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Selv i dagens Velferds-Norge finnes fattigdom.

Fattigdom er noe vi finner overalt i verden. 

Norge er rangert som et av verdens beste land å bo i 3 år på rad. Men alle har det ikke 

like bra. Siden 2000 har fattigdommen i landet økt kraftig. 45.000 flere nordmenn har 

havnet under fattigdomsgrensen. Til sammen har hele 235.000 nordmenn inntekt på kun 

89.000 kroner per år. Norge består av rikdom, men også drøyt 26 000 barn, eller 

2,6 prosent, i alderen 0 til 17 år bor i hushold med inntekt under fattigdomsgrensen. 

Mange har ikke engang råd til mat og klær. Dette er en del av hverdagen til flere titusener 

barn i Norge. For det meste er det en mor og et eller to barn som bor sammen. 



Hva gjør vi?

I mer enn 20 år har Loge 32 Viken samarbeidet med Frelsesarmeens Slumsøstre. På disse 

årene har vi samlet inn over 1 million kroner - som uavkortet har gått til trengende familier 

i Oslo. Slumsøstrene finner frem til trengende familier og vi i loge 32 Viken reiser ut på 

julehandel med hver enkelt familie. Den enkelte familie får mellom 3-4.000,- til disposisjon.

I alt vesentlig ønsker de enkelte familiene å handle mat til julehøytiden, men noen ønsker

også å handle nødvendigheter som klær og sko - noe de får lov til.

Vi føler at det vi gjør er med på å hjelpe mennesker og at det gir mer mening til julehøytiden

for oss som medmennesker.

Hvordan vet du at pengene kommer frem?

Regnskapet for prosjektet revideres av firmaet Myrdal & Sveen på Strømmen. Firmaet

skriver revisjonsrapport som du som bidragsyter får tilsendt etter årsavslutning av 

prosjektet.

Skattefradrag

For gaver til humanitære organisasjoner, inntil 12.000 kroner, gis 28% skattefradrag.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere til den enkelte organisasjon.
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«Det er så lite som skal til for å kunne strekke 
  handa ut lite grann»

Roar Hestholm



Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som 

har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. 

Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og 

søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.

En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at 

Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud 

Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819:

Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra 
de foreldreløse.

Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå 

overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke 

alt. Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og 

lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. 

omsette Ordenens etikk i praktisk handling.

www.oddfellow.no

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser 

omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr "suppe, såpe og frelse" i ord og handling 

for å møte menneskelige behov.

Frelsesarmeen hadde sin start i London i 1865. I 1888 kom organisasjonen til 

Norge og har siden vært synlige i det norske samfunnet. 

www.frelsesarmeen.no
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Hvordan kan jeg støtte prosjektet?

Du eller din bedrift kan betale inn et bidrag til;

Loge 32 Viken  
Stortingsgaten 28
0161 Oslo

Bankkonto: 7102.05.09850

Merk innbetalingen «Hjelp oss å hjelpe»

Postadresse:

Loge 32 Viken

Stortingsgaten 28

0161 Oslo

Kontaktperson:

Bjørn Brøtmet

Mobil: 924 13384

Epost: b.b.v@online.no
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