KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 17. - 19. MARS 2013:

Vi gratulerer vinnerne av
jakten på gullbilletten
Over 300 menigheter deltok i konkurransen, se hvem som vant!
Menigheter og bøssebærere over hele landet deltok i konkurransen der menigheten som hadde størst
prosentvis økning i innsamlet beløp fra året før vant. Men for å delta i konkurransen måtte bøssebærerne
finne to gullbilletter som var gjemt bak ukjente dører i deres innsamlingsområde. Til sammen var ca 300
menigheter og 13 000 bøssebærere med i konkurransen der premien er en kinokveld eller pizzakveld for
alle bøssebærerne i vinnermenigheten. Kirkens Nødhjelp har nå kåret en vinner per region.

Vi gratulerer årets vinnere!



Stoksund og Åfjord menigheter vant i Sør- og Nord-Trøndelag



Kapp menighet på Toten vant i Hedmark og Oppland



Konfirmantsamarbeidsområdet i Nordre Aker distrikt (Lilleborg, Torshov, Iladalen, Sagene,
Paulus og Sofienberg menigheter) vant i Oslo, Asker og Bærum



Årnes menighet vant i Østfold og Akershus



Veggli menighet vant i Vestfold og Buskerud



Hånes menighet vant i Agder og Telemark



Tasta menighet i Stavanger vant i Rogaland



Nedre Årdal menighet vant i Hordaland, Sogn og Fjordane



Tingvoll menighet vant i Møre og Romsdal



Beiarn menighet vant i Nordland



Trondenes menighet vant i Troms og Finmark

- Gullbilletten var ei skikkeleg gulrot. Det var ein god idé frå dei som har kome på det! sier Ruth Jane Øren i
Nedre Årdal som ble veldig glad for å høre at de er vinnere i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Har sjølv lagt til følgjande:

Fasteaksjonen for 2013 vart gjennomført tysdag 19. mars. Nedre Årdal sokneråd er særs nøgde med
resultatet på kr 24484,50. Dette er ei sterk betring av resultatet frå i fjor då det vart samla inn kr
19480,50. Dei ynskjer å takke konfirmantane, og andre som bidrog på aksjonen, for god innsats. Ei
stor takk til alle som gav pengar til innsamlinga.

