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HJelPer aNDre: Kjøper du et slikt julekort kan du sammen 
med kulturskoleelevene I Nome hjelpe SOS barnebyer. Det er femte 
året på rad at de støtter en god sak.

NOME: Hvert år lager 
elevene i visuelle kunst-
fag ved Nome kulturskole 
sine helt egne julekort. 
Julekortene som havner i 
mange forskjellige hjem i 
Norge bidrar til at flere 
barn får et trygt hjem.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no

– Det er et flott initiativ og vi 
er utrolig stolte av elevene 
våre. Det sier kulturskolerek-
tor i Nome, Cedomir Popadic 
til TA. Elevene gleder seg til 
jul og forventer rekordsalg i 
år.

Inntektene fra julekortsal-
get går uavkortet til SOS-bar-
nebyer. 

Sammen med sin lærer, La-
rissa Hegna, har elevene orga-

nisert seg og gir sitt bidrag for 
å sikre utsatte barn omsorg i 
en stabil og trygg familie.

– Det er imponerende å se så 
mange unge mennesker som 
virkelig engasjerer seg, fortel-
ler Hegna. Elevene har virke-
lig stått på og jeg oppfordrer 
alle til å gjøre en god gjerning 
og kjøpe et julekort av oss.

– Elevene vil selge julekor-
tene på elevutstillingen i 
Gamlebanken i Lunde lørdag 
30. november, på Julemarke-
det på Øvre Verket søndag 1. 
desember og under kultursko-
lens juleforestilling på Ulefoss 
samfunnshus lørdag 7. de-
sember, orienterer Popadic.

Det er femte år på kultur-
skoleelevene i Nome støtter 
en god sak. Men i år har de la-
get dobbelt så mange julekort, 
etterspørselen er stor.

Selger julekort – gir 
barn et trygt hjem

Trosset regn for å pynte til jul

PYNTeT: Disse jentene fra Moflata skole, tredje trinn, var med klassen sin ut                    i byen for å henge juletrepynt på trærne i sentrum i går.  FOTO: aNNe-lise surTevJu

samler iNN: Ellen Solberg Eliassen, Eva B. Øverland, Ellen 
Dankertsen, Siri Aardalen og Gunn Betty Kåsa.  FOTO: BeaTe eveNseN

NOTODDEN: Igjen skal 
julegaveønskene dingle 
på juletreet på Torvet.
Beate evensen
For tredje året arrangeres jule-
gaveaksjonen på Notodden i 
regi av Frivilligsentralen og 
Røde Kors med støtte fra No-
todden i Sentrum og Telemark 
Trykk. Aksjonens mål er at alle 
barn i familier med utfordren-

de økonomi skal få noe de øn-
sker seg eller trenger under 
juletreet i år. I fjor ble rundt 
100 ønsker oppfylt – og i tillegg 
kom det pakker til julaftensel-
skapet på Huset vårt.

Fristen for å levere inn gaver 
til julegaveaksjonen blir i år 
lørdag 14. desember. De kan 
leveres på Frivilligsentralen i 
Huset Vårt eller i forretningen 
JKE ved Torvet. De kan dessu-

ten leveres ved julegrana på 
julemarkedet lørdag 7. desem-
ber og på nattåpent 12. desem-
ber. Da vil representanter fra 
Frivilligsentralen og Røde 
Kors være på plass for å ta 
imot.

Frivilligsentralen tar samti-
dig også imot gaver til selska-
pet på julaften – og da er det 
fint om de merkes lett med 
hvem gaven passer til.

Gaveønskene dingler på juletreet


