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«Nødhjelp» er en thriller av Sidsel Dalen om storpolitikk, pengemakt og personlige dramaer.
Når en hemmelig agent fra MI6 blir funnet i Akerselva med avkappet hode, betyr det ikke bare at et drap må
etterforskes. Det makabre funnet leder til at en gigantskandale blir avdekket i det norske forsvaret.
Mia Mikkelsen ruller opp saken. Som journalist er hun på sporet av ulovlig våpensalg, men hun får lite
informasjon av hensyn til «Rikets sikkerhet». Det løser seg når hun blir spesialrådgiver i
Forsvarsdepartementet - hun får sjansen til å jobbe undercover.
Møt Tommy, den traumatiserte eks-kommandosoldaten, den slu statssekretæren Georg Hesse og Mias
stedatter Søs, som har havnet på kjøret etter en stygg voldtekt.
Vi er i et Norge på randen av en krigsoperasjon for å sikre interessene til oljebransjen, med alt som hører med
av offisiell propaganda, bedrag og politisk spill. «Nødhjelp» er en intens og drivende pageturner.
Kunst for setlvstendighet er en stille auksjon på Stallen i Horten, hvor lokale kunstnere har donert sine verk til
inntekt for våre mikrofinansprosjekter i Tanzania. I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til
Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Støtt Kirkens
Nødhjelp og vi skal skape forandring! Gjennom andre. For andre. For hverandre. Rent vann redder liv i
katastrofer. Tilgang på rent vann gir helse, trygghet og utvikling. Akkurat nå er det akutte behov for nødhjelp i
tørkerammede Øst-Afrika. Støtt Kirkens Nødhjelp og vi skal skape forandring! Gjennom andre. For andre.
For hverandre.
Nyheter! Få med deg pilotprosjektet som gir nye muligheter for arbeidsledige. « Kompetansetorgets visjon er

å ta vare på den kompetansen som finnes i oljeindustrien TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid med
å gi utdanning til barn som lever i noen av verdens verste krigs- og konfliktområder: Syria, Mali, Colombia,
Sør. HAMAR (VG) Over 29 millioner kroner ble samlet inn til fattige og nødstilte barn. Mindre enn to prosent
av pengene gikk til humanitært arbeid. Vet du noe. SOS-chat er en av Kirkens SOS sine krisetjenester over
internett.
Her kan du skrive med en av våre frivillige medarbeidere og få svar med en gang.
Tjenesten er helt. Afghanistankomiteen er en solidaritets- og bistandsorganisasjonsom driver langsiktige
prosjekter og nødhjelp i Afghanistan.

