
Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende 
helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en 
tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i 
innsamlede penger per hode og antall frivillige.

Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og 
ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Sierra Leone, Den 
sentralafrikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo.

Pengene skal gå til Leger Uten Grensers arbeid med å gi vaksiner og tilgang 
på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med 
forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også 
brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen har som mål at alle husstander skal få besøk for å kunne gi 
penger. For å dekke hele kommunen trenger de mange bøssebærere. Alle 
er velkommen som bøssebærere, men er du under 18 år må du gå i følge 
med en voksen. De over 18 år kan registrere seg på TV-aksjonens nettsider: 
www.blimed.no
Du kan også sende inn penger via mobilen eller betale til en konto i 
nettbanken. Dersom du ikke er hjemme den dagen bøssebæreren kommer, 
legger de igjen en lapp med telefonnummer og bankkontonummer hvor du 
kan betale inn til. Det er frivillig om du vil betale.

http://www.blimed.no/




1) Forklar hvem de er, de som i år skal få pengene som blir samlet inn?

2) Hvordan samles pengene inn fra folk? 

3) Her ser du de ulike metodene for å samle inn penger. 
Hvilke metode/r har vært mest lønnsom for å få inn penger?

4) Hvorfor er det så lav sum på bøsse i år 2020

5) Hvilket år samlet inn mest penger? 

6) Hvilken metode har samlet inn færrest penger de siste 5 årene? 



7) Gjør oppgavearket hvor du skal fargelegge de 4 flaggene

9) Hva skal pengene som samles inn brukes til?

10) Finn ut hvor mange som bor i de 4 ulike landene

11) Lag deg minst 3 ulike faktasetninger om hvert land.

12) I fjor samlet vi også inn mange penger. Hvilken organisasjon fikk de 
pengene ?

8) Hvilken dag er i år innsamlingsdagen? 

13) Forklar hvordan en vaksine virker:

14) Hva er forskjellen på en bakterie og et virus? 
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