Ta bilde med ambassadørplakaten

1.

Ta et bilde med plakaten,
gjerne med en nøytral
bakgrunn.

2.

Om du ønsker kan du lage en
kort film, boomerang eller gif
med begge budskapene. Snu
plakaten vertikalt.

3.

Skriv en personlig tekst
og del den på Facebook
eller Instagram. Husk å
bruk #sammenredderviliv
.
og #nrktvaksjonen

Du finner ambassadørplakaten her: blimed.no/ambassador

Forslag til postetekst
«Jeg skal gå årets viktigste søndagstur 23. oktober. Med hele
Norge i ryggen skal Leger Uten Grenser behandle pasienter,
utvikle medisiner og gi livreddende helsehjelp i noen av verdens
glemte kriser. Meld deg som bøssebærer du også på blimed.no.
Sammen redder vi liv! #sammenredderviliv #nrktvaksjonen»
Lea Bjerkvig
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Lag din egen innsamling på Spleis
Du kan løpe, farge håret eller gjøre en utfordring for et gi beløp. Eller kanskje du vil sende en livestream?
Det er kun fantasien som seer grenser!
Start din innsamling her: spleis.no/tva-privatpersoner

Push grensene dine
for Leger Uten Grenser
Vi utfordrer deg til å pushe grenser for Leger Uten Grenser!

I årets TV-aksjon er det Leger Uten
Grenser som skal samle inn midler for å
redde liv der nøden er størst.
Leger Uten Grenser pusher grensene
hele tiden, så nå utfordrer vi deg til å
gjøre det samme. Utfordringen går ut
på at du pusher en li gøyal grense du
har, dersom du klarer å samle inn
ønsket beløp.
Her er et eksempel på hvordan en post
på sosiale medier kan se ut:

Jeg har bli utfordret av TV-aksjonen NRK til å pushe
grensene mine for å hjelpe Leger Uten Grenser!
Dersom jeg klarer å samle inn 5 000 kr til årets
TV-aksjon, så lover jeg at jeg skal ta zipline.
Dere som kjenner meg vet at jeg er redd for høyder,
så dee blir bra!
Det vil selvsagt dokumenteres og legges ut på
Facebook i eerkant, men før det skjer må dere
donere til min spleis.
www.spleis.no/maritpushergrenser
I samme sleng utfordrer jeg @Morten til å pushe
grensene sine!

Spleis lages enkelt her: www.spleis.no/tva-privatpersoner
Vi håper du tar utfordringen på strak arm.

