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PÅSKEAKSJONEN 2021 

 

Det er tøffe tider og flere på 2040 Kløfta trenger hjelp 

Tomme kjøleskap. Ubetalte regninger. Pengene strekker ikke til.  
Forbruksgjelden vokser. Barn har ikke matpakke på skolen. Alle hjem har  
ikke et varmt måltid hver dag. Det kan være deg. Meg. Naboen. En venn.  
Det kan treffe oss alle.  
 
Kløfta 1 Speidergruppe, Ullensaker menighet og Kløfta Vel ønsker derfor å gjøre en forskjell, gjøre en 
innsats; vi ønsker å spre bevissthet. Viktigheten av samhold og trygghet. Åpenhet og aksept. Være et 
medmenneske og vise nestekjærlighet for alle som bor i bygda vår. 
 
Vi har gått sammen om et prosjekt som vi har kalt "Sammen for 2040". Vi håper å samle inn penger 
via donasjoner fra private og fra næringslivet i bygda så vi kan hjelpe de som trenger det mest. Vi vet 
Covid-19 har gjort at mange er permittert eller har mistet jobbene sine. Det er barn og ungdom i 
disse husstandene. Enslige og aleneforsørgere. Vi må mobilisere, samle oss og stå sammen. Dette for 
å skape et samfunn det er trygt og godt for alle mennesker å leve i; barn og ungdom, voksne og eldre. 
Vi må gå sammen om å skape gode holdninger ved vise samhold uavhengig av livssyn, kjønn, 
etnisitet, alder eller politisk ståsted og meninger. Omsorg er nøytralt. 
 
"Sammen for 2040" er et lavterskeltilbud for de som måtte trenge bistand. Det er en tillitsbasert, 
frivillig ordning som er drevet av tre godt etablerte organisasjoner på Kløfta. Alle de frivillige har 
taushetsplikt i sitt arbeide og vi kan nås via Facebook-siden vår av de som måtte trenge støtte eller 
hjelp eller at de fanges opp i våre nettverk. 
 
Vi vil først ha fokus på påsken 2021 og den er meget nært forestående. Innsamlingen går til og med 
Påskeaften, som er siste dag for mulig innkjøp, og vi har et mål om å nå 35.000kr. Vi vil ha fokus på 
matkasser med sunn og næringsrik mat, påskeegg til de husstander med barn hvor det ikke er rom 
for å "unne seg noe ekstra", toalettpapir og hygieneartikler m.v.  
 
Kløfta 1 Speidergruppe, Ullensaker Menighet og Kløfta Vel har hver donert 5000,- som en startkapital 
til prosjektet og et evt. overskudd øremerkes til videre arbeide for innbyggerne på 2040 og da med 
stort fokus på samhold og tilhørighet, for alle aldergrupper. Alle donasjoner går uavkortet til 
prosjektet. Spleis, Vipps eller bankoverføring kan benyttes.  
 
Vi takker for oppmerksomheten og håper Dere vil være med som bidragsyter i denne aksjonen. Det 
er ingen minste grense for donasjoner: alle donasjoner tas imot med et stort takk.  
Og de som støtter prosjektet vil bli skrevet om og takket på vår Facebook-side.  
 
Med ønske om en god påske, 
 
Kløfta 1 Speidergruppe   
Ullensaker Menighet    
Kløfta Vel 


