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Kunstnere som har donert til 
utstillingen og auksjonen er:

Bente Riseth Haug     

Bjørn Bjørneboe Brit Blæstervold        

Bjørn Bratsberg Erik Tidemann           

Grethe By rise Håkon Bleken

Håkon gullvåg ingun dahlin

Ivar Ugelstad Inger Karin 
Giskeødegård

Kjell erik            
killi olsen 

John Rolseth

Kjersti Stokke  Magne Sandøy

Noralf Husby  Ove Øverkil

Octavio Gil Villegas Roald Stevik   

Tor Stevik  Turid Olberg        

Ann kristin myrseth

Andre sponsorer er:

Trondhjems 
Kunstforening

Aspaas AS           
Rammeforretning

List og hempe Mdesign

BLI EN BØSSEBÆRER DU OGSÅ?!

Søndag 10. desember vil ca 50000 bøssebærer gå fra 
dør til dør over hele landet,

Vil du være en av de som vil sette av et par timer for å 
hjelpe dem som lever i en ekstrem fattigdom, kan du 
gjøre følgende

Meld deg som bøssebærer:

Send sms:

HAP “NAVN” “POSTNUMMER” “POSTSTED” 
TIL 2030

EKS: HAP JENS JENSEN  7000 TRONDHEIM

eller

REGISTRER  PÅ WEB:                                           
www.aksjonhap. no

eller

PÅ TELEFON:  
24 11 11 76

KUNSTUTSTILLINGEN

†  2. - 18. november   ¢

Hos trondhjems 
Kunstforening

i
Cafe NI MUSER

AKSJON HÅP



Det vil være anledning til å legge inn bud frem til selve 
auksjonsdagen lørdag den 18.nov.

Det kan skje på følgende måter:

- via nettet (www.tkf.no) 

- via telefon 98 24 42 61

Alt av penger som kommer inn på auksjonen vil     
uavkortet gå til Aksjon Håp.

Disse pengene vil være med å spre håp til mange    
mennesker som lever i en ekstrem fattigdom. 

Ved å investere i ett eller flere kunstverk vil du i tillegg  
til å få et flott kunstverk i hende, være med å tenne håp  
for mennesker som lever i ekstrem fattigdom.

Auksjonen avsluttes   
lørdag 18.nov. med en 
markering på       
Trondhjems    
Kunstforening  i        
lokalene til Cafe Ni 
Muser kl. 15.00.       
Auksjonarius er Øyvind 
Brandtzæg fra        
Trøndelag Teater, hvor 
han nå spiller i stykket 
“Berlinerpoplene”. 

Fredag 3. nov. kl. 12.30 vil det være en høytidelig   
åpning av utstilling/auksjonen ved tidligere ordfører 
Marvin Wiseth.          

Lørdag  18.nov kl 15.00: Siste budrunde og salg av 
kunstverkene, v/auksjonarius Øyvind Brandtzæg

Musiker Andreas Aase deltar

Åpningstider

mandag - fredag: 1100 - 2400                                       

lørdag :                  1200 - 2400                                     

søndag :    1200 - 2300

Auksjon på hele utstillingen 

Denne famililen i Kongo,  mor Venasia og hennes barn 
har opplevd tragedier og lidelser som er vanskelig å 
sette ord på. En familie som er rammet av krig og det 
grusomme som en krig kan gjøre mot og med          
mennesker.

I møte med en av organisjonene som er med  i Aksjon 
Håp har mor og barn fått mulighet til å få hjelp til å 
bearbeide sine traumer, og komme mer og mer tilbake 
til et liv som hun opplever er verd å leve.

Ved denne aksjonen kan vi hjelpe hverandre til å se de 
som lengter etter å bli sett, slik at noe kan gjøres.

Aksjon Håp er en allianse av 20 misjonsorganisajoner 
som har gått sammen for å gjøre en innsats for     
mennesker som lever i en ekstrem fattigdom.

Følgene prosjekter vil bli prioritert:

 Helse

 Vann

 Utdanning

 Forsoning

Utvikling av lokalsamfunn

for ytterligere informasjon  se www.aksjonhap.no
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