
9Godt nytt for Gjerpen

Bli med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i 
mange år vært en del av opplegget for 
konfi rmantene i Gjerpen menighet. 
Dette har vært en konkret måte som 
konfi rmantene (med god hjelp av 
velvillige foreldre og andre sjåfører) 
har fått oppleve "kristendom i praksis: 
Konkret arbeid for å bedre livssituasjo-
nen for mennesker som har det vanske-
lig.
I år er det, som du ser, spesielt krigs-
ofre som skal tilgodesees, og vi håper 
at alle tar godt imot konfi rmant-bøs-
sebærerne når de kommer for å be om 
ditt bidrag tirsdag 11. mars!

(forts. fra forrige side)
- Drømmen er å bli leder i samfunnet. 
Ikke en krigsherre, men en velutdan-
net, valgt leder. Da ville jeg oppfylle 
folks behov, bygge skoler og samle 
inn alle våpnene som er spredt overalt 
her. Våpen og ammunisjon er det 
eneste som skaper utrygghet i dette 
samfunnet. Jeg ønsker at det skal bli 
fred.

Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og 
andre mennesker i hans situasjon med 
å oppfylle noen av drømmene sine; 
enten det gjelder drømmen om mer 
skole, drømmen om ikke å være redd, 
eller drømmen om å kunne forme sin 
egen fremtid. 
11. mars kan hele  Gjerpen menig-
het bli med på å gjøre drømmer til 
virkelighet!

NOEN TALL OM 
FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN   

•  Fasteaksjonen er Kirkens 
Nødhjelps årlige innsamlingsak-
sjon. Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som jobber 
med katastrofehjelp, langsiktig 
utviklingsarbeid og påvirkning av 
holdninger og beslutninger.
•  Fasteaksjonen 2008 går av stabe-
len 11. mars og har fått navnet ”Fra 
drøm til virkelighet”. 
•  Fasteaksjonen er landets nest 
største dør-til-dør-innsamling, etter 
NRKs TV-aksjon.
•  I år setter fasteaksjonen fokus på 
mennesker som lever i skyggen av 
krig og terror.
•  Rundt 1100 menigheter deltar i 
aksjonen, og alle som vil kan melde 
seg som bøssebærer eller sjåfør ved 
å kontakte det lokale menighetskon-
toret.
•  40.000 konfi rmanter og voksne 
går med bøsse denne dagen.


