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For fint vær, mange var 
bortreist, Jerv spilte 
hjemme og mange inn-
samlinger tidligere i 
høst. Årsakene til et mye 
dårligere resultat enn 
fjoråret var mange.

 
Pengene fra årets aksjon går til å 
bevare noen av verdens største 
regnskogområder i Peru, Brasil, 
Kongo og på øya Ny-Guinea.
 – I forhold til i fjor var det ikke 
så bra resultat, men i fjor satte vi 
også rekord, sier varaordfører Anne 
Merete Holmberg, som hadde an-
svaret for gjennomføringen av årets 
TV-aksjon. Hun viser til fjorårets 
resultat, hvor det kom inn over en 
halv million kroner i Grimstad. 
 – Men det har vært så mye inn-
samlinger allerede i høst, Jerv had-
de hjemmekamp, det var planleg-
gingsdag fredag så mange benyttet 
langhelgen til å reise bort og det 
var for fint vær. Alt rottet seg 
sammen, men vi klarte å få dekket 
opp så godt som alle rodene, og det 
er vi fantastisk godt fornøyd med, 
sier Holmberg.

Dessverre var det flere som had-
de meldt seg som sjåfør eller bøs-
sebærer som ikke dukket opp.

– Men så var det mange som sa 
de kunne ta en ekstra rode. Folk er 
så behjelpelige, sier Holmberg, og 
viser til at flere hundre var i sving 
i løpet av søndagen, med smått og 
stort. Og før og etter aksjonen var 
det kaffe, brus og kake på rådhuset. 

– Det gikk mye mer smertefritt 
enn vi hadde trodd, men med flykt-
ningsaken så har det vært mye inn-
samlinger i det siste. Og årets for-
mål appellerte kanskje mest til 
ungdommen, de er mest klimabe-
visste. Jeg har lært mye de siste 
ukene om hvor viktig regnskogen 
er for oss, den 
er nesten et 
være eller ikke 
være for jorda, 
sier Holmberg. 

Pensjonert 
lærer og rektor, 
Vander Tinderholt, har jobbet ute 
i 25 år for FN, Redd Barna og No-
rad. Søndag satt han og delte ut 
roder og bøsser til de som kom på 
rådhuset.

– Folk som kom var stort sett 
fornøyd, men det var visse områder 
som ble vanskelige. Og det var no-
en som sa de skulle komme, men 
som ikke kom. Men stort sett er 
folk flinke til å stille, sier Tinder-
holt.

Han tror ikke årets tema fenget 
like godt som tidligere.

– Regnskogen blir så fjernt fra 
oss i Norge, og da blir ikke resulta-
tet så bra heller. Jeg har selv bodd 
i regnskogen i Kongo, så jeg har sett 
at det er viktig, sier Tinderholt om 
tiden han jobbet med flyktninger 
der. 

– Her ten-
ker vi ikke så 
over det. 
Men gjør vi 
ikke noe så 
blir enda 
mer av regn-

skogen hogd ned. Der er det viktige 
råvarer som vi bruker og regnsko-
gen renser masse av atmosfæren. 
Hele klimaproblematikken forver-
res hvis vi ikke stanser nedhoggin-
gen. I tillegg kan 260 millioner 
mennesker miste levebrødet og 
området de bor i. Det er 50 ganger 
så mange mennesker som bor i 
Norge, sier han. 
 TV-aksjonen NRK 2015 går til 
Regnskogfondets arbeid med å 
redde regnskog i nært samarbeid 
med menneskene som bor der. 
Midlene fra årets TV-aksjon skal 
redde et regnskogområde større 
enn hele Norge og Danmark til 
sammen. TV-aksjonen skal sikre 
varig tilgang til rent vann for over 
en million mennesker. 

Janicke Yttervik
janicke@gat.no

Mindre penger enn i fjor
n Grimstadfolk ga 370.000 kroner i TV-aksjonen, 182 millioner kom inn nasjonalt

TRAVELT. Det var travelt på rådhuset like før klokken 16 søndag ettermiddag, da skulle roder og bøsser fordeles.

GA. Asle Pedersen puttet penger oppi bøssa da Mathias Vorhaug ringte på. Mathias gikk sammen 
med Grimstad FSK Sjø.

«Folk er så 
behjelpelige»

Anne Merete Holmberg

Regnskogen
n Regnskogen forsyner ver-
den med mat, vann og me-
disiner, og bidrar til å red-
de klimaet på kloden.
n Regnskogen er hjemmet 
til millioner av mennesker. 
Disse blir drevet ut i fattig-
dom når skogen raseres.
n iSiden andre verdenskrig 
er regnskogen halvert. Å 
redde verdens regnskoger 
er avgjørende for å reduse-
re naturkatastrofer, global 
oppvarming og fattigdom. 
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