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Torsdag 9. februar 2017

Kjenner du noen som snart har bursdag eller en merkedag i livet sitt.
Send en hilsen gjennom redaksjon@svelviksposten.no
eller via «Min side» ved innlogging til nettavisen.

Jakob Østbye. 9.februar. Gratulerer til verdens fineste gutt og
prinsen i Storgata. Klem og
hilsener fra mamma, pappa,
besteforeldre, tanter og onkler. Vi
gleder oss til å feire deg på
torsdag.

Nyfødt, bryllup og jubileumsbilder sendes på samme måte.
Frist innen kl. 15.00 mandag i utgivelsesuken.

Ta morsdagen tilbake - noe som redder liv:

■ gratulaSJoner

1 år

9 år

gabriel eide kleven. Verdens
beste Gabriel fyller 9 år den13
februar. Gratulerer med dagen
gutten vår! Du er en super snill og
god gutt, og vi er utrolig glad i
deg! Klem fra mamma, pappa og
Brake-kompis. Bestemor,
mormor og besse hilser også.

16 år

Helene Sol otterlei. Vi
gratulerer den aktive
jenta vår med 16 års
dagen den 15. februar. Du
er alltid i godt humør, og
flink på skolen. Håper du
får en fin feiring av dagen
din på skoletur til Polen.
Klem fra mor og farfar.

Mor med
en bekymring
mindre
Søndag 12. februar
oppfordrer UNICEF
Norge og Kiwanis
Norden alle nordmenn til å bytte ut
konfektesken til mor
med en gave som kan
redde liv og gi et
nyfødt barn en god
start på livet.
pressemelding
Svelvik Kiwanis

Til morsdagen har UNICEF
Norge skreddersydd en startpakke for nybakte mødre i utviklingsland. Den inneholder alt
mor og barn har behov for, og
kjøpes med et enkelt klikk på
www.unicef.no.
Den alternative morsdagsgaven er et svar på kommersialiseringen av en dag som i utgangspunktet var en dag for å
hjelpe andre.
- Vi ønsker å ta morsdagen tilbake. I 1886 ble dagen etablert
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som en dugnad for å forbedre
sanitærforholdene i USA etter
borgerkrigen, nå er den blitt en
dag med kjøpepress hvor handelsstanden står i sentrum.
UNICEFsstartpakke for mødre
er et svar på denne utviklingen
og et svært godt alternativ til
butikkjaget, sier Hilde Meyer i
Kiwanis Norden.
Hvert år bruker nordmenn
rundt 50 millioner kroner på
gaver til morsdagen. Kiwanis
Norden og UNICEF Norge håper
at mange fedre og barn vil bytte
ut den sedvanlige konfektesken eller blomsterbuketten
med en gave som gir mening
både for mor her hjemme og
mor der ute.
- Alle mødre er opptatt av å gi
barna sine trygghet og beskyttelse. Derfor tror jeg at de aller
fleste norske mødre vil sette
stor pris på å få en gave som sikrer en annen mor og hennes
barn en god start på livet
sammen. For 50 millioner kroner kunne 200.000 mødre i utviklingsland fått denne muligheten, påpeker kommunika-

sjonsdirektør Merete AgerbakJensen i UNICEF Norge.
Startpakken for nybakte
mødre inneholder alt et nyfødt
barn trenger for å unngå sykdom og underernæring den første tiden: Myggnett som forebygger malaria, vaksinedoser
mot meslinger, polio og stivkrampe,
vannrensetabletter,
energimatpakker og sukker-/
saltblandinger.Startpakken
koster 250 kroner, kjøperen får
et skreddersydd kort å gi til mor
som enten kan printes ut eller
sendes i posten. Mer om pakken her: https://www3.verdensgaver.no/privat/?p=MOR2
- Vårt alternativ er egentlig et
«Kinderegg» av en gave. Den vil
glede mor her hjemme, den vil
glede en mor og et barn i et annet land, og den vil glede giveren som har bidratt til noe større enn den tradisjonelle morsdagsgaven. Vi håper at riktig
mange nordmenn vil benytte
årets morsdag til å gjøre en solidarisk handling, sier Hilde
Meyer og Merete Agerbak-Jensen.
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Fødsel:

10.01-2017 ble lille vilde født. Solan
og Sunniva har fått ei lillesøster.
Foreldre er Jørgen Hellum og
nina-renathe pedersen.

