
FOTBALLBANE 
FOR JENTER OG GUTTER 

I KOBANÊ

– GI BORT NOE SOM GLEDER!

SEND DITT BIDRAG TIL FORENINGEN FOTBALLBANE 
FOR JENTER OG GUTTER I KOBANÊ.

KONTONR: 9001 26 30157 ELLER VIPPS NR: 74665

Skriv e-postadresse i meldingsfeltet på innbetalingen, så får du informasjon 
om fremdriften. Del dette med dine venner på Facebook og andre sosiale medier.

SEND DITT BIDRAG TIL FORENINGEN FOTBALLBANE 
FOR JENTER OG GUTTER I KOBANÊ.

KONTONR: 9001 26 30157 ELLER VIPPS NR: 74665

Vennlig hilsen

www.kobanebane.no
E-post: fotballbane.kobane@gmail.com   Org.nr: 916 914 970        Facebook: @fotballbaneKobane

Erling Folkvord
Nestleder 

Per Ravn Omdal
Styreleder

Monika Gulmoen
Økonomiansvarlig
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Kobanê er en by i Syria, tett inntil grensen mot Tyrkia. Byen ble kjent i 
norske medier etter at Islamsk Stat (IS) erobret det meste av byen. 

Den ble tatt tilbake i januar 2015.

” – gi barna mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og glede”

Fotballeder Per Ravn Omdal, 
politiker Erling Folkvord og sam-
funnsviter Monika Gulmoen har stiftet 
en forening for å bygge en eller flere 
fotballbaner i Kobanê. 

Etter år med krig og ødeleggelser, vil 
vi gi barna noen lyspunkt og litt håp i 
hverdagen gjennom fotball.

Mange barn i Kobanê har mistet venner 
og medlemmer av familien, hus og skole. 
En eller flere fotballbaner vil gi barna 
mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek 
og glede.

Vi henvender oss til alle som vil være 
med å støtte dette tiltaket!

Foreningen skal finansiere bygging, 
vedlikehold og drift i samarbeid med 
myndighetene i Kobanê. 
På sikt håper vi å kunne utdanne 
aktivitestledere.

Midlene som samles inn, skal uavkortet 
brukes til å realisere formålet. 
Foreningen er registrert i frivillighets-
registeret i Brønnøysund. 
Regnskap godkjent av revisor legges 
frem på årsmøtene.

Du blir medlem av foreningen straks du 
har satt inn et beløp på vår konto. Stort 
eller lite, men gi så du kjenner det!

- STOLT BIDRAGSYTER -


