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Verv en fadder og bli med på

Den nye fadderen kan registrere seg  
på forutfadder.no eller bruk skjemaet

i denne folderen

Verv en FORUT-fadder!JA, jeg blir med!
og betaler 250,- pr måned kr. 300,- pr måned kr. 400,- pr månedAlternativt: 

Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro.
Beløpet trekkes den 20. hver måned.
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min 
bank beskjed om at det opphører.

Maksimum beløpsgrense pr. trekkmåned er lik avtalt 
månedsbeløp

AvtaleGiro Beløpsgrense

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Opprett AvtaleGiro med digital signering ved innmelding på forutfadder.no

FORUT oppfordrer alle til å benytte AvtaleGiro - det er det mest kostnadseffektive for oss!

Navn: ______________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________

Postnr./sted: ____________________________________________ Tlf.:_________________________

Fødselsnummer (11 siffer): _______________________________  (fylles ut dersom du ønsker skattefradrag)

E-post: _____________________________________________________________________________

Belast mitt kontonummer: 

Sted, dato: _______________________________ Underskrift:_________________________________

FORUTs kontonummer: 7220.05.51681

Kid. nr. (fylles ut av FORUT)

AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig.
Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro 
- kontakt din bankforbindelse.

FORUT, Boks 300, 2803 Gjøvik
e-post: forut@forut.no

www.forut.no

FORUTgaranterer at opplysninger vi registrerer om deg og ditt FORUT-fadderskap, kun 
vil bli benyttet av FORUT til utsendelser i forbindelse med ditt fadderskap. Persondata 
vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven.

Ververs navn: ________________________________________________

FORUT er medlem av:

Til sammen har vi vervet 908 nye FORUT-faddere!  
Nå utfordrer vi andre FORUT-venner til å verve. Alle som verver minst én fadder  

blir med på Vervefest i 100, som skal sikre finansieringen av den  

viktige barnepsykiatriske klinikken i Nepal!

Mer info om FORUT finner du på: forut.no og forutfadder.no

Vil du bli med på 
den offisielle  
åpningen av den 
barnepsykiatriske  
klinikken sammen  
med FORUT og  
Urbane Totninger?

Det kan bli en realitet  

uavhengig av trekningen 

blant alle ververne.  

Du må i så fall verve  

15 nye FORUT-faddere 

innen utgangen av 2019.

Ta kontakt med Terje på 
terje@forut.no, eller på 
mobil 90036987, så  
legger vi en plan sammen! 

Reise med FORUT!
Alle som verver minst én FORUT-fadder i «Vervefest i 100» er med på 

trekning av reiser til ett av FORUTs prosjektland. 

Det trekkes to reiser når vi sammen har nådd målet om 100 nye  

faddere! To nye turer trekkes ved 200 nye faddere, og slik fortsetter 

det hver gang vi passerer nye 100... De som verver mer enn én  

fadder har tilsvarende antall sjanser i hver trekning. 



Urbane Totninger: «Vi er 

med på å gjøre en forskjell  

i Nepal! Nå utfordrer vi  

FORUT-faddere over hele 

landet til å verve en fadder 

og bli med på vervefesten 

for barn i Nepal. Vi er stolte 

over at FORUT har påtatt  

seg hovedansvaret for  

finansieringen av Nepals  

første psykiatriske klinikk  

for barn og ungdom.» 

I Nepal er mange barn utsatt for store 

psykiske lidelser og stress blant annet 

som følge av jordskjelvet i 2015, om-

sorgssvikt og hjemløshet, trafficking, 

barnearbeid og seksuelle overgrep. 

Nepal er også et av verdens aller  

fattigste land.

Takk til Urbane Totninger fra CWIN, 
FORUT og barn i Nepal!
Billettinntektene fra FORUT festaften og FORUT- 

forestillingene av sommershowet i 2017-2019, totalt kr. 

1.051.000,-, har i sin helhet gått til byggingen av Nepals 

første barnepsykiatriske klinikk. I tillegg kommer alle  

inntektene fra FORUT-faddere som Urbane Totninger 

har vervet og inspirert til.

Et samarbeid som gir resultater!
Denne folderen er historien om hvordan vårt samarbeid med 
norske artister, psykologer, psykiatere og ingeniører har  
resultert i at Nepals første barnepsykiatriske klinikk nå reiser 
seg på ei tomt i Katmandu. 

FORUT og vår partner CWIN i Nepal kom i 2014 i kontakt med 
et miljø av norske psykiatere og psykologer som samarbeidet 
med nepalske fagmiljøer for å heve kompetansen på barns 
psykiske helse. Sammen kunne vi i 2015 opprette en psykia-
trisk dagavdeling for barn og unge ved Kanti barnesykehus, 
ledet av landets eneste barnepsykiater, Dr. Arun Raj Kunwar. 

Dette var begynnelsen på realiseringen av Dr. Aruns drøm  
om å etablere Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Da  
myndighetene bidro med tomt, ga FORUT og CWIN grønt lys 
for å starte byggingen. I 2017 ble spaden endelig satt i jorda. 
Byggingen av sykehuset ble kostnadsberegnet til 5,9 millioner 
norske kroner som vi i hovedsak finansierer gjennom egne  
innsamlede midler. FORUT-faddere og andre givere har så 
langt bidratt med over 5,2 millioner. Vi er snart i mål!

FORUT jobber for at folk skal ha reell makt til å endre sine 
egne liv. God psykisk helse er et viktig premiss for all utvikling.  
Byggingen av klinikken viser hva som er mulig når vi sam-
arbeider. Vi håper du vil være med oss i det videre arbeidet 
ved å verve en FORUT-fadder!

Ida Oleanna Hagen
generalsekretær FORUT

Lege og medlem av Urbane Totninger, Ida Marie Ringerud, har vært i Nepal med FORUT. Møtene 

med barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar og CWINs leder, Sumnima Tuladhar, etterlot sterke  

inntrykk. For Ida og resten av Urbane Totninger har Arun og Sumnima vært viktige inspiratorer i 

deres engasjement for å realisere Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Med støtte fra FORUT har CWIN siden 2015 stått for driften av en liten barne- og ungdoms-

psykiatrisk avdeling på det offentlige barnesykehuset Kanti. - Det var simpelthen ikke mulig å 

vente på at den nye klinikken skulle stå ferdig, sier en strålende Sumnima. Gjennom hele  

planleggings- og byggeperioden har vi derfor sammen med Dr. Arun hatt på plass et svært  

begrenset tilbud som startet i korridoren på Kanti barnesykehus. I disse årene har vi også hatt 

fokus på rekruttering og videreutdanning av personellet som kreves, når den nye klinikken står  

klar i første halvdel av 2020.

For CWIN og FORUT innebærer dette prosjektet 

et kjempeløft og en forpliktelse om framtidig  

satsing og prioritering av barns psykiske helse. 

Som FORUT-fadder er du med på å realisere  

Dr. Arun og Sumnimas drøm om å gi barn i  

Nepal et godt psykisk helsetilbud!

Ida Marie Ringerud 

sammen med  

leder for CWIN,  

Sumnima Tuladhar.

Barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar, initiativtager til byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Våre store helter!

På byggeplassen

september 2019.


