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Med 3500 medlemmer
er Norsk Tempoklubb
landets største veteran-
kjøretøyklubb.

Torgeir Snilsberg
tekst og foto

277 av medlemmene er bosatt
i Østfold, men først nå er det
altså stiftet en lokalavdeling i
vårt fylke.

Og selv om Moss og Omegn
Tempoklubb ikke vil gi bånn
gass fra start, så har de allere-
de mye på stell.

Ønsker lokale. – Vi har gjort
avtale med Kias jobbsenter i
Vålerveien om ha klubbmøter
her den første mandagen i
hver måned. Alle interesserte
er velkomne, sier interimssty-
rets leder, Rune Thomassen.

– Men vi er også ute etter et
lokale hvor vi kan «mekke og
juge». Og vi har planer om å
arrangere veteranmopedløp
og reise sammen for å delta
på veteranmopedløp andre

steder i landet, forteller Tho-
massen.

Et stykke Norge. Tempo-mo-
pedene i Norge er laget av
Øglænd. Hele 900.000 mope-
der trillet ut fra fabrikkene.

Øglænd startet å lage mo-
torsykler i 1931, og da reglene
for tohjulinger ble kraftig en-
dret over hele Europa i 1952,
tilpasset Øglænd seg marke-
det.

Det året ble det bestemt at
alle typer kjøretøy med moto-
rer inntil 50 ccm kunne kjøres
uten førerkort.

I dag må de som ikke har
førerkort gjennom et trafikalt
grunnkurs før de får kjøre mo-
ped på offentlig vei.

Inn i Norges største
veteranmotorklubb

FERDIGPYNTET – Vi må jo ha det litt moro, smiler Freddy Jensen om
kostymet han ikler seg på mopedenes festdager.

Vi har møte-
lokale, men er
ute etter et sted
hvor vi kan
«mekke og juge»
Rune Thomassen

PLASS TIL FLERE – Vi tar gjerne imot flere medlemmer, og spesielt
damer, sier interimsstyrets leder Rune Thomassen (til venstre).

I
morgen, søndag, gjennomføres den
store årlige tv-aksjonen. Her kan alle
delta og støtte en god sak. Tidlig

denne uken var det et oppslag i Moss Avis
som slo fast at det var behov for flere
bøssebærere i Moss. Det er det fortsatt, og
jeg vil oppfordre alle somharmulighet til
åmelde seg til, om å væremed på denne
store nasjonale dugnaden. Du kan fortsatt
ringe 02025 og bli bøssebærer. Og når bøs-
sebærerne kommer på døra, bør vi ta godt
i mot dem. Dette er en tradisjon vi kan
være stolte av og somvi bør ta vare på.

Det er NRK som eier tv-aksjonen og det er
NRKs innsamlingsråd somhvert år
bestemmer hvilken organisasjon som
«får» tv-aksjonen. Detmå være en drøm
for dem som får dennemuligheten. For
her satses det stort! Organisasjonens for-
mål og arbeid blir bedre kjent i befolkning-
en, samtidig somdet sikres storemidler til
formålet.
Første gang tv-aksjonen ble gjennom-

ført var i 1974, og pengene gikk den gangen
til Flyktningerådet. Resultatet ble 23milli-
oner kroner. «Rekorden» kom i 2007, da
«Sammen for barn» samlet inn 238millio-
ner. Resultatet målt i penger er selvsagt
viktige, men betydningen av aksjonen er
langt større enn summen av penger som
blir samlet inn.

Det sies at tv-aksjonen er verdens største
innsamlingsaksjonmålt i innsamlede
midler pr hode. Aksjonen er unik fordi alle
ermed: Her deltar kongehuset, regjering,
Stortinget, fylkene og kommunene,
næringsliv, skoler, menigheter og en rekke
ulike frivillige organisasjoner og lag.
Selve bærebjelken i aksjonen er en unik

kombinasjon. På den ene siden er det et
velprøvd apparatmed komiteer og pro-
sjektledere i alle fylker, komiteer i alle
kommuner ogmed tusenvis av engasjerte
frivillige bøssebærere. På den andre siden
er det en bredt anlagt informasjonskam-
panje gjennom skoler, organisasjoner og
ulikemedier, ogmed produksjoner av
reportasjer, show og ulike aktiviteter i bes-
te NRK tradisjon.

I år er detCARENorge somhar innsam-
lingen. CARE er i dag en av verdens største
hjelpeorganisasjoner, som arbeidermed
nødhjelp og langsiktig bistand i 71 land.
Organisasjonen heter nå «Cooperative for
Aid and Relief Everywhere» og har over
13.000 ansatte, hvorav 90 prosent er lokalt
ansatte. CARE, som ved starten het «Coo-
perativ for American Remittances for
Europe» ble etablert i 1945. Det var ameri-
kanske organisasjoner og ildsjeler som
ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdens-
krig.

HELGEKOMMENTAREN

Anne Enger skriver om søndagens
tv-aksjon, som i år arrangeres til inntekt for
hjelpeorganisasjonen CARE.Visste du at
det ikke er mer enn 60 år siden vi i Norge
selv fikk hjelp fra CARE? Ikke mindre enn
300.000 CARE-pakker med mat, bøker,
leker og klær ble utdelt her i landet
i årene etter krigen.

Hjelp
til kvinner
hjelper flere

Ideenmed å sende CARE-pakker kom fra en
gammel amerikansk tradisjon. Gjennom tidene
er det sendtmange CARE-pakkermed hyggeli-
ge og nyttige ting til sønner og døtre somhar
flyttet hjemmefra. Det var denne tradisjonen
som fikk nytt innhold.

I 1946undertegnet daværende statsminister
Einar Gerhardsen avtaler om å få sendt CARE-
pakker til Norge. Frem til 1950 delte CARE ut
300.000 pakkermedmat, klær, bøker og leker i
Norge.
Mange familier i Norgemottok CARE-pakker,

spesielt i Finnmark. Denne delen av landet var
jo bombet og utbrent etter krigen. Nøden var
stor. Detmangletmat ogmange livsnødvendige
ting, samtidig som leker til barna var sjeldne og
gledetmange.
CARE-pakkene ble et symbol påmedfølelse

og gavmildhet. MensMarshallhjelpen var støt-
te fra amerikanskemyndigheter, var CARE-
pakkene hjelp framenneske til menneske. Den
gangen var det vi som trengte hjelp. Nå er det vi
som kan hjelpe.

Nåer detMarthe Gerhardsen, barnebarnet til
Einar Gerhardsens, som leder CARENorge og
som står i spissen for innsamlingsaksjonen.
Hun besøkte fylkeskomiteen for årets tv-aksjon
i Statens Hus i Moss i begynnelsen av septem-
ber.
Vi som ermed i fylkeskomiteen, fikk via hen-

ne en inspirerende framstilling av tenkning,
erfaringer og strategi bak prosjektene som skal
støttesmed penger som samles inn søndag.
Marthe kunne fortelle fra sitt egnemøtemed
kvinner og deres såkalte spare- og lånegrupper
i Afrika. Dette er en form for hjelp, som i høyes-
te gradmå karakteriseres somhjelp til selv-
hjelp.

Planen er altså å styrke arbeidetmed spare- og
lånegrupper i 10 fattige land, de fleste i Afrika.
Det innebærer ikke å dele ut penger, men å
bidra til å organisere spare- og lånegrupper, gi
opplæringen, bistå og følge opp gruppene i eta-
bleringsfasen og frem til de er selvdrevne.

Arbeidet skjer slik: 15–35 kvinner og jenter går
sammen i grupper og sparer et lite beløp hver
uke i en felles sparekasse. Gruppen får opplæ-
ring og hjelpes til å lage egne regler og velge sty-
re. Kassen voktes av fire kvinner som gruppen
selv velger. Gruppen blir en slags lokal spare-
bank somdrives og styres avmedlemmene
selv.
Dette gir kvinnene tilgang til å spare egne

penger, låne av hverandre og tegne forsikring.
Kvinnene definerer selv hva de ellers har
behov for å lære av CARE. Mange trenger å lære
seg å lese og skrive. De lærer om kvinners ret-
tigheter og bedring av kvinners levekår.
Kunnskap om forvaltning av penger, positive

erfaringer og gode nettverk er avgjørende for å

lykkes slik at denne bistanden blir hjelp til selv-
hjelp.

«Hjelp til kvinner,hjelper flere!» - er et
meningsfylt slagord. Forskning viser at hvis du
gir en kvinne i fattige land for eksempel 100
kroner, vil hun bruke 90 av dempå familien:
Mat, klær, utdanning og helse. Gir du tilsva-
rende penger til mannen, bruker han bare 30
kroner på familien.
De fleste av de fattigste på kloden er kvinner.

Er du født som jente i et fattig land får dumin-
dre skolegang, dårligere helsetilbud, tjener
mindre og jobbermer. TV-aksjonens penger går
nettopp til kvinner og jenter. De rammes har-
dest av fattigdom, nød og diskriminering, men
hjelp til kvinner hjelper hele familien og gir
ringvirkninger i hele samfunnet. Kvinner bru-
ker penger til mat, helsetjenester og utdanning
for hele familien. Kvinnerettet bistand er en
investering i en bedre framtid for kvinnene selv
og formenneskene rundt henne.

Kofi Annan har sagt: «Likestilling er ikke bare
etmål i seg selv. Det er også en forutsetning for
å bekjempe fattigdom, skape bærekraftig utvik-
ling og demokrati.»
Støtt tv-aksjonen! n


