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Til fagforeningene i Bergen og omegn

Kollektivt medlemskap 2020
Bergens fagforeninger etablerte Norsk Folkehjelp Bergen i 1940, og er fortsatt våre nærmeste
samarbeidspartner. Dette samarbeidet er viktig og avgjørende for vår aktivitet i Bergen og omegn.
1.mai er den dagen hvor vi er synligst med appeller og bøsseinnsamling til vår felles 1.mai innsamling. Vi
setter stor pris på hvordan fagforeningene mottar oss denne dagen. Alle forbund i LO har også et
samarbeid med Norsk Folkehjelp på et av våre landprosjekt.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er partipolitisk uavhengig og
på selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de arbeidsoppgaver som til enhver tid
er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram. Engasjementet vårt er samlet omkring to strategiske
områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse.
Norsk Folkehjelp Bergen har faste, ukentlige integreringsprosjekter. Et av disse er «Folkevenn» som går av
stabelen hver onsdag og som samler frivillige og nyankomne flyktninger til ulike sosiale aktiviteter.
Sammen med organisasjonen "Way Forward" har vi prosjekter på Landås og på Sotra. Disse prosjektene
innebærer bla leksehjelp, integrering av barn i idretten og svømmeopplæring. I 2019 startet vi også med
integreringsaktiviteter i Vaksdal.
Felles for disse tiltakene er å integrere flyktningene i det som for mange av dem vil bli deres nye
hjemland. Språk og kulturelle koder er viktig for å kunne lykkes i utdanning og jobb.
Sanitetsgruppen i lokallaget er en meget aktiv gruppe som deltar på alle leteaksjoner som iverksettes i
fylket, holder førstehjelpskurs og har sanitetsvakter. Bla på 1. mai i Bergen.
Lokallaget i Bergen arrangerer også møter og debatter om aktuelle tema fra landene vi har innsats i, samt
legger til rette for internasjonalt solidaritetsarbeid.
Ønsker dere mer informasjon om Norsk Folkehjelp eller aktiviteter i laget, ta gjerne kontakt med oss. Vi
stiller med glede opp for å orientere om arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har også gode
instruktører som kan ha førstehjelpskurs for foreninger, klubber eller bedrifter. Og
medlemsorganisasjoner får selvsagt gunstige priser.
Velkommen som kollektivt medlem!

Betalingsinformasjon kollektivt medlemskap:
Kontonummer:
9013.30.07511
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Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Merkes:
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Kontingent:
Kr 6.- pr medlem pr år. Minimum kroner 1000,- og max kroner 6000,Bergen 21.01.20
Med vennlig hilsen
Trond Hovland, kasserer (s)
Telefon: 90 76 08 31
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92 42 72 72
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