
    

Styret i NORILCO avd. Oslo oppfordrer:   

Bli med og ta et Krafttak mot kreft! 
 

Styret i NORILCO Oslo er også i år medarrangør av Krafttak mot kreft-

konserten på Engebråten skole søndag 15. mars kl. 18.00. (Kapellvn. 120, Oslo). 

Voksenkorpset Garderobefosilene, som pleier å spille på markeringen av 

NORILCO i bybildet, har fått med seg mange spennende utøvere –unge talenter 

fra bydel Nordre Aker, blant annet vinneren av Nordre Akers Talentpris 2019. 

Det blir et variert konsertprogram. Årets artister bidrar med ulike former for 

dans, teater, korpsmusikk og sang. Alle utøverne stiller gratis, og det er gratis 

inngang.  

 

Vi i NORILCO Oslo har påtatt oss ansvaret for kafeteriaen med salg av kaffe, 

kaker og vafler, og vi skal hjelpe til med å selge lodd. 

 

I forkant av konserten skal det være en innsamlingsaksjon. Krafttak mot kreft-

bøssene deles ut på Engebråten skole fra kl. 15.45. (En hyggelig tur i nærmiljøet 

på ca. en og en halv time gir i gjennomsnitt ca. 

1500 kroner per bøsse, og du er tilbake før 

konserten begynner.) 

 

Du kan bidra på flere måter: 

 Gå med bøsse for Krafttak mot kreft  

 Hjelpe til i forkant av konserten (rigging, forberedelser i kafeteriaen) 

 Hjelpe til i kafeteriaen / med loddsalg i forbindelse med konserten 

 Stå på NORILCO-standen før konserten/i pausen 

 Være tilhører på konserten og handle i kafeteriaen, kjøpe lodd og legge 

penger på bøssene ved utgangen.  

 Kan du ikke komme, men ønsker å bidra:  

Arrangementet har fått eget VIPPS-nummer: 431080  
 

Vil du gå med bøsse i forbindelse med denne aksjonen eller bidra med praktisk 

hjelp i forbindelse med konserten, meld deg direkte til 

Jorid Haavardsholm, tlf. 913 22 174 eller lpt.oslo@norilco.no 

Fjorårets aksjon ga 31 600 kr. Rekorden fra 2015 er på 45 000 kr. 

Klarer vi å sette ny rekord i år? Bli med!   

  

Velkommen til konsert!  Velkommen som bøssebærer! 

Kan du ikke ko 

mailto:lpt.oslo@norilco.no

