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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

49/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

STØTTE TIL FASTEAKSJONEN 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune søtter fasteaksjonen «forandre- for andre» 2021 med kr 10.000.- 

 

Dette finansieres via reserverte tilleggsbevillinger, som har en saldo på kr 380 000 kr. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra konfirmantene 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune fikk vedlagte henvendelse fra Frøya-konfirmantene 24.03.21, og pga tidsfristen 

velger kommunedirektøren å fremme saken direkte i kommunestyret. 

 

Henvendelsen lyder: 

 

«Vi utfordrer Frøya kommune til å bli bidragsyter til Fasteaksjonen 2021. Konfirmanter og hele Frøya 

menighet er årlig med på innsamlingsaksjonen til Kirkens nødhjelp med bøsser.  

 

Dette lar seg ikke gjøre i år, så derfor er det en digital innsamling i år som i fjor. «Fasteaksjonen 

Forandre – for andre. Er den nest største innsamlingsaksjonen vi har i Norge, og det er mye kreativitet 

som foregår rundt i landet. I Norge bruker vi ca. 200 liter vann pr. husstand, og det uten å bli syke. 

Danmark bruker det halve. Hver gang vi dusjer i 5 minutter bruker vi 30 liter. Når vi skyller ned på 

WC bruker vi ca.6 liter vann. Vi er heldige på Frøya som har så godt vann.  

Det står i diakoniplanen for Frøya menighet at Menigheten skal delta på dette. Det gjør menigheten.  

Dessuten arbeider Frøya menighet med FN sine Bærekraftsmål.  

Det er bærekraftsmål nr 3 som omhandler helse og nr 6 som omhandler vann og sanitærforhold. Dette 

er viktig å arbeide med for oss alle. Vi oppfordrer Frøya kommune til å delta i dette viktige arbeidet.  

 
Vurdering: 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune støtter årets fasteaksjon. Rent vann er kanskje 

den viktigste forutsetningen for god helse. I Norge er dette nærmest en selvfølge, men det er 

fremdeles 1 av 3 som er uten tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og 

ordentlige sanitære forhold. Pga dette er det også stor sjanse for spredning av farlige sykdommer som 

kan ta livet av mange mennesker.   

 



Saknr: 49/21 

Det finnes nok ferskvann i verden, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for at alle 

skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere 

steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og at vi investerer i nye vann- 

og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.   
 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Foreslås finansiert via reserverte tilleggsbevillinger, som har en saldo på kr 380 000 kr. 
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menighet er årlig med på innsamlingsaksjonen til Kirkens nødhjelp med bøsser.  
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Til Frøya kommune 

Fra Konfirmantene på Frøya og Frøya Menighet 

 

Fasteaksjonen 2021 

Forandre – for andre. 

 

Vi utfordrer Frøya kommune til å bli 

bidragsyter til Fasteaksjonen 2021. 

  
Konfirmanter og hele Frøya menighet er årlig med på innsamlingsaksjonen til Kirkens 

nødhjelp med bøsser.  Dette lar seg ikke gjøre i år, så derfor er det en digital innsamling i 

år som i fjor. 

I fjor fikk vi inn kr.22000.Dette er en innsamlingsaksjon som hele Norge er med på. 



 

 

 

Kirkens nødhjelp samler inn penger for å hjelpe folk i landsbyer, der de må gå flere 

kilometer for å hente vann.  Vann som er forurenset og gir sykdom. 

 

 

Vannjenta 
Fem år gamle Champo Miyambo elsker vann, derfor passer det henne perfekt at hun bare kan gå 

noen meter bort til brønnen. Slik har det ikke alltid vært. 

Tekst: Anette Torjusen 

Vi møter den blide femåringen ved vannpumpa. I dag er hun med søsteren sin Mary på 13 år for å 

fylle opp vannkannene med rent vann.  

Champo bor i landsbyen Kasalaulo i Zambia sammen med 1753 andre. I et hus som hun deler med 

mamma Susan og sine fem søsken.  

- Der borte bor jeg, sier hun og peker på et lite hus laget av gress og leire. Utenfor tripper 

hønene, mens et par av søsknene hennes slapper av på trappa.  

Måtte gå i timevis 

Champo er så liten at hun ikke kan huske hvordan det var å ikke ha rent vann, for før Kirkens 

Nødhjelp boret en brønn i 2018, måtte de drikke og lage mat av vannet de hentet i elva.   

Før de fikk vann i landsbyen, var de mye syke. Elva var deres eneste vannkilde. Den var både skitten 

og full av bakterier. Mamma Susan forteller at det var mye slit og sykdom. 

I tillegg måtte de gå langt etter vann.  

Glad i frukt 
 
Champo har ikke begynt på skolen ennå, så når hun ikke er ute og leker med søsknene eller vennene 
sine, liker hun å hjelpe mamma Susan med å lage mat. 
  

- Jeg er veldig glad i mango, smiler hun.  
 
I landsbyen dyrker de mango, sharon og en rotgrønnsak som heter kassava. Den smaker nesten som 
potet. I tillegg selger moren hennes fisk på markedet. Så de har ofte fisk på menyen hjemme.  
 
Champo elsker å være med familien sin, og ekstra stas er det å være med lillebror Chishimba.  
  

- Jeg bruker å mate han, og det er gøy.  
 



 

 

I landsbyen er de ikke lenger bekymret for at barna skal bli syke av skittent vann, men bli smittet av 
covid-19.  
 
Derfor er det ekstra viktig at landsbybeboerne har tilgang til rent vann, til både håndvask og 
forhindring av andre sykdommer i tillegg til pandemien.  

 
Fasteaksjonen  Forandre – for andre. 

Er den nest største innsamlingsaksjonen vi har i Norge, og det er mye kreativitet som 

foregår rundt i landet. 

I Norge bruker vi ca. 200 liter pr. husstand, og det uten å bli syke.  Danmark bruker det 

halve. 

Hver gang vi dusjer i 5 minutter bruker vi 30 liter. Når vi skyller ned på WC bruker vi ca.6 

liter vann.  Vi er heldige på Frøya som har så godt vann. 

Det står i diakoniplanen for Frøya menighet at Menigheten skal delta på dette. Det gjør 

menigheten.   

Dessuten arbeider  

Frøya menighet med FN sine Bærekraftsmål.    

Det er bærekraftsmål nr 3 som omhandler helse og nr 6 som omhandler vann og 

sanitærforhold.  Dette er viktig å arbeide med for oss alle. 

 

Vi oppfordrer Frøya kommune til å delta i dette viktige arbeidet.  Husk også «kampen» 

som foregår mellom Frøya og Hitra konfirmantene.  Hvem vinner i år? I fjor var det Frøya 

som vant. 

 

 

Hvordan gir en til Kirkens nødhjelp, Fasteaksjonen 2021? 

Via VIPS 2426, eller   

Gå inn på Frøya menighets digitale bøsse på Facebook og gi der. 

 

Takk for bidraget til Fasteaksjonen 2021  FORANDRE – FOR ANDRE. 

 

Flere opplysninger om innsamlingsaksjonen finner dere på nettet  Fasteaksjoene 2021, 

Eller kontakte diakon Jon Ingvar Østnes tlf. 90203024.  



 

 

 

For  

Frøya menighet 

Diakon Jon Ingvar Østnes 

  

  

 


	Kommunestyret 25.03.2021
	TILLEGGSSAK - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
	PS 49/21 STØTTE TIL FASTEAKSJONEN 2021
	STØTTE TIL FASTEAKSJONEN 2021
	TIL FRØYA KOMMUNE.PDF




