve 

bøssebæringen, men det er frivillig).  

Møter i kirken kl. 16.30.  

Gutter i vinterleir Stille med 20 boller, 1 langpannekake eller lignende. 

Leveres i kirken mellom kl. 17.00 – 18.00. 

  

Godt og blandet og jenter i 

vinterleir   

Stille med 16 pølser og brød (varmes i kirken) og være med på 

serveringen (antall hjelpere ansees etter behov), eventuelt 

tellekorps. 

Møter i kirken kl. 18.15. 

 

NB! Hvis det ikke skulle passe med de oppsatte oppgavene, så ber vi dere selv bytte med 

andre foreldre i en annen gruppe.  

Sjåfører som ikke kan stille, må gi beskjed til aksjonsleder, Hilde K Wolter i god tid. 



 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 

holdes 9. april 2019 

kl. 16.30-19.30 i Birkeland kirke. 
 

 
Opplegget og fordeling av oppgaver på selve aksjonsdagen: 

 

Oppmøte Tirsdag 9. april 2019 kl. 16.30 (registrering/utlevering av bøsser) 

Sted Birkeland kirke, Nesttun 

Hvem Alle bøssebærere: Alle konfirmanter og de foreldrene som har fått 

kjøreoppdrag 

Aksjonsstart Bøssebærerne går/kjøres ut innen kl. 17.00 

Aksjonsslutt Bøssebærerne kommer/kjøres tilbake innen kl. 18.30 

Bespising I kirken fra kl. 18.30 – 19.00 (hot dog, boller/kaker og drikke). 

- Foresatte til gutter i vinterleir leverer kake/boller innen kl. 18.  

- Foresatte til Godt og blandet og jenter i vinterleir møter kl. 18.00 med 

pølser og brød (varmes i kirken og hjelper med serveringsopplegget 

(antall hjelpere sees an etter behov). 

NB! Avslutning Samtalegudstjeneste fra kl. 19.00 – 19.30.  

Alle konfirmanter deltar. Foresatte er også hjertelig velkommen!  

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og 

å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 

1967. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom 

menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og 

urettferdighet. Urent vann dreper flere mennesker enn krig.  

https://www.fasteaksjonen.no/tema-for-arets-aksjon/ 

 

 

 

Med vennlig hilsen aksjonskomiteen 

 

 

Hilde K Wolter (frivillighetskoordinator og aksjonsleder)                   

55 36 22 80/411 41 346      hw678@kirken.no 

          

Gjermund Øgaard-Heimli (menighetsrådet) 

995 09 826       gjermund91@hotmail.com 
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