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PRESSEMELDING

	  

Stjernekamp aktuelle Trine Rein til Grimstad 26. oktober.  
 
Mandag besøker Trine Rein Jenter i alle aldre i Grimstad Misjonskirke. 
 
Trine Rein er svært aktuell i disse dager som deltager på NRKs Stjernekamp. Trine Rein lanserte i 1993 sitt 
første soloalbum, Finders, Keepers. Det lå øverst på salgslistene i Norge i fem uker. Albumet gav henne 
prisen Årets nykommer under Spellemannprisen 1993. Hun deltok i Norsk Melodi Grand Prix i 2006 og 2007. I 
2009 deltok hun i Zebra Grand Prix på TV2 Zebra, hvor hun sammen med lagkamerat Jan Erik Larssen kom 
på førsteplass. Hun er samboer med Lars Monsen. 
 
I forbindelse med Julegaven, et musikalbum fra 2011 med julesanger på norsk og engelsk, stod hun fram 
som kristen. Trine Rein deltok høsten 2014 i kampanjen #Igiveyoumyvoice til støtte for krigsvoldtatte kvinner i 
DR Kongo. På den måten fikk Trine Rein kjennskap til JOIN good forces og arbeidet den Sørlands baserte 
organisasjonen gjør for kvinner og barn i DR Kongo. Se Trines bidrag her. 
 
JOIN good forces har i over 20 år arbeidet i det krigsurolige Øst-Kongo. Hovedfokus har vært å hjelpe 
krigsvoldtatte kvinner og barn. Nærmere 27 000 kvinner har mottatt medisinsk hjelp og hjelp til å bearbeide 
traumer etter brutale overgrep. Traume psykologer fra Modum Bad i flere år kurset JOINs feltarbeidere slik at 
hjelpearbeidet blir best mulig. I ledelsen for dette feltarbeidet står to kvinner; Mama Jeanne og Mama 
Jeannette. Disse to kvinnene ble i år nominert til Nobels fredspris sammen med legen Denis Mukwege. 
 
Jenter i alle aldre har i 10 år samlet jenter fra hele landsdelen til ”rosa” kvelder. I tillegg til at kjente artister 
og foredragsholdere fyller programmet har Jenter i alle aldre et spesielt engasjement for to organisasjoner 
som de har støttet alle disse årene. Stine Sofies stiftelse og JOIN good forces. Disse to organisasjonene, der 
den ene arbeider med å gjøre barns oppvekst i Norge tryggere – og den andre arbeider for å hjelpe 
krigsvoldtatte kvinner og barn i DR Kongo, har i løpet av disse årene mottatt nærmere 1 million kroner til 
arbeidet fra Jenter i alle aldre. Begge organisasjonene har sine baser på Sørlandet – i Grimstad og 
Kristiansand. 
 
Mandag kveld er det JOINs arbeid som er i fokus. 
 
Vi ønsker pressen hjertelig velkommen til en "rosa"-kveld i Grimstad Misjonskirke kl. 19:30. 
 
Dersom dere ønsker mer informasjon om JOIN good forces – eller Jenter i alle aldre ta kontakt med: 
 
Marit Toppe Berg 
 Kommunikasjonsleder i JOIN   
E-mail: marit@joingf.no 
Mob. 99045339 


