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Kjære innbygger, 

Da Østfold fylkeskommune, 
Østfoldhelsa og frivilligsentralen 
i Halden besluttet å skrive dette 
magasinet, sto et mål klart for oss.  
Vi ønsket å løfte frem enkeltpersoner.  
– Ildsjeler, som hver dag gjør en innsats 
for andre i byen. Hundrevis fortjener 
sin egen artikkel. I stedet har vi vært 
nødt til å finne noen få symboler på det 
viktige frivillige arbeidet som kanskje 
kjennetegner Halden mer enn de fleste 
norske byer. 

Esir fra Somalia, er en av disse. 
Chebel fra Libanon likeså. En gang 
nye landsmenn, men nå durkdrevne 
frivillige som forsterker et av våre 
flotteste særtrekk: Viljen til å jobbe 
frivillig, der internasjonale undersøker 
viser at vi ligger i verdenstoppen. Du 
kan lese mer om dem, og savnet etter 
kamelkjøtt og ordentlige somre, på 
sidene som kommer. 

Du blir sikkert ikke overrasket når 
du får høre at bladet du nå holder  
i hendene er laget med stor hjelp av 
frivillige, som aldri har spurt om en 
krone for innsatsen. 

Det som derimot ikke alle er 
klar over er hvor viktig det samme 
engasjementet, frivillig arbeid, 
er for folkehelsa. Gode samfunn 
kjennetegnes av trivsel og aktivitet  
i nærmiljøene, hvor innbyggerne stiller 
opp for hverandre og fellesskapet  
i uegennyttig virksomhet. 

I tillegg er frivilligheten viktig for 
den frivillige selv. – Det får være en 
trøst, til travle borgere som mellom 
arbeid og huslig ansvar, i tillegg må 
finne tid til en innsats for fellesskapet.

Å være med i fritidsaktiviteter 

styrker nemlig andre ferdigheter 
enn de man får i skole og arbeid. 
Deltakelse i frivillige organisasjoner 
gir muligheter for felles opplevelser, 
vennskap, identitet, sosiale ferdigheter 
og et større sosialt nettverk. Når folk 
får mulighet til å påvirke sine egne 
liv og lokalsamfunnet, samtidig som 
de opplever å være inkluderte, da 
etableres tilhørighet og medansvar. 

Det er det veldig mye helse i.
I samfunn som har slike trekk vet vi 

at folk ikke bare lever lengre. De har 
også flere gode leveår – fri for alvorlige 
plager, sykdommer og lyter.

Vi håper magasinet derfor starter 
refleksjoner hos noen av leserne. 
Kanskje velger du selv å ta skrittet ut  
i frivilligheten – til det beste ikke bare 
for dine medmennesker i Halden, men 
også for deg selv?

Folkehelsearbeid handler først og 
fremst om å skape samfunn der vi 
som mennesker har det godt sammen. 
Frivilligheten er således i en viktig 
posisjon. Den er med på å fremme 
sosiale nettverk og bidra til gode 
oppvekstsvilkår og nærmiljøer der 
barn og unge får en positiv ballast som 
varer livet ut. Når folk engasjerer seg 
og tar ansvar vet vi at det bidrar til å 
bygge felleskap og redusere ensomhet. 
Frivilligheten skaper glede og gir 
mening. 

Det er det vi kaller helsefremmende 
arbeid, som er selve essensen i 
folkehelsearbeid. 

Dessverre har organisasjonslivet 
også trekk som ikke er helsebringende.

En rapport fra Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor, som kom i 2010, viser at 
organisasjonssamfunnet er preget 

Ikke bare haldensere  
– men frivillige haldensere

av økende forskjeller. Sosiale ulikheter 
ellers i samfunnet reproduseres i 
større grad enn for fem og ti år siden. 
Grupper som statistisk sett sliter på 
mange andre arenaer faller systematisk 
utenfor også i sivilsamfunnet. Man 
har gjerne en idé om at sosiale klasser 
er avskaffet i velferds-Norge. Det 
stemmer ikke. Vi ser at noen grupper 
ubevisst holdes utenfor frivilligheten. 
Det gjør at de som er på innsiden av 
organisasjonssamfunnet øker sine 
sosiale ressurser, kontaktnettverk, 
kvalifikasjoner og livskvalitet, 
mens de som står utenfor ikke får 
tilgang på dette. Dette er utilsiktede 
effekter av det samfunnet vi lever i, 
deriblant forårsaket av trender og 
trekk ved dagens organisasjonsliv. Et 
eksempel på det er at frivilligheten 
profesjonaliseres. Mange føler de 
ikke har nok kompetanse til å 
engasjere seg. Dermed forsterker 
organisasjonssamfunnet forskjellene  
i samfunnet istedenfor å utjevne dem. 

Derfor er det vi kaller for 
lavterskeltilbud så viktig: Aktiviteter 
som ikke ekskluderer folk med 
dårlig råd, helseproblemer, 
minoritetsbakgrunn eller lignende fra 
å være med. På de neste sidene kan du 
lese om noen få av den type tiltak som 
finnes for de godt voksne i Halden og 
som alle er velkomne til å ta del i.

Uten Nordsjøoljen går Norge videre, 
men mister vi frivilligheten så står vi 
uten en langt viktigere energikilde. – 
Frivillig arbeid er den oljen som smører 
samfunnsmaskineriet. Rett derfor en 
takk til de mange rundt deg, som trår 
til med dugnadsånd og givervilje.

Gratulerer med frivilligheten. Og 
ikke minst, gratulerer med Halden – 
jubileumsbyen.

Magasinet frivillig er et samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa og frivilligsentraler i Østfold.

Knut-Johan Rognlien, folkehelsesjef, 
Østfold fylkeskommune / Østfoldhelsa
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Les blant annet om...
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Gatekriger og  
halv denser  
Andersen er langt ifra 
butikkenes  
største kunde

Kvinnesoldaten  
i Oscars gate klarte 
å komme seg opp 
av gropa

Natteravnens matmor 
fra gjestfrihetens 
land forteller om 
mestringsfølelse 
og glede ved 
dugnadsarbeid

Korsang og 
kjærlighetshormoner 
på Hjortsberg skole
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1881 vær så god!
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Tekst: Sigbjørn Tveite 
Foto: Bjørn Ramstad

En smittende humoristisk sans er et 
av Kais kjennetegn, og han oppleves 
blottet for selvhøytidelighet. Også på 
at han aldri vokste seg til å bli en stor 
mann – fysisk sett. Selv presenterer 
han seg som «halv denser», og legger 
til: Jeg er ikke blant de største kundene 
i byens butikker – kan du si. 

– Kai vokste opp i Skippergata. 
Hvordan var det på Sørhalden for 60 år 
siden?

– Det var stor aktivitet og masse 
arbeidsplasser her ute. Vi hadde sko-
fabrikker, kolonialbutikker og til og 
med et eget meieri. Og ikke minst 
hadde vi Børkes Bakeri, som fortsatt er 
her etter over 100 års drift. 

– Hvordan var boforholdene?
– Det var mange små arbeiderleilig-

heter, med mange beboere i bare noen 
få rom. Jeg husker godt når mor fyrte 
opp bryggepanna for å få varmt vann 
til klesvasken. Ute i bakgårdene var 
det overalt høns, griser - og utedoer. 
Men der vår familie bodde hadde vi 
bydelens eneste vannklossetter. Det var 
fire stykker, og de var nede i kjelleren. 
Det hendte stadig om vinteren, når et 
utedobesøk ble en for vindfull og iskald 
opplevelse, at det kom folk fra  

nabolaget til våre mer behageligere 
innendørs WC – kan du si.

– Disiplin var en del av oppveksten 
din?

– Å, ja! Jeg hadde alle mine syv år 
på skolen i rene gutteklasser på den 
forlengst nedlagte Gutteskolen. Der 
vanket det ofte fysisk avstraffelse og 
ørefiker. Og det nyttet ikke å komme 
hjem etterpå og klage på læreren. Da 
kom det bare fra min far: «Her får du 
en fra meg også, gutt» - med påfølgende 
enda mer smerte.

Bare 12 år gammel begynte Kai som 
visergutt. Tenårene brukte han til å bli 
typograf.

– Jeg begynte som læregutt da jeg 
var 15 år, og utdannet meg hos typo-
graf Baardsens boktrykkeri. Da jeg var 
19 fikk jeg svennebrev. 

Som typograf og grafiker har Kai 
fulgt utviklinga fra da blybokstavene 
lå i settekasser, til dagens aller nyeste 
digitale IT-program. I mange år var 
Halden Arbeiderblad arbeidsplassen 
hans. 

– Hvor kommer dette mellomnavnet 
«Popkjeller’n» inn?

– Fra 1962 og utover var jeg  
i mange år musikkmanager. Det startet 
med konserter på Hermon i Tiste-
dalen. Så ble det Hobbykjelleren, og 
deretter Popkjelleren. Det er derfor 

folk kaller meg «Popkjeller’n». Annen-
hver søndagskveld var det konserter 
i bakgården på Folkets Hus. Hit kom 
kjempepopulære band, som The Beat-
niks, The Pussycats og The Vanguards. 
3-5 kroner kostet det å komme inn, og 
uten alkoholservering – kan du si.

I over 50 år har Kai vært med  
i Amcar-miljøet. Og i mer enn 35 år har 
han vært sportsdykker. De siste årene 
har stadig mer av tiden hans gått med 
til engasjementet rundt dokumente-
ringen og bevaringen av byens eldste 
bydel.

– Sørhaldens venner ble stiftet  
i 2010. Vi har til nå gitt ut tre bøker 
om Sørhalden, hvor jeg har gjort den 
grafiske utformingen av tekst og bilder. 
Det fjerde bindet blir om sjøboden på 
Lekterbrygga.

Blant haldensere sprer «halv 
denser» Kai en hel del 
engasjement og godt 
humør – kan vi si.

– gatekriger og Sørhalden-venn

Kai «Popkjeller’n» Andersen er en kjent skikkelse i Halden. I Gutteskolens dager 

på Sørhalden utkjempet han og klassekameratene gatekamper mot inntrengere 

fra andre bydeler. Som liten voksen har han kjempet utrettelig videre for 

Sørhalden - for bevaring av Haldens eldste bydel.

En halv denser
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En halv denser
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Sørhalden – Haldens eldste bydel 

Her slo noen av de første menneskene seg ned og bygde etter hvert opp 
området slik vi kjenner det i dag. Det meste av dagens bebyggelse er 
fra etter den siste bybrannen i 1826. Det eldste huset er dog fra 1759. 
Byens eldste kart viser bebyggelse i Skippergaten.

På Sørhalden har det vært myldrende folkeliv og viktig industri. Her 
var det masse små virksomheter, verft og mekanisk verksted, butikker - 
og ikke minst hjørnestensbedriftene fra den gyldne tid for skoindustrien. 

I dag fremstår bydelen som en perle takket være alle restaureringer.
En slags sørlandsidyll !

Kilde: Ken Juel Olsen
Sørhalden – Haldens eldste bydel, bind 1
Sørhaldens Venners forlag 
2011 

Bak Sorg og Omsorg i Halden står et bredt spekter av 
organisasjoner: B.R.A. Halden Helselag, Demens- 
foreningen, Den Norske Kirke, Human-Etisk Forbund, 
Halden Soroptimistklubb, Rep. for skole og helsevesen, 
Rådgivingsgruppen for alvorlig syke og døende, Sanitets-
foreningen og Halden Frivilligsentral

To ganger i året inviterer vi til 
fellesskapskveld for dem som har mistet 
en av sine nærmeste. I tillegg tilbyr vi 
sorggrupper når noen ønsker det.

Ønsker du mer informasjon, kontakt:

Hilde Finsådal, diakon i Den norske kirke 
hilde.finsadal@halden.kommune.no 
951 06 257

 Wenche Erichsen, leder av Halden Frivilligsentral 
post@halden.frivilligsentral.no 
916 35 173

Sorg  
og Omsorg  
i Halden

www.sorgogomsorg.org

frIv IllIg frIv IllIg6



Det er litt for mye asfalt i Halden. 
Det mener ei gruppe glade vandrere 
som går tur hver mandag i byens 
vakre omgivelser. De fleste er 
kvinner, men de ønsker seg nå noen 
flere mannfolk med. Da hadde det 
blitt enda triveligere.

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad

Turene starter kl.10.30, som regel fra 
Frivilligsentralen i Violgata. Gruppa har 
holdt på i tre år, og består av en kjerne 
på sju-åtte turglade - de fleste av dem 
har allerede opplevd 50 sommere. 

Leder for gruppa er Marna Heggland. 
Hun kan fortelle at værforbehold, det 
er det aldri tale om. Rekruttering skjer 
stort sett gjennom jungeltelegrafen, 
eller Frivilligsentralen.

Medregnet kaffespause(r) bruker 
de to-tre timer på en tur, som oftest 

lokalt nær byen. Flere ganger vært de 
vært ute i området ved Eskeviken. De 
har også hatt besøk av ei turgruppe fra 
Fredrikstad. Og ifjor la de sommerav-
slutningen til Sverige, med vandring  
i Tanum-Grebbestad-området. 

Gruppas motto: For folkehelsas 
skyld skal man være i bevegelse. Og det 
skal være hyggelig.

Første tur til høsten blir mandag 
31.august - kl.10.30 fra Frivilligsen-
tralen. Vil du være med, så heng på!

MAnDAGSvAnDrere på tur opp Rødsfjellet, med fin utsikt til bykjernen og festningen.

Ingen værforbehold!

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Tekst: Sigbjørn Tveite 
Foto: Bjørn Ramstad

I gropa – det er uttrykket Karin bruker 
når hun åpent forteller om nesten et 
helt liv på skyggesiden av det norske 
samfunnets velferd. Seilasen hennes 
har ikke vært noen god «ferd».

– Livet mitt har vært fullt av både-
og-opplevelser. Flest dårlige.

Som barn opplevde hun at søsken-
flokken på fire hjemme i Rakkestad ble 
splittet. Hun ble et såkalt «barneverns-
barn». Fra fosterhjem til fosterhjem - 
fra institusjon til institusjon.

Hun fikk etter hvert et møte med 
rus.

– Det var på et pikehjem i Hokksund 
at jeg første gang opplevde – «her er 
sniffefilla». Og det var før konfirma-
sjonsalder.

På ferden videre ble Karin 

narkoman. Siste mellomstopp var  
Fredrikstad. Det var derfra hun for 
noen år siden kom til Halden. 

Om reisen opp av gropa, forteller 
hun:

– Jeg lurte ofte på hvorfor 
jeg var plassert inn i denne 
fæle verden. Men da jeg kom 
til Halden, skjønte jeg at det 
er her jeg hører hjemme. Jeg 
ble omvendt her.

For omvendte Karin ble 
mye snudd på hodet. Fra selv 
å være avhengig av andres 
hjelp i egen rusavhengighet, 
ga frelsesopplevelsen henne 
krefter til å hjelpe andre i 
nød – noen ganger helt til Jesu havn.

– Man må selv ha vært på samfun-
nets skyggeside, for å forstå hvorden 
mennesker som lider virkelig har 
det. Når jeg møter noen som har det 

vanskelig, stiller jeg meg alltid det 
kjente spørsmålet – hvorfor drikker 
Jeppe?

Annenhver fredag er det åpen «Gate-
kafé» hos Frelsesarméen  

i Oscars gate. Der kommer 
hun i kontakt med mange 
ulike mennesker.

– Når ble du en hjelper  
i uniform?

– Inn i Frelsesarméen 
kom jeg i 2007. To år etter 
ble jeg såkalt «tilhører». Og 
fra 2012 har jeg vært soldat.

– Har du noe kontakt 
med Frivilligsentralen?

– Å ja da. Gjennom de der 
oppe kommer vi i kontakt med flere 
som trenger hjelp. Og hver julaften er 
jeg med på Åpen jul på Frivilligsen-
tralen. Det er vi i Frelsesarméen som 
spanderer det meste av maten den 
kvelden.

– Frelsesarméen og jul hører 
sammen?

– Ja. Hver jul har vi julegryte og 
innsamling utenfor Tistasenteret. Der 
er jeg fast med. 

Om det sosiale hjelpearbeidet og 
behov for nødhjelp i Halden, kan 
«slumsøster» Karin fortelle at Frelsesar-
méen før jul hvert år deler ut mellom 
250 og 300 kasser med mat. Det synes 
hun er forferdelig mye - i «lille Halden». 

Når det gjelder ikke-materiell nød 
har hun møtt mennesker her som har 
valgt «utveien» selvdrap.

– Kommer du til å gå veien videre, 
og bli offiser?

– Nei, jeg har både barn og barne-
barn. Det er i Halden jeg vil bo. Og jeg 
vil derfor forbli soldat.

I Frelsesarméen er ordningen slik at 
kun offiserer og befal kan bli «beor-
dret» til å tjenestegjøre andre steder. 
I religiøse sammenhenger har ofte en 
ny arbeidsoppgave på et nytt sted vært 
omtalt som «et kall» - kommet fra Gud.

Opp av gropa
Soldat Karin abelsen (59) fant sitt livs havn - hos frelsesarméen under festningen 

innerst i ringdalsfjorden . fra en rusfylt seilas på livets hav og samfunnets 

skyggeside, kom hun til «suppe, såpe og frelse» i armélokalet i Oscars gate.

Frelsesarméen
Kirkesamfunn grunnlagt av ekteparet Catherine og William Booth etter en 
evangelisk vekkelse i Øst-London i 1865. Tidlig ble det startet hjelpearbeid 
blant mennesker som ikke ble nådd av tradisjonelle kirkesamfunn - fattige, 
alkoholikere, prostituerte og kriminelle.

Frelsesarméen ble i sin tid ansett som verdens største kristne 
vekkelse. General William Booth startet 1000 menigheter, bare  
i Storbritannia.

Frelsesarméen driver i dag virksomhet i 126 land i alle verdensdeler, 
og har over 100 000 ansatte og 4,5 millioner frivillige. Kirkesamfunnet er 
verdens nest største formidler av sosial hjelp, etter FN.

«Blod og ild» er Frelsesarméens kjente slagord. Det peker til Kristi 
blod og Den hellige ånd. Til Norge kom kirkesamfunnet i 1888, på tross av 
advarsler mot «sekten» fra Statskirkens prester. Det norske folk ble beseiret av en liten styrke med 
frelses-soldater - 8 salvasjonister.

I dag bruker Frelsesarméen mottoet «Suppe, såpe, frelse». I Halden startet de virksomhet i 1891.

Kontakt:
Frelsesarméen Halden korps
Oskars gate 8
Mobil 90155982

«hvorfor 
drikker 
Jeppe?»

Kilde: Wikipedia
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Mange forbinder Frelsesarméen med 
frimodig sang, gitar og trekkspill?

– Ja det er det mye av. Jeg liker den 
glade sangen. Vi har det heldigvis ikke 
så stivt hos oss. Det passer meg.

Karin er med i Adventsmusikken. 

Opp av gropa

MenIG Soldat Karin Abelsen har vært aktiv frivillig og med i Frelsesarméen, siden hun kom til Halden i 2009.

Dette er Karin Abelsens favorittsang. 
Hun lærte den allerede som lita jente 
hjemme i Rakkestad. Og den har siden 
fulgt henne gjennom vonde og gode 
dager. Når hun i dag synger den  
i Adventsmusikken i Frelsesarméen – 
ja, da «flyter det», forteller hun.

Både melodien og teksten er gjort av 
amerikaneren Dallas Frazier, og publi-
sert i 1965. Originaltittelen er There 
Goes My Everything. Sangen handler 
om et bittert oppbrudd mellom to 
elskende. Teksten beskskriver jeg-
personens følelser idet elskerinnen 
drar - og han innser hvor mye hun har 
betydd. 

Slageren er å regne som en country 
standardlåt. Første kjente innspillingen 
av den er fra 1966, med Jack Greene. 
Samme år ble den kåret til «Song of the 
Year» på den aller første CWA Awards-

han er min sang og min glede

utdelingen. I 1971 klatret Elvis Presleys 
versjon av sangen helt opp til 2.plass 
på den amerikanske Billboard-listen. I 
England nådde Egelbert Humperdinck 
samme plassering med sin populære 
versjon. Blant andre kjente artister som 
har spilt inn sangen, er Loretta Lynn, 
Tammy Wynette, Anne Murray, The 
Holmes Brothers og Patty Loveless.

Den svenske kristne artisten Pelle 
Karlsson, gift med den norsk-ameri-
kanske gospelsangeren Evie Tornquist, 
gjorde i 1973 en noe endret svensk 
versjon av teksten. I Norge er den kjent 
i Rune Larsens språkdrakt.

Jeg kan minnes en tid i mørke
Uten mening levde jeg da
Men så hørte jeg røsten fra Jesus
Som vil vise den vei jeg skal gå

Kor: Han er min sang og min glede
 Han er min Herre og Gud
 Jesus i dine hender
 Jeg hviler til livets slutt

Etter den ytterste dagen
I det nye Jerusalem
Da bøyer jeg meg ned for Jesus
Og han sier; Velkommen hjem

Kilde: Wikipedia

Snart skal Frelsesarméen Halden slås 
sammen med lokalkorpset oppe  
i Tistedalen. Der har de også voksenkor, 
hornmusikk - og Army Gospel for barn. 
På ulike måter – den må tidlig krøkes, 
som god frelsessoldat skal bli. 

Til glede for mange - og seg selv - 
kom Karin opp av gropa på skyggesiden 
av det norske velferdssamfunnet. Og 
hun har fått oppreising fra det offent-
lige.
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad/Privat

I gammel tid gikk Silkeveien mellom 
Asia og Europa gjennom Georgia. 
Dusheti ligger ved militæveien fra 
Russland, 45 km nord for hovedstaden 
Tblisi.

Izoldas yrke var historielærer  
i ungdomsskolen.

Sin første tid i Norge vil hun helst 
ikke snakke så mye om. Å bli flyttet fra 
asylmottak til asylmottak Norge rundt 
medførte noen vonde angstopplevelser. 

Til Halden kom Izolda i 2005, og 
forteller at hun tok kontakt med byens 
Frivilligsentral i 2007. Siden har hun 
vært svært aktiv her.

– Jeg begynte å jobbe med inter-
nasjonal kvinnegruppe, leksehjel-
pegruppe, malegruppe, hobby-glede 
gruppe, allsang-gruppen «Helt halv 
tolv», og som natteravn og dugnads-
arbeider.

– Du verden, det var da mye 
forskjellig. Hva går internasjonal kvin-
negruppe ut på?

– Vi lager mat, og forteller, fra hver-
andres kulturer. Allerede på den andre 
gruppekvelden var det 36 kvinner 
tilstede. Det var også besøkende fra 
Moss. Til denne kvelden laget jeg en 
nydelig georgisk vegetarrett, Adjapsan-
dali, som inneholder mye auberginer 
og hvitløk. Jeg fortalte om mitt hjem-
land Georgia. Jeg holdt et engasjerende 
foredrag, med bruk av både film og 
musikk. Dette ga tilhørerne en fin 
opplevelse av et land som er rikt på 
både natur og kultur.

I hobby-glede gruppa lærte Izolda 
både å strikke og hekle. 

Fra gjestfrihetens land

Izolda Sonishvili (67) kom til norge i 1999 – fra gjestfrihetens land, georgia  

i Kaukasus-fjellene. der var hun kontorsjef på fylkesmannens kontor i hjembyen 

dusheti. I norge har hun vært rengjøringsassistent, og har jobbet på både en 

rakfiskfabrikk og som frivillig på et bibliotek. I dag er hun norsk statsborger. 

– Denne gruppa med kvinner jobber 
veldig bra. De strikker mye fint, f.eks. 
luer til voksne som har håravfall. Dette 
leverer de til Radiumhospitalet i Oslo. 
Gruppa strikker også luer til prematur-
barn. Disse har blitt levert til barneav-
delingen på sykehuset i Fredrikstad.  
I tillegg strikkes det dukkeklær til 
barnehagen i Metodistkirken her  
i Halden.

– Du har blitt kalt «Natteravnens 
matmor». Hvordan har det seg? 

– Jeg var sammen med Natteravnene 
i Halden, da de var helt nye og aldri 
hadde vandret før. På Frivilligsentralen 
var jeg vakt, og måtte låse opp og igjen 
dørene – og kokte kaffe og laget rund-
stykker for dem. Derfor kalte de meg 
«Natteravnens matmor».

Å være Natteravn har vært en mest-
ringsoppgave for Izolda.

– Noen ganger gikk jeg ute på gaten 
sammen med dem. Da jobbet jeg til 
midnatt. Jeg låste deretter sentralen og 
gikk hjem helt rolig uten å være redd 
og uten å kjenne angst.

For noen år siden inviterte NRK sine 
seere til å kåre Norges nasjonalord. 
Høyt på lista kom matpakke og koselig, 
men aller flest stemmer fikk ordet 
dugnad. 

Innvandrerkvinna Izolda vet å bidra 
med typisk norsk dugnadsinnsats.  
I Georgia tjenestegjorde hun to år som 
sykepleier i Sivilforsvaret. Men det var 
noe alle kvinner måtte.

– Her i Halden har jeg gjort en stor 
frivillig innsats på alle dugnadene med 
matlaging, på jazzkaféen, med loddsalg, 
samarbeidet med bygdekvinnelaget, og 
jeg har distribuert plakater. For «Allsang 
på grensen» har jeg gjort dugnad. Og 

jeg har gitt mange klemmer og smil.
Vennlighet og gjestfrihet er for 

Izolda en viktig tradisjon hun bærer 
med seg. I Georgia sier man at «gjester, 
de er sendt av Gud». 

Den første tiden i Norge syntes hun 
at nordmenn virket selvstendige og 
kalde. Veldig overraskende for henne 
var det å oppleve at ikke alle naboer 
hilste på hverandre. Hun forteller at 
slik er det ikke i gjestfrihetens land, 
Georgia.

– Også på allsangtreffene «Helt halv 
tolv» har du vært med?

– Ja, jeg har sunget – og danset twist, 
vals og tango sammen med 85- og 
90-åringer. Da ble det stor glede. Og 
så har jeg selvfølgelig servert kaffe og 
kaker der.

Izolda er også med på «Språk-
kaféen» på Frivilligsentralen. 

– Det er et tiltak som startet 
vinteren 2014. Vi samles fra mange 
nasjoner, og diskuterer og samtaler på 
norsk rundt interessante temaer.

– Hva har all dugnadsinnsatsen 
betydd for deg selv?

– Engasjementet mitt har hjulpet 
meg tilbake til mitt gode humør, mitt 
smil og min latter. Jeg liker godt når 
mennesker hilser på meg, og smiler. 
Det varmer. Og jeg blir glad og varm  
i hjertet.

I 2011 ble Izolda Sonishvili tildelt 
Frivilligprisen. Utdeler var ordfører 
Thor Edquist. Prisen gis hvert år av 
styret i Frivilligsentralen til en person, 
gruppe eller organisasjon, som «med 
sine ideer har bedret trivsel og livskva-
litet for andre, og med sine ideer og 
sitt pågangsmot har bidratt til et mer 
åpent, aktivt og trygt samfunn».
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Fra gjestfrihetens land

nATTerAvnenS MATMor Izolda Soniswhili fra gjestfrihetens land, Georgia, bruker mye av sin 
tid på frivillighetsoppgaver - til stor glede for mange av Haldens innbyggere.

I Æventyrland  
– med Knut Hamsun i Dusheti
I 1899, et hundre år før Izolda Sonishvili kom 
til Norge, gjorde forfatteren Knut Hamsun 
en reise til Kaukasus-fjellene. Den senere 
nobelprisvinneren var dypt fascinert av 
Georgia og overbevist om at Gud levde  
i landets skoger. Men mest interessert synes 
han å ha vært i de georgiske bøndenes slit 
på åkrene, mens han tok tankemessige 
avstikkere til sin egen barndoms Nordland. 
Med tog sørover fra Russland kom han 
en dag i september til Izoldas fødeby, 
Dusheti. Her er et lite utdrag av Hamsuns 
reiseskildring.

«Vi kommer til Stationen Dusjet. Her 
begynder Vinen igen, saa langt er vi nu nede. 
Stationen ligger et stykke borte fra Byen, vi 
ser byen en halv Verst* borte; den skal ha 
omkring fire Tusind Indbyggere. En gammel 
Kirke er stor og høj; Mure efter en Fæstning 
og et massivt Taarn minder om den forgagne 
Tid da Fyrsterne af Aragva kriged med 
Grusierne.

Vaar Vej er ikke længer mellem Bjærge, 
her er store Vidder af Græsmarker og Agre. 
Nogle Fjælde ses endnu bag os og til venstre, 
men de synes ikke længer høje, saa langt er 
vi borte fra dem.

Vi ser nu Vejen lige til tre Verst fremad 
og overalt til begge Sider er Folk i Arbejde 
paa Markerne, nogle pløjer, andre skærer 
det gule, kortstraaede Korn. Der pløjes med 
otte, ti eller tolv Bøfler for hver Plog, to og 
to i Bredden, i et langt Tog. Vi saa engang 
atten Bøfler for samme Plog, og der var fire 
Mand til at drive dem. For hver Gang Furen 
var ude og Plogen skulde vende var det et 
Kunststykke at faa Bøflerne i Orden igen.

Her er Befolkningen væsentlig 
Agerdyrkere, Husene de bor i blir højere og 
Vinhaverne omkring disse videre. Her er 
Skoge af vilde Plomme- og Kirsebærtræer.»

(* 1 russisk verst = ca.1080 meter)

Kilde: Knut Hamsun: I Æventyrland, Gyldendalske 
Boghandels Forlag, 1903

Izolda – bare ni måneder 

gammel, sammen med ei 

nabokone i Dusheti. 

Izolda, 25 år gammel, med sin lille sønn på armen. I flere år arbeidet Izolda på en 

rakfiskfabrikk i Valdres.  

Knut Hamsun, 1895. Foto: A. Torps eftf., 
NB /Wikipedia
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– aase (85 år) og rolf (87 år)

På google fant 19 år gamle Miriam Myhren Bouchleh noen som trengte en ny 

lesevenn og turvenn. hun fant to som er nærmere 70 år eldre enn seg selv. russetid 

kan så absolutt være mer enn fest og eksamenspugging.

LeSeGLADe Aase Larsen setter pris på at hun nå skal få besøk og lesehjelp av Miriam.

Russejenta Miriams nye venner
frIv IllIg frIv IllIg12



«et helt 
rom fullt av 
seriebøker»

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad

Vi møter Miriam på Busterudgata Café. 
Hun kommer rett fra heldagsprøve  
i nynorsk, og skal møte Aase Larsen for 
aller første gang. Etter få minutter er 
den nysgjerrige samtalen igang over 
kaffekoppene. Ikke alle ungdommer 
har Miriams naturlige letthet til  
å kommunisere på tvers av stor alders-
forskjell.

fullt av serie-bøker, som hun nå har gitt 
bort.

– Du har likt å lese?
– Ja, men nå ser jeg dårlig. Og jeg 

har hatt to hjerneslag. Derfor trenger 
jeg en som kan lese avisen for meg.

Blant haldensere er Aase Larsen 
kjent som innehaver av forretningen 
Aases Garn og Broderi – først lokalisert 

i Svenskegata, og så  
i Storgata.

– Men du har også 
vært med i frivillig 
arbeid?

– Ja. Jeg satt i styret, og 
er æresmedlem,  
i Halden Handikapfor-
bund avdeling Halden 
Aremark.

Samme dag møter 
Miriam sin nye turvenn, 87 år gamle 
Rolf Næss, for første gang. Han er 
beboer på Karrestad Eldresenter. Selv 
bor Miriam like borte i nabolaget, og 
har tidligere vært med i ei besøks-
gruppe på senteret.

Rolf Næss har vært forsvarsmann. 
Han kom tidlig til Halden, og tilhørte 
det første kullet etter andre verdens-
krig på den militære forskolen oppe på 
festningen. For mange er han nok kjent 
som byens brannsjef gjennom mange 
år. Nå ser han frem til å få ei ung russe-
jente som sin nye ukentlige turvenn.

Russejenta Miriams nye venner

Tidligere brannsjef Rolf Næss synes det blir stas å gå på tur med sin nye venn, Miriam.

– Noen lurer nok på hvorfor ei ung 
russejente vil bruke av sin knappe tid 
til å være sammen med tilårskomne?

– Jeg vil bidra med noe jeg finner 
meningsfullt. Så googlet jeg Røde 
Kors og Frivilligsentralen på internett, 
og de hadde behov for både lese- og 
turvenner for eldre.

– Hvorfor akkurat eldre?
– Noen av besteforel-

drene mine er gamle, og 
de har jeg alltid likt å ha 
kontakt med.

Miriam er snart ferdig 
på Porsnes videregående 
skole. Kanskje er det ikke 
å undres over at hun har 
planer om ta utdannelse 
innen helse og omsorg. 
Forrige skoleår var hun 
utvekslingselev, og gikk på high-school 
i Portland  
i delstaten Oregon nordvest i USA. 

– Har du tatt med deg noen erfa-
ringer derfra?

– Ja, der borte var det veldig mange 
som var med i veldedighetsarbeid. 
Jeg hadde flere venninner som var 
engasjert i frivillig arbeid i forskjellige 
kirkesamfunn.

Aase Larsen bor i dag i en leilighet 
tilliggende kaféen i Busterudgata. Tidli-
gere bodde hun i eget hus i nærmeste 
nabolag. Der hadde hun et helt rom 
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Så ble det ingen storkrig i 1905. Men 
det kunne komme andre, senere. Og 
sanitetskvinnene satte i gang arbeid 
med å etablere sykepleierskoler. Flere 
ble bygd, og hundrevis, kanskje tusener 
av pleiersker ble utlært og startet sitt 
arbeid til hjelp for andre.

Det norske helsevesen er tuftet på 
privat innsats. Her i Halden hadde vi 
legater og fond opprettet av de mer 
bemidlede lenge før det offentlige 
overtok. Sanitetskvinnene var blant 
pionerene i det som etter hvert skulle 
bli den norske velferdsstaten.

Kampen mot tuberkulosen var lenge 
det store flaggskipet, forteller foren-
ingens nåværende leder Marie Herre-
brøden. Vi møter henne sammen med 
hennes mormor, Grethe Haagensen, 
som ledet foreningen på nittitallet.  
Vi sitter i foreningens egne lokaler  
i Svenskegata, i en fredet bygning med 
store stuer og en bakgård med plass til 
teaterscene og publikum.

Foreningen opprettet helsestasjoner, 

I Florence 
Nightingales 
fotspor
Under Krimkrigen vandret et kvinnelig medmenneske mellom de sårede og trøstet og 

hjalp. da ideen til norske Kvinners Sanitetsforening ble unnfanget av fredrikke Marie 

Qvam i 1896, var det med utgangspunkt i samme slags medmenneskelighet. følelsen 

av å leve i en førkrigstid var sterk, og vissheten om den mangelfulle beredskapen  

i forhold til kommende falne og sårede var stor i foreningens grunnlegger.

Tekst: Toril Brekke
Foto: Bjørn Ramstad

tidlig på nittenhundretallet hadde vi 
slike både på Idd, i Berg og i Aremark, 
forteller de. Hit kom mødre med sped-
barn, hit kom barn til veiing og måling; 
de magreste fikk komme på feriekoloni 
som foreningen også drev.

– Vi fulgte livsløpet, sier de to kvin-
nene. Vi bisto fra fødsel til død. 

De bygde pleiehjem, og de opprettet 
skolebespisning. «Vi er til for andre» er 
foreningens motto.

– Hvem trenger oss nå?, har de spurt 
seg underveis.

Det meste av de opprinnelige 
oppgavene er i dag underlagt offentlig 
ansvar ved lov. Men kommuner sliter 
med å få endene til å møtes. Dagens 
sanitetskvinner legger seg ikke opp i 
det offentliges kjerneoppgaver, men 
de ønsker å bidra med tilleggsinnsats. 
Som på forskningsfeltet. Der har de 
egne fond øremerket forskning innen 
kreft, barnesykdommer, osteoporose og 
hjerte- og karsykdommer.

– Tradisjonelt har den forskningen 
hatt hovedfokus på menn, sier Marie. 
Gaver fra våre fondsmidler er ofte 
øremerket kvinneforskning.

– Videre prøver vi å rette søkelyset 
mot viktige saker, som for eksempel 
Røde knapp-aksjonen.

– Hva er det?

En ung Grethe Haagensen.
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– En demonstrasjon mot vold mot 
kvinner. De som er med, har en rød 
knapp på jakkeslaget.

– Dessuten retter vi fokus mot 
skjønnhetshysteriet, sier Marie. 

På den internasjonale Kvinnedagen 
8. mars i år var sanitetskvinnene 
sentrale i byens arrangementer.

Sanitetskvinnene i Halden har rundt 
100 medlemmer. Av disse er det en 

kjernegruppe av litt eldre kvinner som 
møtes hver tirsdag formiddag og gjør 
praktisk arbeid rettet mot kommende 
basarer og fastelavnsris-salg. En gang 
i måneden er det medlemsmøter på 
kveldstid, gjerne med foredrag og 
diskusjon. Sentralt for tiden er bered-
skapssituasjonen i Halden.

Dessuten driver de egen fotpleiesa-
long i Busterudgata. 

For noen år siden, begynte de fleste 
av oss å bli ganske gamle, forteller 
Grethe. Da lurte vi på om vi skulle bli 
nødt til å legge ned.

Men nei! Barnebarnet ble med, og 
mange nye yngre med henne.

– Og det er rom for mange fler! sier 
de.

LeDerKvInner. Nåværende og tidligere leder av byens Sanitetsforening - Marie Herrebrøden og mormor Grethe Haagensen.

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Festningsvenner
fra baksiden av fredriksten festning er det flott vestvendt utsikt over halden og 

fjorden. da den seierssikre svenske krigerkongen Karl 12. angrep norge med 

titusener soldater for snart tre sekel siden, og selv ble skutt i hodet og drept på 

festningens frontside mot øst en adventskveld i 1718, hadde fredrikshald bare et 

par tusen borgere. I dag har byen drøyt 30.000 innbyggere. Og opp til festningen 

kommer det hvert år over 300.000 fredelige besøkende - fra fjernt og nær. 

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad
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Blant de som gjør et besøk på fest-
ningen til en stor opplevelse, er ikke 
minst Fredriksten festnings venner. De 
tilrettelegger for store kulturarrange-
menter, konferanser, skoleelever og 
besøkende. Årlig kommer det 100.000 
norske og utenlandske turister. Like 
mange løser billett til konserter o.l. 
Og det samme antallet er det også av 
turgåere som bruker festningsområdet 
mer eller mindre fast, ikke minst byens 
egne innbyggere. 

Fredriksten festning er Fylkestu-
senårsstedet i Østfold. Festningens 
venneforening startet i 1983 som et 
spleiselaug for å sikre nødvendige 
investeringer i forbindelse med nytt 

flomlys. Mange av medlemmene er 
eldre entusiaster og bedrifter. Daglig 
leder og forretningsfører er tidligere 
oberstløytnant Magne Rannestad, som 
har hatt sin arbeidsplass på festningen 
i 20 år. Blant hans mange oppgaver er 
utleie, kontraktinngåelser og logistikk. 
Den myndige festningsvennen er også 
ansvarlig for at alle guidene og «første-
linjen» i møte med besøkende får en 
grundig opplæring.

Det Fredriksten festnings venner 
ønsker seg mest nå, er at fylkeskom-
munen gjeninnfører prosjektet «Delta 
Fredriksten» i Den kulturelle skole-
sekken, hvor besøkende elever fra hele 
Østfold får både kulturopplevelser og 

innsikt i sentrale hendelser i norsk 
historie - hendelser her på den aldri 
beseirede festningen.

Til de mange arrangementene på 
festningen stiller utallige av byens 
frivillige opp for i det hele tatt å 
muliggjøre gjennomføringen. Denne 
sesongen har det allerede vært land-
streff for russen. Utover sommeren 
blir det bl.a. World Cup i orientering, 
oppsetning av operaen Tosca, Tons of 
Rock-festivalen, Allsang på grensen og 
Grenserittet. Og selvfølgelig det faste 
veteranbiltreffet.

Opplagt blir det mye frivillig innsats 
på Fredriksten festning også sommeren 
2015.

Kart over Fredriksten festning anno 1703. Kilde Kartverket

vI StØtter 
frIv illIgheten 
I  halden
Årets innspillingsdager, onsdag 
1.7 - 8.7 - 15.7 - 22.7 - 29.7 - 5.8 og 12.8.
Nummererte sitteplasser i salg nå
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Det har vært mange timer, ofte hele 
natten med vakthold for Allsang på 
grensen og Allsammen. 

– Som uføretrygdet de siste årene, er 
det godt å gi noe tilbake til samfunnet 
og til medmennesker, sier Roger.

Men han nøyer seg ikke bare med 
å stille opp når det er allsang. Han tar 
gjerne på seg vaktvesten for filminn-
spillinger, kunstutstillinger, konserter, 
Grenserittet og andre store arrange-
menter. Og ikke minst, for Natterav-
nene.

I løpet av årene som vakt på fest-
ningen får man også oppleve dyre-
livet; hare, rådyr og nærkontakt med 
grevling har det blitt en del av. Og så 
er det også hyggelig å få være en del av 

natteravn og grevling
Roger Dybedahl (48) omtaler seg selv som «en frivillig potet» – jeg kan 
brukes til det meste. For mange som ferdes på festningen er han et kjent 
dugnadsansikt. Han er på vakt både tidlig og sent – et ja-menneske som 
stiller opp så langt han kan.

suksessen med å legge til rette for at 
alle som kommer hit skal bli tatt godt 
imot. 

– Som frivillig er jeg med i første-
linjen, der jeg møter turister og 
publikum som kanskje kommer til 
Halden for første gang. Da er det fint 
å kjenne til historien og kunne guide 
folk til rett plass. Ekstra hyggelig var 
det da en 6-åring kom med stjerner i 
blikket og spurte om lov til å stå på 
den ekte allsangscenen og synge i en 
liksommikrofon – og pappaen kom 
etter og fotograferte. Jeg innrømmer at 
jeg blir både rørt og litt stolt over den 
fine byen og festningen vår, sier Roger, 

Nå ser han fram til en ny sommerse-
song med dugnadsoppgaver.

– Det er viktig for meg å ha noe  
å gå til. Jeg synes jeg får være med på 
mange interessante oppgaver, treffer 

Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad

mange spennende mennesker og føler 
meg heldig som er på frivillighetslaget. 
Jeg lærer ikke bare mye nytt. Kanskje 
er det viktigste at jeg lærer mye om 
meg selv. 

– Men ikke spør meg om å utdype 
det så mye mer, smiler han og fort-
setter; – som frivillig får jeg oppleve så 
mange utfordrende situasjoner som jeg 
har overrasket meg selv i å takle bedre 
og bedre.

Roger har vært primus motor for 
etableringen av Tjukkasgjengen i 
Halden, og han er medlem i Røde Kors.

– Gjennom egen erfaring synes jeg 
det også er viktig med åpenhet og 
synliggjøring av organisasjoner som 
HIV-Norge, Der er jeg også er medlem. 
Jeg vil ta et initiativ til, i samarbeid 
med Frivilligsentralen, å markere den 
internasjonale aidsdagen 1.desember . 
Det vil i så fall være første gang vi gjør 
det i Halden.

Roger ønsker å oppfordre flere, 
både minus og pluss femti i alder, til 
å stille opp som frivillige i nærmiljøet 
sitt. Ingen kan gjøre alt – men alle kan 
gjøre litt.

roGer DybeDAHL er et ja-menneske, og kan brukes til det meste innen byens frivillighetsarbeid.
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– det er umulig å være sint når man synger
hver ondagskveld fylles aulaen på hjortsberg skole med mektig korsang. 

Opptil 70 voksne haldensere i Pico Canto deler sin store sangglede. Korsang er 

helsebringende. den kan ha en ren legemiddeleffekt. 

Korglede
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Kor som legemiddel

Gunnar bjursell, professor ved Karolinska Institutet:
Før trodde man at en skade på hjernen var permanent. Muligens kunne den bli litt bedre med 
medisiner. Nå vet forskerne at hjernen er påvirkelig – med rett stimulans har den mulighet til  
å reparere og bygge seg opp igjen selv.

Musikk er en sterk kraft som kan lindre blant annet smerte og angst.
Når vi synger eller spiller frigjøres så mye dopamin (hormon i sentralnervesystemet) at det er 

som å ta piller. Musikken kan altså ha rene legemiddeleffekter. Dessuten har den samme styrke som 
en orgasme, det kan bli en veldigt sterk opplevelse.

Korsang er en komplisert sak for hjernen. Å lære seg en stemme og holde den kan være veldig 
utfordrende. Den typen av stress gjør at nye synapser (overganger mellom nerveceller) lages, kanskje 
til og med nye hjerneceller, sier Gunnar Bjursell – som sammenligner hjernen med en muskel som blir 
bedre og sterkere jo mer vi trener.

Christina Grape viding, sykepleier og svensk folkehelseveteran:
En studie viser at amatørsangere kjente seg betydelig gladere etter en sangøvelse, og stille- og rolig-
hormonet oxytocin («kjærlighetshormonet») økte for stort sett alle.

Med sangen er man her og nå. Man fokuserer på noe helt annet enn smerte eller 
relasjonsproblemer, og det tror jeg er veldig helsebringende. Korsang gir en enorm glede, det er det 
bare å konstatere. Dessuten får vi et påfyll av energi som vi kjenner veldig påtagelig.

Det er både fysiologiske og psykologiske aspekter som gjør at vi føler oss bra av korsang. Delvis 
bruker vi diafragman (mellomgulvet) når vi synger, som gjør at vi nesten får en innvendig massasje, 
delvis får hjertet og lungene jobbe og hormoner frigjøres.

(Kilde: Expressen, Sverige)

DIrIGenT Håvar Gåsodden.

Håvar lager selv ganske mange av 
arrangementene på sangene koret 
bruker. I tillegg komponerer han.

– Har dere noen faste årlige 
konserter?

– Vi har en vårkonsert. Vi har vært 
med på Allsang på grensen oppe på 
festningen. Og så har vi julekonsert  
i Immanuels Kirke, sammen med Tiste-
dalens Sangforening.

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad

For Halden Frivilligsentral er det aldri 
vanskelig å finne et sted å henvise sang-
lystne til. Byen har et tosifret antall kor 
og sanggrupper. Halden er en sang- og 
korby.

Et av korene er Pico Canto. Det ble 
startet i 2009 av den nyinnflyttede 
dirigenten Håvar Gåsodden. Han er 
musikkutdannet og kom til Halden 
fra Drangedal i Telemark. Tidligere 
har han bodd i Møre og Romsdal. Alle 
stedene har han drevet med korvirk-
somhet.

– Hvorfor akkurat kor?
– Fordi det er langt mer sosialt enn 

et band. Selv liker jeg meg helst foran 
et kor, som dirigent.

Pico Canto betyr – jeg synger litt. 
Koret kan så absolutt kalles et lavter-
skeltilbud. Her er det ingen prøvesyng-
ing for å bli med. Men - i koret synges 
det ikke bare litt, men mye.

– Hvordan er sammensetningen  
i koret?

– Det er nok litt overvekt av kvinner. 
Så av og til skulle jeg ha ønsket litt 
flere mannsstemmer.

– Og i alder, da?
– De yngste er vel nede i 30-årene. 

Mens de eldste er godt over 60.
Tilsammen har altså Pico Cantos 

medlemmer flere tusen år med 
stemme- og livserfaring. Og i april var 
selvfølgelig koret med da byen feiret 
sine 350 år.

– Hvordan velger dere ut repertoar?
– Det er vel for det meste jeg som 

gjør det. Men jeg plukker selvfølgelig 
opp forslag fra de som er med i koret.

– Dette krever mye øving?
– Ja, i tillegg til øvelsene her i aulaen 

hver onsdag, så øver hvert kormedlem 
hjemme etter lydfiler jeg lager.

Håvar understreker at det er et 
sosialt felleskap i kor, og legger til: 
– Det er umulig å være sint når man 
synger.

Til koret Pico Canto kan du komme med det sangnebbet du har.
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad

Hjelperne
lørdag 5.september blir det stor lokal 150-årsfeiring på halden torg. Jubilanten er 

kjent for de aller fleste - norges røde Kors. I halden har lokalforeningen vært aktiv 

gjennom 75 år. I dag er fotograf tore trollbu en av mange aktive. 

HjeLPer. Nestleder Tore Trollbu utenfor Røde Kors-huset i Busterudgata.
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Målet for Røde Kors er å forebygge 
og lindre menneskelige lidelser både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Halden Røde Kors er en stor ressurs  
i lokalsamfunnet. Mange årsverk blir 
med glede brukt til frivillig beredskaps- 
og omsorgsarbeid. Hensikten er å gjøre 
nærmiljøet til et tryggere og bedre sted 
å bo.

Tore Trollbu ble med i Halden Røde 
Kors for bare fem år siden.

– Jeg så en annonse for et visitor-
kurs. Lokalforeningen av Røde Kors 
organiserer besøksvirksomhet i Halden 
fengsel. Og for å bli godkjent visitor må 
man først gjennom et kurs.

Mange innsatte har en isolert til-
værelse. Familie og venner er ofte langt 
borte, ikke sjelden i et annet land. Tore 
får jevnlig besøke innsatte i fengselet. 
Og han synes den liberale norske krimi-
nalomsorgen fungerer suverent.

Halden Røde Kors har også besøks-
venner for demente.

– Vi har 20 slike frivillige besøks-
venner. Og hele 10 av dem stiller 
med sin egen hund. Mange demente 
opplever stor glede ved kontakt med 
dyr. Noen av dem har tidligere selv hatt 
egen hund.

Tore understreker at Røde Kors 
driver nøkternt, og skal ha lavterskel-
tilbud.

– Vi har blant annet noe vi kaller 
«Mandagsdamene». Det er fem kvinner 
som samler inn matvarer fra lokale 
butikker og andre givere. Hver mandag 
får så 50-70 «brukere» servert et sunt 
middagsmåltid av disse fem frivillige. 
Det skjer i Metodistkirken, hvor vi får 
låne et stort nok lokale. I tillegg blir 
det ved behov delt ut mat til utsatte 
grupper blant byens innbyggere. 

Med rette kan Tore være stolt når 
han forteller om den store innsatsen 
Røde Kors gjør lokalt.

– Hver sommer er det et stort 
prosjekt som heter «Ferie for alle» på 

Prestebakke. Å ha muligheten til å dra 
på ferie er ikke en selvfølge for alle, 
selv i 2015. «Ferie for alle» er et tilbud 
for barn, unge - og familier. Det er 
Østfold Røde Kors som er arrangør.

Halden Røde Kors driver også med 
hjelp og omsorg i utlandet.

– Vi har et Latvia-prosjekt. To ganger 
i året kjører en trailer til Latvia, fylt 
opp med klær og andre nødvendige 
ting vi har samlet inn. Og så er det 
Halden Røde Kors som har ansvaret når 
det er noen fra Latvia på «Ferie for alle».

Ved uttallige små og store arrange-

Faktaboks

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen ble 
stiftet i 1863 av den sveitsiske forretningsmannen og humanisten 
Henri Dunant. Bakgrunnen var en opplevelse Dunant hadde noen 
år tidligere, som vitne til grusomme lidelser under krigen mellom 
Østerrike og Sardina. Over 40.000 soldater ble drept på en dag.

I 1864 ble den først Genevekonvensjonen – «for å forbedre 
forholdene for de sårede soldater i felten» – undertegnet av 12 
stater, deriblant unionen Danmark-Norge. Henri Dunant var den 
aller første som ble tildelt Nobels Fredspris, i 1901.

Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er en ikke-statlig 
organisasjon og har i dag 186 nasjonale foreninger, med over 
97 millioner frivillige. Hvert år gjør 40 000 en innsats for andre 
mennesker gjennom aktivitet i Norges Røde Kors. Noen deltar  
i internasjonale hjelpeoperasjoner.

Som frivillig kan du engasjere deg som f.eks. besøksvenn, du 
kan hjelpe barn og unge med lekser, støtte og veilede flyktninger 
som kommer til Norge, bli med i Hjelpekorpset og delta i 
aktiviteter for barn og unge i ditt nærmiljø. 

Vil du bli frivillig i Halden Røde Kors?

Kontakt:
 Bernard Kilde 
Telefon 97022066
leder@haldenredcross.no
 
Tore Trollbu 
Telefon 90641303
nestleder@haldenredcross.no

Stifteren av Røde Kors, 
sveitseren Henri Dunant 
(1828-1910). Foto: Wikipedia

menter opplever vi Røde Kors Hjelpe-
korps betryggende nærvær.

– Blant de største faste arrangemen-
tene er selvfølgelig russens «Landstreff 
Fredriksten», «Grenserittet» og «Allsang 
på grensen». Men vi har også mange  
i korpset som er i beredskap og deltar i 
lete- og redningsaksjoner. For å bli med 
i Røde Kors Hjelpekorps må du være 
fylt 18 år og gjennomgå ulike kurs.

Nylig ble Tore Trollbu valgt til 
nestleder i Østfold Røde Kors. Å være 
frivillig er meningsfylt, berikende og 
gir deg mange fine opplevelser.

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Tekst: Sigbjørn Tveite 
Foto: Bjørn Ramstad

Det er en torsdagskveld i måneden 
at kvinnene i Utviklingsverkstedet 
(Internasjonal Kvinnegruppe) samles i 
skolekjøkkenet i Kristian Augusts gate. 
De kommer fra fjern og nær - på tvers 
av etnisitet, livssyn og kultur. Noen 
har bodd i Halden hele livet. Noen har 
kommet hit senere, fra Somalia, Iran, 
Kurdistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam 
og Kina. Og noen er «kortreiste», fra 
andre steder i Norge.

Gruppen har holdt på i seks år, 
og på det meste kan de være samlet 
25 kvinner rundt grytene. Esir Ali 
Muhammed fra Somalia helt øst  
i Afrika er en av lederne. Hun har gitt 
sine venninner på skolekjøkkenet 
mange sterke smaksopplevelse.

– Hva er typiske ingredienser i ei 
somalisk gryte?

– Vi bruker mye geitekjøtt. Vanlige 
grønnsaker er aubergine, squash, 
gulrøtter og erter. 

– Og hva slags krydder bruker dere?
– Masse grønn chili – ler Esir. Og 

så er det vanlig med spisskummen, 
hvitøk, koriander, paprika og ingefær.

Esir er født og oppvokst i hoved-
staden Mogadishu, og forteller at hun 
spiser mest kjøtt. Ute langs kysten 
bruker de også fisk.

– Er poteter vanlig?
– Vi spiser litt, men mer ris. Og 

siden Somalia en gang var italiensk 
koloni, så spiser vi mye pasta.

Esir kom til Norge og Halden i 1993. 
Hun er muslim, og kan fortelle at den 
gang måtte familien reise helt til Oslo 
for å få tak i rituelt slaktet halalkjøtt.  
I dag er det enklere. 

– Er det noe du fortsatt har 
problemer med å få kjøpt i Norge?

– Ja, kamelkjøtt får jeg ikke tak  
i her.

Esir smiler, men er nok litt lei seg 
for akkurat det. Med stor iver og glød i 
øynene forteller hun hvordan den soma-
liske favoritten, kamelkjøtt, tilberedes.

– Vi skjærer det først i tynne skiver 
og biter, før det legges til tørk. Og så må 
det kokes lenge.

Hun forteller også at det er vanlig 
å drikke kamelmelk. Men ost lager de 
ikke av melk fra kamelene.

– Nei, den lager vi av geitemelk og 
kumelk.

Esir er i dag en godt integrert kvinne 
i det norske samfunnet. I 11 år har hun 
jobbet som tolk, og har nå en 80% fast 
stilling på NAV i Fredrikstad. Arbeidsa-
renaene hennes er bl.a. barnehager, 
skoler, barnevern og NAV.

Halden Frivilligsentral har vært en 
viktig møteplass for deg?

– Å, ja! Der kunne jeg tidlig få prak-
tisere norsk språk. Og så har det alltid 
vært noen å utveksle viktige erfaringer 
med der. Jeg har vært med både i språk-
kaféen og strikke-kaféen.

Esir har tre voksne barn - to døtre og 
en sønn. To arbeider som sosionomer, 
og en er pedagog.

InTernASjonAL KoKeKunST. Esir fra Somalia serverer torsdagskveldens kryddersterke rett til 
forventningsfulle medkokker i skolekjøkkenet på Rødsberg.

Smak og behag
det syder i grytene på rødsberg ungdomsskole. duftene er kjente - og ukjente. 

Kokekunst utveksles med stort engasjement. rundt komfyrer og langbord går 

praten. litt språkforvirring, litt persille - og mye grønn chili. Smaksløker utfordres. 

tårer, smil og latter sitter løst. Smak og behag!
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Bruk av friluftslivet gir gode opple-
velser, økt livskvalitet, en bedre helse 
og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 
er en nasjonal markering av norsk 
friluftsliv. Året gir en unik mulighet 
til å vise frem bredden av frilufts-
livet, og gi hele folket eierskap til 
naturen. H.K.H. Kronprins Haakon er 
markeringsårets høye beskytter for 
markeringsåret. Han representerer en 
foreldregenerasjon det er viktig å nå, 
og er en meget god representant for 
aktive turgåere.

Friluftslivets år har tidligere blitt 
arrangert i 1993 og i 2005.

Året skal gi varige resultater i form 
av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 
av befolkingen, og være med på å gi 
friluftsliv økt oppmerksomhet. Året 
skal gi økt bevissthet om friluftslivets 
positive effekter knyttet til folkehelse. 
Året skal videre øke bevisstheten om 
allemannsretten og de svært gode 
mulighetene som alle i Norge har til  
å utøve friluftsliv. Prioriterte 
målgrupper er barn, unge og barnefa-
milier. Samtidig er det et mål å nå hele 
befolkningen.

Klima- og miljødepartementet 
er prosjekteier og Miljødirektoratet 
prosjektleder for Friluftslivets år 2015. 

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets 
fellesorganisasjon) har det praktiske 
ansvaret for daglig ledelse, planleg-
ging og gjennomføring av året. Norsk 
Friluftsliv ble stiftet i 1989 og er en 
paraplyorganisasjon for 15 store 
friluftslivsorganisasjoner i landet 
med over 722 000 medlemskap og 
4600 lokale lag og foreninger. Norsk 
Friluftsliv sitt formål er å fremme 
det naturvennlige friluftslivet og 
allemannsretten, og styrke medlems-
organisasjonenes arbeid med å gjøre 
friluftsliv tilgjengelige for folk flest.

Fundamentet i prosjektet er lokal 
aktivitet i regi av ulike organisasjoner, 
lag og foreninger. I tillegg vil det være 
en rekke nasjonale arrangementer og 
prosjekter.

I 2015 er nærmiljøet et viktig 
satsningsområde. Friluftslivet skal 
være enkelt og tilgjengelig, og våre 
aktiviteter vil gjenspeile dette. Vi vil 
spesielt promotere «helårsfriluftslivet», 
fritidsfiske og kulturminner vil også gis 
ekstra oppmerksomhet.

Økt synliggjøring av friluftslivet er 
et viktig mål for året. Gjennom våre 
egne nettsider og sosiale medier ønsker 
vi å markedsføre alle de gode aktivite-
tene dere arrangerer. På denne måten 

samler vi alt på et sted som gjør det 
enklere for nye og gamle brukere av 
friluftslivet å finne fram.

Året vil bli arrangert som et samar-
beid mellom friluftslivsorganisasjoner, 
andre organisasjoner, ulike offentlige 
instanser og det private næringsliv.

Friluftslivets år vil gi en gyllen 
mulighet for ekstra synlighet, satsing 
og tilrettelegging for aktivitet. Året vil 
få stort nasjonalt fokus så her vil det 
være mulig å fremme de gode tiltakene 
som allerede finnes. Dere kan også selv 
ta initiativ til aktivitet og benytte eget 
nettverk for best mulig samarbeid med 
lokale aktører. Med våre felles ressurser 
kan vi få maksimalt ut av mulighetene 
som året byr på!

Kilde: Friluftslivets år 2015

Samarbeidspartnere:
Den norske turistforening - Skiforeningen 
- Røde kors hjelpekops - Syklistens 
landsforening - Norges speiderforbund - Kfuk-
kfum-speiderne - Norges turmarsjforbund 
- 4H Norge - Norges jeger- og fiskerforbund - 
Norsk kennel klubb - Padleforbundet - Kristen 
idrettskontakt - Forbundet kysten - Norsk 
orientering - Norges klatreforbund. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 
- Friluftsrådenes landsforbund - 
Naturvernforbundet - Norges friidrettsforbund 
- Kulturvernforbundet - Funksjonhemmedes 
fellesorganisasjon - Innvandrernes 
landsforbund - Private barnehagers 
landsforbund - Landslaget for fysisk fostring 
i skolen - Pensjonistforbundet - Det norske 
skogselskapet - Astma- og allergiforbundet 
- Norsk leirskoleforening - Oslofjordens 
friluftsråd. 

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Gå pilegrimsleden i Østfold! 
er du kristen, ateist, muslim, hinduist eller humanist – eller vet du ikke riktig? er du 

glad i å gå tur? liker du å gå kort, langt eller sånn passe? er du gammel eller ung, er 

du kjent eller ukjent med Østfold-landskapet? Uansett hva eller hvem du er, eller ikke 

er, anbefaler vi deg å vandre langs pilegrimsleden gjennom fylket.

frIv IllIg frIv IllIg26



Gå pilegrimsleden i Østfold! 
Tekst: Anne-Sophie Hygen,  
prosjektleder Middelalderprosjektet,  
Østfold fylkeskommune

Pilegrimsvandringer har mange mål og 
lange tradisjoner. I Norge startet det 
etter Olav Haraldssons fall på Stiklestad 
29. juli 1030. Det oppsto snart fortel-
linger om mirakler som skjedde ved 

skrinet med hans levninger i Nidaros, 
dagens Trondheim. Allerede året etter 
hans død ble han helgenerklært og 
fremstilt som martyr. 

Utover i middelalderen begynte 
pilegrimer å dra til Nidaros. Fra fjern 
og nær kom de for å be Hellig Olav om 
hjelp og legedom, for å takke for hjelp 
eller for å gjøre bot. Olav ble en svært 

populær helgen, og over 300 kirker 
bare i Nord-Europa er viet til ham. Når 
pilegrimer fra Sør-Sverige, Danmark 
og Kontinentet skulle til Nidaros, ville 
mange gå gjennom Østfold. 

På veien ville pilegrimene besøke 
kirker og klostre, for dette var en 
ferd med både ideologisk og praktisk 
innhold. I klostrene kunne de få mat, 

Foto: Stefan Furu. Kart: Kartverket
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Tekst: Sigbjørn Tveite 

De siste tiårene har mange tusen 
nordmenn gått Europas mest kjente 
pilegrimsled til Santiago de Compos-
tela, nord-vest i Spania. Den tar uker 
eller måneder å tilbakelegge, alt etter 
hvor man starter. 

Annerledes er det å gå korte lokale 
strekninger av våre pilegrimsleder her 
i Halden-området. Noen timer, eller en 
dagstur eller to – kanskje med overnat-
ting. 

Pilegrimsvandring er en verdenstra-
disjon. Hos oss handler det om norsk 
og lokal historie – sammen med den 
personlige opplevelsen.

I middelalderen, da Norge var et 
katolsk land, vandret europeiske pile-
grimer også gjennom Halden – på vei 
til Hellig-Olav Haraldssons gravsted i 
Nidaros (Trondheim).

Gjennom Bohuslän, og skogbeltet 
nordover fra Herrestadfjällen ved Udde-
valla, kom pilegrimene inn i Østfold. 
Noen hadde da på svensk side passert 
festningen Olofsborg (Olsborg) ved 
Bullaresjön. Ifølge folketradisjonen skal 
det ha vært kong Olav Haraldsson som 
anla en borg på stedet.

Nordover fra grenseovergangen 
Holtet og gjennom Enningdalen går 

Mot hellig Olavs grav
– gjennom enningdalen og Idd

IDD. På vei nordover mot Hellig-Olavs grav i Nidaros var pilegrimene innom fredede Idd 
middelalderkirke, bygget på 1100-tallet. Foto fra Wikimedia Common

husly, hvile og helsebot - og eventuelt 
avlat for sine synder. For øvrig måtte de 
gå fra bygd til bygd og gardimellom, for 
å tigge mat og tak over hodet. 

Å skynde seg mest mulig mellom 
gårder og bygder ville bety trygghet. 
Det kunne være farefullt å ferdes i 
landskapet i middelalderen. Om de stod 
fritt, ville nok pilegrimer som hadde 
råd til det, ta hele eller deler av reisen 
med båt langs kysten, over sjøer og på 
elver. De andre måtte gå hele veien på 
sine ben. Dette kunne også være en del 
av den ydmyke boten. 

Hvor i Østfold vandret pilegrimene i 
middelalderen? 

Vi vet lite fra skriftlige og arkeo-
logiske kilder hvilke ruter i Østfold 
pilegrimene valgte. Men noe kan 
vi slutte oss til. Åpenbart ville ikke 
pilegrimer fra Indre Østfold ha valgt 
hovedferdselsåren Øst i Viken, som var 
sjøveien i Folden (Oslofjorden). Hjem-
mefra ville de kommet seg så direkte 

som mulig mot målet via en av mange 
veier nordover. 

Pilegrimer som vandret til fots fra 
Ytre Østfold og lenger sørfra, ville nok 
ha kommet seg inn på de gamle ferd-
selsårene langsetter det store Østfold-
raet så raskt og direkte som mulig. Da 
ville sjansene for å treffe medvandrere 
være større, og ferden bli tryggere.

Sørfra kunne pilegrimene ha 
kommet inn i nåværende Halden 
kommune forbi Skjeberg kirke til Borg, 
dagens Sarpsborg. Om landeveien frem-
deles var eneste reelle mulighet, kunne 
ferden gå videre langsetter Raet, til 
Tune kirke, Råde kirke, den forsvunne 
Tesala kirke og Rygge kirke til Værne 
kloster. Korteste veien videre går over 
Moss og Mosseskogen inn i Follo til 
Oslo. 

Også i dag er det flere grunner til å 
legge ut på pilegrimsferd. Noen søker 
Gud, noen søker inn i seg selv, andre 
søker ro eller en pause fra hverdagen. 

Alle kan få fine turer, alene eller  
i fellesskap med andre. Du kan gå kort 
eller langt, og oppleve flotte landskap 
og spennende kulturminner underveis.

Opprusting av pilegrimsleden er 
en del av Østfold fylkeskommunes 
prosjekt Middelalderen i Østfold - 
kirkesteder og pilegrimsleder (2013-
2017). Det gjennomføres i samarbeid 
med kommunene, kirken, historielag 
og andre frivillige organisasjoner, 
turistorganisasjoner og grunneiere, og 
støttes av Riksantikvaren. 

Midtveis i 2015 er pilegrimsleden 
gjennom Råde, Rygge, Moss og vestre 
del av Sarpsborg kommune skjøttet og 
godt merket med pilegrimslogoen. Det 
er satt opp en rekke informasjonsskilt 
ved kommunegrensene og kirkene, og 
ved fornminner og steder for historiske 
hendelser. 

På internett finner du ruten for 
pilegrimsleden i Turkart Østfold og på 
kulturminnesok.no. 

Videre rute for pilegrimer tilbake  
i tid gikk nordover mot gudshus-
stedene Idd og Berg. Både Idd og Berg 
kirker er fredede steinbygninger fra 
1100-tallet. 

For tiden har Idd og Enningdalen 
historielag, sammen med Haldens 

gamle veifar, den gamle Kongeveien – 
og den langt eldre Olavsleden, som var 
en kjent pilegrimsrute. 

I dette området er det fine kultur-
minner og et vakkert naturlandskap. 
Ikke minst Berby ligger idyllisk til, i en 
fold mellom kuperte og skogkledde åser. 
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De nymerkede pilegrimsveiene 
uttrykker en ny tidsånd. Det er leng-
selen etter langsom tid, et sted for de 
gode møtene, og for nærhet til seg selv 
i kontakt med naturen og kulturen, 
sier han.

Det er ikke tilfeldig at pilegrims-
fellesskapet har tatt navn etter  
Jesu nære disippel, fiskersønnen  
Jakob Sebedeusson. Ifølge Det nye 
testamente i Bibelen var han den første 
disippelen som ble henrettet, etter 
kongelig ordre i år 44. En legende 
forteller at liket hans ble tatt ombord 
på et skip som havarerte. Kista fløt på 
mirakuløst vis i land utenfor Galicia på 
nord-vestkysten av Spania, og ble brakt 
til Santiago de Compostela – der det 
sies at graven hans er. 

Apostelen og helgenen Jakob regnes 
som pilegrimenes beskytter.

For mer informasjon om pilegrimsleden gjennom 
Halden - kontakt:

Idd og Enningdalen historielag
Eivind Løvås, leder
464 30 778
eivlovas@hotmail.com
www.idd.no

Olav den hellige
Olav Haraldsson, også kjent som Olav 
den hellige. Født i 995, sønn av Åsta 
Gudbrandsdatter og Harald Grenske. Faren 
døde samme år. Dåp ukjent. Ble barnesoldat 
hos de svenske jomsvikingene, ledet av 
hans mulige fosterfar Torkjell Høge. 14 år 
gammel var Olav med i angrep på London. 
Som 16-åring deltok han i massakeren 
på erkebispesetet Canthebury. Muligens 
konfirmert i Rouen i franske Normandie 
ca.1013. Deltok deretter i angrep og 
plyndringer av franske byer. Våren 1014 var 
han med i hæren til kong Ethelred 2. under 
gjenerobringen av England fra danske kong 
Knud 1. Skiftet deretter side, og ble med 
kong Knud som da styrte Norge.  
I 1015 ble Olav norsk konge. Vant etter 
hvert herredømme over hele Norge. Sluttet 
allianse med svenske Olof Skötkonung, og 
giftet til seg kongsdatteren Astrid. Kong Olav 
fikk barn med flere kvinner. Ca.1024 innførte 
han Norges første og enerådende statskirke 
ved et tingmøte på Moster i Sunnhordaland. 
I 1028 kom danske kong Knud 2. til Norge 
med 50 krigsskip. Olav tapte tronen og 
flyktet til Novgorod i Gardariket (Russland). 
Vendte tilbake til Norge med en bondehær for 
gjenerbrobe kongemakten. Døde 29.juli 1030 
i et krigssslag på Stiklestad i Verdal. Ligger 
gravlagt under Nidarosdomen. Ifølge katolsk 
tradisjonen fortsatte negler og hår å gro på 
liket. Ble helgenerklæt bare to år senere. 
En rekke Olavskirker og –monumenter ble 
snart reist, bl.a. i Gdansk i Polen, Novgorod 
i Russland og Istanbul i Tyrkia. Eldste Olavs-
ikon finnes i Fødselskirken i Betlehem. Etter 
den lutherske reformasjonen i 1536 ble 
pilegrimsvandring til Hellig-Olavs grav  
i Nidarosdomen forbudt.

Ordet pilegrim betyr fremmed og 
utenlandsk. Pilegimsreise er felles tradisjon 
for verdensreligionene. Kristne drar til 
Betlehem, Jerusalem, Roma, Santiago de 
Compostela og Nidarosdomen. Muslimer til 
Mekka, Medina og Jerusalem. Hinduer til 
Ganges og Varanasi. Buddhister til Bodh Gaya 
og Kataragama. Baha’i til Akká og Shiraz. 
Jøder til Jerusalem. 

Kulturell pilegrim er en som besøker 
historiske steder, uten religiøs hensikt.

minder og Berg, Rokke og Asak histo-
rielag, et samarbeidsprosjekt med 
merking av pilegrimsleden mellom Idd 
og Berg kirker. Dugnadsarbeidet skal 
være ferdig i september 2015. Deretter 
vil Idd og Enningdalen historielag 
merke strekningen fra riksgrensen til 
Idd kirke.

Ved Iddefjorden er Østfold-naturen 
på sitt høyeste og mest dramatiske. Her 
er bratte berg og trange fjordkiler.

Til Halden kan man også gå en annen 
kortere rute fra Skee innenfor Ström-
stad, ta over Svinesund – og så mot Berg. 

Herfra gikk pilegrimenene videre 
den lange veien mot Nidaros, trolig via 
middelalderkirkene i Ingedal og  
Skjeberg – og gamle Sarpsborg by, 
grunnlagt som Borg av 21 år gamle 
kong Olav Haraldsson i 1016.

I noen grad kan det opplagt være 
usikkerhet knyttet til nøyaktig hvor 
pilegrimsledene i middelalderen gikk. 
Olav Haraldsson ble helgenerklært kort 
etter sin død. Så pilegrimsvandringene 
gjennom Halden-området mot Hellig 
Olavs grav i Nidaros strekker seg langt 
tilbake i tid.

Å gå pilegrim er poesi, har forfatter 
Eivind Luthen uttalt. Han er også religi-
onshistoriker og leder av Pilegrimsfel-
lesskapet St. Jakob.

rInGDALSFjorDen. Her ved Svinesund og nedover Iddefjorden er Østfold-naturen vakker og 
dramatisk - bratte fjell og og trange kiler. Foto fra Wikimedia Common
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I nærmere tjue år har frivilligheten 
i Halden kunnet regne med Arna. 
Regelen virker enkel; er kalenderen 
blank stiller hun opp. 

– Det er jo trist å sitte inne alene, og 
dessuten er det veldig givende å kunne 
bidra med noe. Å være frivillig betyr at 
man kan gi av sin fritid. Det syns jeg er 
ålreit.

 – Har du det travelt?

– Nei da, jeg har aldri dårlig tid. Jeg 
står opp tidlig. 

Det startet med Line Dance. Danse-
ferdighetene fra Fredrikshald teater på 
50-tallet ble vekket til live. Så begynte 
noen å snakke spansk i gangene.

– Jeg hadde tidligere vært i Mexico 
og irritert meg over å ikke kunne 
snakke språket. Et spanskkurs var midt 
i blinken. 

Årene har gått, og flere deltakere 
har falt av. Men tre damer holder fort-
satt de spanske glosene varme. 

– For omtrent et år siden ble en av 
oss veldig dårlig. Da den faste onsdagen 
kom, var det bare å ta med seg de 
spanske bøkene på sykesenga. 

 Tidligere jobbet 80-åringen Arna 
som klinisk sosionom i Askim. Det er 
pendlingen den gang som fremdeles får 
henne tidlig opp av senga. 

– Men jeg legger meg jo altfor 
sent. Sovingen får jeg ta igjen når jeg 
strikker eller ser på TV. 

 Like etter at Arna gikk ut i pensjon, 
tok det ikke lang tid før hun var ønsket 
tilbake.

– Og året etter ringte de meg nok en 
gang. Jeg svarte selvfølgelig et stort ja, 
og plutselig var jeg en som jobbet til 
jeg var over 70 år. 

Siden har dugnad, «Allsang på 
grensen», «Gla dans» og andre bidrag til 
fellesskapet vært en del av hverdagen. 
Lista har vokst seg større i takt med 
tiden. 

– Tanken bak «Gla dans» var å 
få de eldre ut, i stedet for å tvinne 
tommeltotter en fredagskveld. Det er 
det det handler om, å ha noe å gå til. 

På det meste trakk Arna og resten av 
initiativtakerne over 70 mennesker til 
dans, levende musikk, kringle, kaffe og 
lotterisalg. Inntektene har gått, og skal 
fremdeles gå, til Frivilligsentralen.

– Men det spørs om det er liv laget 
for «Gla dans» lenger. Det har nesten 
blitt for mange tilbud i denne byen.

I ungdomsårene skiftet Arna bostedsa-
dresse fra Vang i Valdres til Halden. Hun 
kaller seg selv en «innflyttet haldenser». 

– Byen vår får ufortjent mye pepper 
i avisa. Jeg kan bli helt syk av å lese om 
alt ordføreren må stå til ansvar for. 

arna Ødegaard (80):

Smile mer – bidra mer
Pensjonist arna Ødegaard byr på seg selv. det er jo ingen som kommer og banker på døra. 

Tekst: Vilde Mebust Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad/Vilde Mebust Erichsen

ArnA ØDeGAArD: Å være frivillig betyr at man kan gi av sin fritid.
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arna Ødegaard (80):

Smile mer – bidra mer

jubILAnT Arna Ødegaard feiret 80-års dagen sin på Frivilligsentralen. Hun ville ikke ha gaver, men 
bidrag til Leger uten grenser. – Jeg har alt jeg trenger. Mer enn jeg har behov for. Da er det fint  
å kunne gi til et viktig arbeid.

Hun husker særlig godt da 
kommunen tok initiativ til å rydde opp  
i byens gater. Alle kunne bidra. 

– Dagen etter var det folk som klaget 
over at ingen hadde vært i nabolaget 
deres og ryddet. Da ble jeg oppgitt. 
Vi må slutte å klage sånn her i byen. 
Smile mer. Bidra mer. 

For alle kan bidra med noe. Men 
da må man først by på seg selv. Det er 
Arnas filosofi. 

– Det nytter ikke sitte hjemme og 
klage over at man er ensom. Ingen 
kommer og banker på døra di. Du må 
selv komme deg ut. 

 Hun skulle egentlig vært på den 
ukentlige bridgen nå. Etterfulgt av en 
times eldre-trim på Rødsberg.

– Jeg ringte og sa i fra at jeg ikke 
kunne møte. Men jeg trimmer for meg 
selv hver morgen. I ti minutter kanskje. 
Jeg har ikke tatt tiden, men det er ikke 
mer som skal til.

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad

Det hele startet med at Aremark 
trengte å kjøpe nye instrumenter. Etter 
at Halden planla et seminar som ble 
lagt til Aremark, ble det 
en flott felles konsert på 
Furulund med 150 tilhø-
rere som en avslutning. 
Her ble interessen for alvor 
vekket om å skysse de sju 
musikantene og den ene 
aspiranten til øvelser i 
Halden, og på den måten få 
et større samspill.

Cecilie har selv korpser-
faring. Hun spilte saksofon 
da hun gikk på Os skole i 
Halden. Instrumentet er tatt opp igjen 
og ligger framme, forteller hun. Men 
det skorter nok en del på øvingen, ler 
hun. 

Om alle foreldre som har et instru-
ment liggende, rett og slett løfter 
det fram og blankpusser det og øver 
iherdig, så kan kanskje 17. mai-toget  
i Aremark få tilbake korpsmusikken til 
neste år. For i år blir det dessverre ikke 
musikk fra de sju musikantene. De 

skal til Halden og delta i 17. mai-toget 
der, sammen med Halden skolekorps. 
Cecilie presiserer at det selvsagt blir 
med en egen fane. Synlig og stolt iden-
titet er viktig. 

Det knytter seg litt spenning til 
aremarkingenes og 17. mai-
komitéens reaksjoner, når 
det virkelig går opp for alle 
at korpsmusikk uteblir på 
selveste nasjonaldagen

– Vi har virkelig forsøkt 
å få det til, ved å henvende 
oss til andre korps og 
invitert de til samarbeid 
på 17. mai. Da det heller 
ikke var mulig å få tak i en 
dirigent (Aremarks faste har 
permisjon), så ble den beste 

løsningen at Aremarks musikanter er 
med i Halden.

Så vidt Cecilie vet, er det første gang 
noe slikt skjer. Hvordan det blir i fram-
tiden, vet hun ikke. Men styret  
i Aremark er opptatt av at 
korpset har 40-årsjubi-
leum i 2016, og 

da håper hun at de kan feire med flere 
musikanter - og dirigent og instruktører.

For å klare det, må flere komme på 
banen for et samarbeid. Foreldrene må 
dessuten la barna som har lyst til  
å spille et instrument, få være med  
i korpset.

– Det er en myte at det er så mye 
dugnadsarbeid for korpsforeldre, sier 
Cecilie.

Om ikke Aremark har mange musi-
kanter, har de til gjengjeld en drilltropp.

Denne består av 22 jenter i alderen 
8-16 år. Siden Halden for tiden ikke har 
noen drilltropp, kan også dette bli en 
vinn-vinn-situasjon for begge korpsene. 
Det er allerede planlagt et samarbeid på 
tre marsjoppdrag, noe alle gleder seg til. 
Men først skal det spilles og marsjeres 
på 17. mai. HURRA!

Korps-sammenslåing 
- Aremark og Halden
Cecilie Berg, som er med i styret for aremark skolekorps, roser samarbeidet 

med halden i en situasjon som var ekstra utfordrende. Korpset i aremark har få 

musikanter og har manglet dirigent siden i fjor høst. 

CeCILIe berG
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ISeLIn jArGvoLL STrØM, 9 år og 
4.klassing ved Os skole, er aspirant  
i Halden skolekorps - og gleder seg 
både til å få uniform og bli junior-
musikant. Hun forteller at hun fikk 
prøve flere instrumenter, og valgte seg 
kornett.

– Det er ikke så mange fra min 
skole med i korpset. Det håper jeg vil 
forandre seg etter at korpset skal spille 
for elevene på skolen min ganske snart, 
sier hun.

Det var nemlig på samme måte hun 
selv ble interessert i å være med, etter 
en korpskonsert på skolen. 

– Jeg tok med et skjema hjem, og 
så sa foreldrene mine at det var greit 
– men bare hvis jeg virkelig ville. Klart 
jeg ville det, sier Iselin. Og legger til 
at hun har fått mange nye venner i 
korpset, og at det er ekstra gøy å være 
med på marsj-seminar. Jeg skal bare 
bli bedre og bedre til å spille og til å 
marsjere – og kommer nok aldri til  
å slutte. Det er så gøy!

TobIAS berG er 11 år og fra Aremark. 
Han synes det er bra at de kan samar-
beide med korpset i Halden. 

– Jeg har lært ekstra mye i den tiden 
vi har hatt felles samlinger, både på 
den ukentlige øvelsen med de andre 
og den individuelle med instrumentet 
mitt.

Å reise fra Aremark hver uke går 
helt greit, synes Tobias - som også er på 
hockeytrening i Halden ishall. 

I musikk-korpset har han spilt slag-
verk i tre år. Og han synes ikke det gjør 
så mye at det ikke er så mange med 
korpset. 

– Jeg har uansett lyst til å fort-
sette, i hvert fall så lenge vi spiller 
med korpset i Halden. Der får jeg 
nye venner. Men det viktigste er den 
god-følelsen jeg får inni meg. Det er 
moro å øve på noe sammen med andre 
- og kjenne at vi blir bedre og bedre, 
sammen. 

CHArLoTTe breKKe er 13 år, går på 
Låby skole og er tamburmajor i Halden 
Skolekorps. Det er det femte året hun 
er med i korpset - og det første året 
som tamburmajor. 

– Det vil si at jeg går foran og 
bestemmer hvor vi skal gå, når vi skal 
spille og når vi skal stoppe, sier  
Charlotte. 

Når korpset ikke marsjerer ute, men 
er på musikkøvelser på Hjortsberg 
skole, spiller Charlotte fløyte, noe hun 
også liker veldig godt. På seminaret  
i Strømstad har hun lært mye som hun 
skal gjøre som tamburmajor. 

– Jeg må øve for å bli bedre, sier 
Charlotte - og får det til å høres lett ut.

At ikke så mange vil bli med i korps, 
tror hun er fordi det er så mange 
aktiviteter å velge mellom. Selv gleder 
hun seg veldig til å reise på korpstur til 
Mandal i sommer. 

– Der møter vi mange andre korps 
fra hele landet, og da er det kjempegøy 
å både spille og marsjere. 

Kjempegøy!
Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad
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Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad

Med musikantene og drilltroppen til 
Aremark, er faktisk målet allerede 
nådd i år, forsøker vi oss litt spøke-
fullt. Uansett er styret og korpslederen 
opptatt av rekruttering og å ta vare på 
det gode miljøet.

– Korpsmiljøet er unikt, her er 
alle aldre, jenter og gutter gjør noe 
sammen. Det finnes ingen reservebenk 
og det er plass til alle. Tidligere var 
det mange korps i Halden. Nå er det to 
igjen, Halden og Idd. Vi samarbeider og 
hjelper hverandre, forteller Pål-Robert. 
Og legger til at framover er det også 
mulig for de litt eldre elevene å være 
med som ny i korpset.

Korpset vil ha fokus på nettopp  
å legge til rette for å ta imot alle nye på 
en god måte.

– Det er ikke slik, at selv om du ikke 
har startet som 8-åring i korps, så er 
døren lukket. Å starte som ny om du 
går i 5. 6. eller 7. klasse, går helt fint. Vi 
må lytte til behovet og tilpasse korpset 
enda bedre for å ta imot alle alders-
grupper.

I Halden er det lett å skaffe instruk-
tører, og det er igangsatt et godt samar-
beid med Kulturskolen. Dette håper 

Pål-Robert at skal bli enda bedre i årene 
som kommer, med flere instruktører. 
Det er viktig at kommunen støtter opp 
om korpsdriften, både med økono-
miske midler og spilleoppdrag. 

Han framhever også samarbeidet 
med Det Norske Blåseensemblet 
(DNBE). Seminarer med det profesjo-
nelle ensemblet er motiverende for 
musikantene og han håper på flere 
skolekonserter, der musikantene fra 
korpset får være med.

Aktivitetsnivået i korpset er høyt. 
Det siste året har det hatt 30 spilleopp-
drag. Pål-Robert Lunde kan «berolige» 
foreldre med at det er godt innarbei-
dede dugnadsrutiner i korpset. 

– Det er både sosialt og et godt sted 
å være for å bli kjent – rett og slett en 

god investering i trivsel og vennskap 
for både deg selv og barna i lokalsam-
funnet.

Øvelsene foregår på Hjortsberg 
skole, fellesøvelsene på torsdagene er 
mellom kl 17.15 og 20.30, og instru-
mentaløvelser er fordelt på de fleste 
andre dagene.

Pål-Robert har en liten oppfordring 
til slutt: Når ble det egentlig slutt med 
korpsmusikk på idrettsarrangementer? 

– Korpsene vil gjerne inn på banen 
igjen. Vi liker å spille der mange folk 
er samlet. På fotballkamper og hånd-
ballkamper – og gjerne også når det er 
mesterskap på BMX-banen i Aremark.

Kom igjen – inviter oss, oppfordrer 
korpslederen.

Ingen reservebenk
Pål-Robert Lunde er korpsleder for 
Halden skolekorps. Han forteller 
entusiastisk om planene som 
korpset har for å realisere målene 
med å bli flere musikanter. Å øke 
fra 50 til 70 bør være realistisk,  
i hvert fall over en periode på tre år.

Både leder i Halden skolekorps, Pål-Robert Lunde, og Cecilie Berg fra styret i Aremark, er glad for 
det nye nabosamarbeidet.

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Bjørn Ramstad

Trond var rusbruker fra han var 12 år 
gammel. Han vet mye om det å føle 
seg alene. Jula og julaften skal først og 
fremst være fellesskap.

– Ønsket er å skape en fin kveld også 
for de som ikke har noe godt forhold til 
den kristne jula – for de som bare har 
det kjipt. Det viktigste er å bare være 
sammen.

Ofte satt han bak lås og slå i fengsel 
på julaften. For de som ikke fikk besøk 
av familie, var Røde Kors og Frelsesar-
méen eneste kontakt de hadde med 
verden utenfor murene. Og kanskje 
presten. 

– Noe av det fineste jeg husker fra 
Oslo kretsfengsel, er samtalene med 
pastor Glad. Selv om jeg er ateist.

I fjor kom det over 120 personer på 
Åpen jul-arrangementet på Frivillig-
sentralen. Det har blitt mer og mer 
populært, forteller Trond.

– Masse haldensere melder seg også 
til å spille gratis. Det er jo positivt. Men 
det blir nesten for mange, spør du meg.

Trond har jobbet mye med fore-
byggende anti-rus tiltak. Gjennom 
skoleverket har han møtt over 50 000 
ungdommer over hele Norge.

For et par tiår siden ble han omtalt 
som Norges farligste forbryter. Etter 
mange celleopphold, kom han i 2011 
ut fra Halden fengsel. Siden har han 
jobbet i Radio Prime.

– Der har jeg fått stor tillit fra 
ledelsen, og en helt syk tillit fra 

O jul med din 
glede, eller?

lytterne. Det har vært en fantastisk 
reise for meg.

Nå er Radio Prime kjøpt opp 
av rikskanalen P4. Men han 
blir med videre på laget 
– dessverre med nytt 
arbeidssted i Sarpsborg.

– Jeg blir helt sikkert 
fortsatt boende i 
Halden. Det er her jeg 
har lyst til å bli gammel. 

For mange er Trond 
kjent fra regissør Sigve 
Endresens dokumentar 
«Store gutter gråter 
ikke» fra 1995. Over 
70.000 så filmen på 
norske kinoer. Til 
filmen laget Trond 
ny melodi til, og en 
populær versjon av, 
Jo Bergersens kult-hit 
«Kyssing» - med ny tittel 
«Skyter meg julaften».

– Forholdet mitt til 
jul er fortsatt dårlig. Vi 
burde slippe fokuset på 
det materielle. Jeg blir 
forbanna over juleutstil-
linger i butikkene allerede  
i september.

– At vi blir forført av 
markedskreftene er et 
oppdragelsesproblem. Det er 
mamma og pappas ansvar.

Om sitt engasjement 
for Åpen jul, sier Trond 
– jeg vil nå gi litt 
tilbake.

trond henriksen (49) har de siste årene vært en ildsjel bak «Åpen jul» på 

frivilligsentralen. han synes langt ifra at jula er bare glede. for mange er den det 

stikk motsatte. ensomhet for noen. langt unna oppnåelige, eller ønskelige, gaver og 

overfylte matfat for andre. 
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Tekst: Toril Brekke
Foto: Bjørn Ramstad

Nå er Trine ute av Rådet, men er bedt 
om å beholde nøkkelvervet. Naturlig 
nok, siden hun er helt spesielt enga-
sjert i å ta vare på dette som en gang 
huset et rokokko-teater. 

– For noen år hadde jeg planer om å 
lage en bok om alle som har bodd her, 
forteller hun.

– Ja?
– Og jeg har intervjuet flere, men 

ingen vil på trykk. Detvar en periode da 
det liksom ikke var noe stas å ha bodd 
her.

– Jaha?
– Kanskje kommer jeg tilbake til det, 

sier Trine. Men det viktigste nå er  
å bidra til at huset lever, at det skjer 
ting her, og det gjør det. 

For noen år siden holdt Østfold 
teater til her. Så flyttet de til Fredrik-
stad. Før dette hadde tidligere kultur-
sjef Åge Friis store planer. For lenge 
siden var det altså teater. Senere har 

trine Wille er nøkkelsjef i den ærverdige bygningen. da halden Kulturråd ble stiftet 

i 2005 var hun blant initiativtakerne – og rådet trengte et sted å være. de fikk bruke 

Konservativen. - Mot å rydde, sier trine. I første etasje var det blant annet et lager 

med lilla kjøleskap som ingen krevde eierskap til. alt gikk ut.

det vært kneipe og kanskje bordell og  
i hvert fall møbel-lager.

Taket er utbedret og har fått brann-
vern, og første etasje er pusset opp. 

– Vi skulle gjerne pusse opp 
oppe også, sier Trine. Første post er 
rømningsvei. Og politikerne er positivt 
innstilt; kanskje nærmer vi oss nå som 
økonomien er i ferd med å bli bedre?

Under byjubileet var det utstilling av 
Lise Amundsens billedhuggerkunst der 
oppe, til tross for manglene, men dette 
skjedde rent unntaksvis.

– Og det lukter dårlig der oppe, sier 
Trine. Det må være noe fukt i vegger 
eller tak.

Det lyder som et mulig digert penge-
sluk. Men her nede lukter vi ingenting. 
Og her er det ukentlige aktiviteter. 

For noen år siden var det litterær 
salong, det var utstillinger av billed-
kunst, og husflidslag har holdt til 
her. Teatergrupper har øvd og lagret 
rekvisitter.

Men grupper nedlegges eller flytter på 
seg, og nye oppstår; slik er kulturlivet. 

Nå holder Fortidsminneforeningen 
sine møter her, både for Østfold og 
den lokale, i tillegg til Kulturrådet. 
Og Bokkomiteen i forbindelse med 
jubileumsverket om byens historie har 
møtene sine her.

– En kunstner har dessuten atelier 
her, fortsetter Trine. Og vi har en 
dramatiker som gjerne sitter her og 
tenker ut kommende stykker. 

Hun nevner videre: Haldens nye 
litteraturforening skal ha styremøter  
i disse lokalene.

Bare den korte stunden vi sitter her, 
dukker det opp flere personer som har 
spørsmål til kommende møter eller 
arrangementer.

Trine fryder seg. Og hun har en 
drøm.

Hun kikker bort mot et piano som 
står inntil veggen.

– Jeg drømmer om en pianobar, 
sier hun. Ser du det ikke for deg? En 
som sitter og spiller. En disk. Folk som 
kommer innom, rett fra gata, for å 
prate, ta en kaffe, lytte til musikk... 

La Konservativen leve!

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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La Konservativen leve!

ILDSjeL Trine Wille foran 
ærverdige Konservativen 
i Øvre Bankegate.
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Tekst: Sigbjørn Tveite 
Foto: Bjørn Ramstad

Det Chebel savner mest fra alle årene 
i Libanon, er selvfølgelig familien. 
Forholdene gjør det vanskelig å reise 
tilbake – det er som å reise tilbake i tid.

På første halvdel av 1900-tallet var 
Libanon okkupert av tyrkere, fransk-
menn og briter. Chebel har ingenting 
positivt å si om tidligere og nåværende 
tyrkisk politikk. Annerledes er det 
med Frankrike. Mange libaneserne har 
fortsatt et «kjærlighetsforhold» til det 
landet – Chebel omtaler Frankrike som 

«Libanons mor». Den hardt prøvede 
hovedstaden Beirut blir kalt Midt-
Østens Paris. 

Chebel er født i Nord-Libanon, men 
har levd det meste av livet i sør – i 
småbyen Saida. 

– Sør-libanesere har også et veldig 
godt forhold til Norge. Nordmenn gjorde 
en fantastisk innsats i FN-styrkene i Sør-
Libanon fra 1978 til 2000. Vi opplevde 
dem som nøytrale og fredsbevarende.

Libanon er på størrelse med Roga-
land fylke, og har 4 mill. innbyggere – 
og mange flyktninger.

– Fra krigsherjede Irak og Syria har 

Libanon tatt imot ytterligere 1,8 mill. 
flyktninger, bare siden 2011. Det har 
ledet til økonomisk krise.

Chebel trives ikke i storbyer, derfor 
passer Halden ham så bra. Og så liker 
han den norske vinteren bedre enn 
sommeren. Norsk sommer er aldri 
ordentlig sommer, mener han.

I dag har han fast jobb. Om det å 
kunne norsk språk, mener han: Man 
er sjanseløs når det gjelder å få seg 
jobb, om man ikke kan snakke, lese og 
skrive norsk. 

På fritiden er Chebel med i styret på 
Halden Frivilligsentral og aktiv i Rotary.

Min beste investering i norge har vært å lære meg norsk. det forteller Chebel 

Kassab – libanesisk arbeidsinnvandrer som kom til norge og halden høsten 2010. 

han har både utdannelse og arbeidserfaring fra hjemlandet. 

Utdannelse og 
arbeidserfaring 
fra hjemlandet er 
sjelden nok

vI StØtter frIv illIgheten I  halden
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Jeg heter Chebel Kassab, er 28 år 
gammel, gift, har studert juss og har 
jobbet som selger og som leder for en 
veldikeholdsavdeling i et stort firma  
i hjemlandet mitt, Libanon.

«Mitt Norge» i Libanon
Jeg visste at jeg skulle flytte til Norge 
ca. ett år før jeg kom hit i november 
2010. Ett år var en lang tid for å lese 
om Norge fra nettsider (udi.no og visit-
norway.no) og for å få mye informasjon 
om dette landet, som skulle bli mitt 
hjemland i de neste 6 eller 7 år, eller 
mer.

Min kone, som vokste opp her i 
Norge, var den beste kilden i forhold 
til det norske livet og norsk språk. 
I tillegg, den norske ambassaden i 
Libanon har mange muligheter som 
hjelper utlendinger for å få doku-
menter om Norge. 

I Norge.
Da flyet nådde Gardemoen, hørte vi: 
Velkommen til Norge, klokka er 22.00 
og temperaturen er -1 grad. Det var 
spennende å gå ut, fordi det var en stor 
forskjell på samme dag. 23 grader i 
Libanon og -1 grad i Norge.

Halden kl.02.00. Ingen i gatene, bare 
en taxi-sjåfør som ventet på oss. Det 
skjer sjelden i Libanon, eller det har 
aldri skjedd.

To dager etter skulle vi til Sarpsborg 
(UDI-kontoret). En liten tur i Sarpsborg 
var ikke en stor feil. 

I Halden var jeg alene da jeg besøkte 
informasjonskontoret i rådhuset, som 
jeg visste om fra internett. Jeg brukte 
Google Earth for å finne det på kartet. 
Jeg hadde 2 spørsmål:

1.  Hvor ligger skattekontoret (Skatt 
Øst), fordi jeg måtte levere papirene 
fra UDI for å få personnummer.

2.  Hvordan registrerer jeg meg på skole 
(språk).

norsk språk er nøkkelen til arbeidslivet
Chebel Kassab takker spesielt Halden kommunale kompetansesenters ansatte for innsatsen med å 
hjelpe innvandrere til å være aktive i det norske samfunnet. Her er hans eget foredrag, som han holdt på 
kompetansesenteret allerede i 2011 - om sin vei til å bli integrert i det norske samfunnet:

Der fikk jeg et kart og mye informasjon 
fra ansatte.

Jeg var 10 minutter på skattekon-
toret - og 90 minutter på skolen her, på 
Øyvind Semb Mathisens 
kontor, hvor jeg fikk et 
varmt innbydende smil, 
hjelp og registrering.

Språk
Ei uke uten skole var for 
mye. Så jeg ba Øyvind 
om å få bøker. Jeg vil og 
kan studere alene. Jeg 
fikk bøkene, brukernavn og passord 
på Migra Norsk. Jeg hadde studert i tre 
uker før jeg besto norskprøve 1.

Kommunikasjonen var ikke 
vanskelig siden jeg kan engelsk, men 
jeg synes at nordmenn liker bare norsk 
og det var en «høy vegg» jeg måtte 
hoppe over.

Språkpraksis i «Ventelo Log Halden». 
Fra mai til midt i august, 6 timer per 
dag, 5 dager per uke – i gjennomsnitt.

Vi snakket om Norge, Libanon, poli-
tikk, religjon, vær, sport, jobb, tekno-
logi osv. Jeg spurte sjefen, Espen Olav 
Sætre, om å få være med på festningen, 
hvor jeg deltok på dugnad som vakt. 
Det var den siste dagen av Allsang på 
grensen.

Det var greit å snakke engelsk på 
kontoret de første 15 dagene, men etter 
det har vi kun snakket norsk.

Arbeidspraksis
I august spurte jeg sjefen i Ventelo, 
Arild Fromholt, om arbeidspraksis. Det 
var etter avtale med NAV. Han sa at jeg 
hadde gjort en bra utvikling på kort 
tid, og han ville gjerne gi meg sjanse til 
å bli integrert i det norske arbeidslivet.

Denne sjansen har vært arbeids-
praksis fra august til ut året og mulig 
vikarjobb fra januar 2012.

Hva jeg liker i Norge.
Frihet, åpenhet, demokrati, tillit 

mellom folk og mellom nordmenn og 
staten, hjelpsomme og høflige personer 
(gjelder ikke alle ungdommer). Jeg liker 
hvordan folk reagerer i forhold  

til politikere og kriser 
som terrorangrepet 
den 22. juli. Jeg liker at 
Norges bursdag, nasjo-
naldagen 17. mai, er 
grunnlovsdag – og ikke 
uavhengighetsdag. 

Og jeg liker ordentlig 
norsk vinter.

Hva jeg ikke liker i Norge.
Byråkrati (spesielt i helsesystemet). 
Mange ser oss som utlendinger, ikke 
som vanlige mennesker som kan 
ha mer krav enn mange nordmenn 
(kanskje det er det fordi mange  
utlendinger gir et negativt inntrykk. 
Men det er ikke utlendingers feil. Feil 
kommer fra begge sider).

Jeg liker ikke den kalde norske 
sommeren.

Hva skal dere gjøre for å hjelpe 
Norge og de utenlandske?
Gi utenlandske bare 2 år maksimum 
for å lære norsk og å bestå den tredje 
norskprøven. Det er utrolig at man 
ikke kan bestå etter 2 år i Norge.

Elevene bør ikke få penger når de 
deltar på språkkurs. Dette vil motivere 
dem i større grad til å gå ut i arbeids-
livet.

Nøkkel til Norge
Norsk språk er nøkkelen til arbeidslivet 
og nødvendig for å bidra til samfunnet.

Jeg er stolt fordi jeg kan norsk  
i Norge og er her i dag. 

«en høy vegg 
jeg måtte 
hoppe over»
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Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad og privat utlån

Før visegruppa 1881 samler seg og 
reiser rundt og underholder på insti-
tusjoner, møter i organisasjoner og 
på sykehjem, har medlemmene vært 
gjennom flere runder med kverule-
ringer og diskusjoner. For dette er en 
friskusgjeng med seniorer.

Toneart, valg av melodier, kles-
kode, rekkefølge og tempo - det er 
mye å ta stilling til. Og for en travel 
pensjonistkalender kan det også være 
vrient å finne ledige dager. Gruppa er 
populær, og underholder like gjerne på 
et sykehjem i Moss, eller en eldredag i 
Sarpsborg, når de blir invitert. I tillegg 
kommer faste sangoppdrag flere steder 
i Halden.

«Manageren» for visegruppa er 
Frivilligsentralens leder, som selvsagt 
inviteres til den årlige sommeravslut-
ningen på Andrøy Solvangs sjøbu i 

Den gang Dina Billington var yngst, og 
bare 18 år. Og den eldste, Olav Evensen, 
var 81. Dermed var navnet på gruppa 
opplagt - 1881.

Sponvika - med bryggedans, sjømanns-
viser og skillingsviser uti sommernatta. 

Det hele startet som et innslag i 
Bom Kræsj Bang Kulturfestival i 2004. 

Mye lys og mye varme, og godt humør, kjennetegner den lystige gjengen som 

møtes til mandagsøvelser på frivilligsentralen. Blant alle visene kommer også 

barndomsminner frem fra glemselen.

1881 vær så god!

frIv IllIg frIv IllIg42



Erling Gûnther, 69
– Jeg får så mye positiv respons og 
blir tryggere i meg selv. Positivitet er 
smittsomt.

Er også med i IOGT, Tempelordenen 
Gyldenløve, Ida Amatørteater, Mikro-
filmklubben, Haldens Minder, Idd 
Historielag og i styret for Frivilligsen-
tralen.

Ellinor Nordahl, 84
– I min alder er det viktig å ha noe å se 
fram til hver dag. Å være med og synge 
i 1881 gir meg mye glede, samhold og 
hygge.

Har vært aktivt med i frivillig 
besøkstjeneste og i Ringen danselag 
og Seniordansen – samt i den samme 
syforeningen i over 50 år.

Unni Sjurseth, 74
– Det er så godt å føle at jeg gjør andre 
glad. Jeg liker folk. Godt å ha noe å 
gjøre, å ha noe å gå til – den beste 
gleden man kan ha er å gjøre andre 
glad.

Er også med i LHL (Hjerte- og lunge-
foreningen).

Kåre Olsen, 79 
– Musikk og sang gir lyst til livet og kan 
brukes til både glede og sorg.

Er med i LHL. Var tidligere med 
i turnforeningen og var en aktiv 
gymnast.

Andrøy Solvang, 84
– For meg er det å være med en 
oppmuntring, og ekstra krydder  
i hverdagen. Jeg er glad i å synge, og 

det er så hyggelig å komme seg ut og 
treffe andre. Det er ekstra flott å se 
gleden hos de vi synger for. De som har 
vanskeligheter med å snakke våkner, 
og mange kan være med og synge på 
kjente sanger.

Er medlem i Røde Kors, Kreftfore-
ningen og Redd Barna. Var tidligere 
aktiv i Danseforbundet og i Senior-
dansen.

Tor Hveding, 81
– Det er viktig å tilhøre en vennegjeng, 
noen å være sammen med. Å spille, 
synge, tøyse, tulle, kverulere, disku-
tere – det liker jeg. Det gir meg en hel 
masse i hverdagen. Jeg får lyst til å fort-
sette når jeg opplever hvordan mange 
våkner til liv av sang og musikk.

Er aktiv slektsforsker, og er med i 
TFK (Tistedalen friluftslag), Trekkspill-
klubben, Kiwanis, foreningen Norden 
– og synger også i koret Haldenia. Har 
vært med på mange dugnader gjennom 
Frivilligsentralen.

Åse Sjøberg, 79 
– Jeg blir i godt humør selv. Vi i 1881 
har det sosialt og trivelig.

Er også med i Røde Kors, besøks-
tjenesten og speidern, og har også vært 
med i kor.

Svein R. Hansen, 87 
– Jeg opplever at det er moro og mulig 
å lære noe nytt, også i min alder. Jeg er 
fortsatt nysjerrig på nye tekster, og her 
er det trivelig og kaffen er ekstra god.

Har alltid vært opptatt av friluftsliv. 
Var aktiv i speidern og konkurranse-

roer for Halden Ro-klubb (sølvmedalje 
i EM 1953 og flere norgesmesterskap) 
Liker fart og moro!

Reidun Ingerø, 74
Jeg har alltid likt sang og musikk. Jeg 
har fått mange nye venner, og barnet i 
meg kommer fram.

Er med i koret Haldenia, i foren-
ingen Norden og Røde Kors. Har 
tidligere vært med i 4H, Speideren og 
Turnforeningen. Er styreleder i Frivil-
ligsentralen, og er med i Fagforbundets 
pensjonistgruppe.

Bjørn Ramstad, 76
– Det er så trivelig å være med. Jeg liker 
å være aktiv.

Spiller også i bandet Never Too Late, 
i Pytt i Panne (PIP) og i Husbandet 
på Frivilligsentralen. Er aktiv i Foto-
klubben, med i Idd og Enningdalen 
historielag og i Nisselauget. Spiller også 
i Trekkspillkameratene og Hogdal-
spelemenn.

Torbjørn Jørgensen, 75 
– Det er viktig å by på seg selv. Det gjør 
jeg og får tilbake mange venner. Frivil-
lighet er glede. Det er godt å være til 
nytte og hjelp for andre.

Er med i Odd Fellow-losjen.

Lisbeth Pedersen, 74
– Glede betyr alt. Det er ekstra viktig 
for meg nå etter at jeg nettopp er blitt 
alene. Da er det godt å komme ut og 
treffe andre. Musikk betyr mye for 
meg, alt fra viser til klassisk musikk og 
opera. Er også med i koret Haldenia.
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Tekst: Hanne Krisensen Aarebrot

I 2014 gikk Fylkeskommunen ved 
Østfoldhelsa, Frivilligsentralene i 
Østfold og Bowls Norge sammen om å 
søke Helsedirektoratet om midler til å 
opprette Carpet Bowls i Østfold. Målet 
var å fremme folkehelsa blant senio-
rene i fylket. Prosjektet, som ble startet 
ved hjelp av midler fra Helse- 
direktoratet, fikk navnet «Friske 
seniorer i Østfold».

Ved prosjekstart fantes det allerede 
noen få grupper som spilte Carpet 

Bowls i Østfold. I dag har 15 av de 18 
kommuner i fylket organisert bowls. 

Ved siden av bowls som folkehel-
seaktivitet, er det lagt stor vekt på det 
sosiale rundt aktiviteten. Flere steder 
inviterer man til bowls-kafé - og det er 
lagt inn hyggelige pauser med kaffe og 
noe å bite i. 

Bowlsfeberen brer seg, engasje-
mentet er stort, og selv konkurranse-
innstinktet hos de som trodde de ikke 
hadde noe, blir vekket.

Bowls
- Carpet Bowls er et boccialignende kulespil
-  Spillet har tradisjonsrike røtter tilbake i England
- Teppets mål er 9,14 x 1,83 meter 
-  Man spiller med kuler som veier ca 700 gram, og 

kulene er tyngre på den ene siden. Dette gjør at 
kulene curler

- Carpet Bowls utfordrer balansen
- Carpet Bowls byr på bøy og tøy
-  I løpet av en 2 timers økt med Carpet Bowls, går 

man ca. 2000 skritt

For mer info - tid og sted 
Facebooksiden «Friske seniorer i Østfold»

 

Bowlsfeber i Østfold
– bra for folkehelsa 

Tekst: Wenche Erichsen
Foto: Bjørn Ramstad

I Halden foregår bowls i Black Box  
i Konservativen hver fredag formiddag. 
Kuletriller Tore Berntsen (79) er en av 
dem som kommer hver uke, sammen 
med et tyvetalls andre. For denne 
lavterskelaktiviteten er det ikke 
takhøyden i Black Box, men gulvflaten, 
som er viktig. Selv om de fleste rundt 
mattene er godt voksne over 60, er 
det også med yngre spillere. Alle er 
velkommen.

Det sosiale fellesskapet er viktigst, 
mener Tore – men innrømmer at 
konkurranseinstinktet blir vekket 
når de spiller mot hverandre. Og det 
smakte ekstra godt å komme hjem 
til Halden med en sølvmedalje fra 
Østfoldmesterskapet (Østfold Open 
Carpet Bowls Cup) i april. Ca. 120 spil-
lere, på 20 lag, deltok i Kongstenhallen 
i Fredrikstad. 

Tore Berntsen og kona Karin er 
bosatt i Sponvika. De flyttet fra Oslo til 
Halden for 13 år siden. Ekteparet ble 
med på bowls etter å ha lest om aktivi-
teten i Halden Arbeiderblad. Det er et 

godt og inkluderende miljø, og lett å 
bli kjent med hverandre, forteller Tore.

På Frivilligsentralen får Tore og 

Karin datahjelp på Seniornett. Og de 
har vært med på sang- og musikktreffet 
Helt halv tolv.

bowLS. I april hentet en stolt Tore Berntsen og bowlslaget fra Halden hjem sølvmedaljer fra 
Østfoldmesterskapet i Fredrikstad. 

Kuletrillere i Black Box
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NORGE er i verdenstoppen i frivillighet? Men den har vært synkende.

SELv om det nå er en lavere andel av befolkningen som utfører frivillig arbeid, er antallet frivillige 
timer utført i denne perioden likevel stabilt? Rart? Neida, det skyldes at vi i samme periode har opplevd 
befolkningsvekst. 

TILBAKEGANGEN i hovedsak har skjedd innen politisk orientert og religiøst arbeid? Aktiviteter 
knyttet til nærmiljø og velferd er voksende?

NOEN av disse aktivitetene i noen grad likevel holder stand på grunn av økende grad av 
minoritetsdeltagelse?

MINORITETER med bakgrunn i Asia eller Afrika er sterkt underrepresentert blant 
organisasjonsmedlemmer? 

DET er en myte at innvandrere ikke deltar i frivillig arbeid? Hele 36 prosent er med i frivillig arbeid  
i løpet av et år. 

INNvANDRERE var mer aktive enn mange tror? Et studie som i 2014 ble gjennomført i Drammen, 
Trondheim, Bergen, og fire bydeler i Oslo, avslørte en frivillighet forskerne ikke var klar over. Men fordi 
innvandrere ikke hadde opprettet formaliserte organisasjoner med tilhørende medlemskap etter den 
norske organisasjonsmodellen, så var de heller ikke registrert i offentlige registre.

MINORITETER er mer aktive enn etniske nordmenn innen velferd, rettighetsarbeid og religiøse 
organisasjoner. Men de deltar lite i kultur- og fritidssektoren.

FRIvILLIGHET i 2015 i økende grad handler om individuell selvrealisering, som å øke egne 
kvalifikasjoner eller å styrke selvfølelsen? Nye deltakelsesformer, som frivillighet uten medlemskap og 
frivillighet på internett kommer til og øker i omfang. Virtuell frivillighet innebærer frivillig arbeid for 
sosiale nettsamfunn som moderering av diskusjonsgrupper, veiledning av nye medlemmer og lignende. 

FRIvILLIGHET uten medlemskap er økende? Forskere ser en vridning mot at folk donerer penger 
fremfor tid. Denne typen frivillig deltakelse er mindre forpliktende og tidkrevende enn medlemsbasert 
frivillighet.

FRIvILLIGHETEN i økende grad er en arena for de ressurssterke? Personer med lav inntekt, 
utdanning og svak tilknytning til arbeidsmarkedet faller oftere utenfor.

PERSONER med lav sosial status oftere svarer at de ikke deltar mer? Oppgitt grunn er at ingen har 
spurt dem - eller fordi de ikke vet hvor de skal begynne?

DET i stor grad er de eldre som holder frivilligheten i gang? Ungdom faller fra. Særlig gjelder dette unge 
menn, som tar en frivillighetspause fra de er omkring 20 til 35 år. Dette er et nytt utviklingstrekk, som vi 
ikke finner blant jentene. 

DE unge som faktisk deltar i frivillig arbeid, bidrar med et svært høyt antall arbeidstimer?

MENN ikke lenger er overrepresentert blant de frivillige?

UTEN frivillighet stopper Norge?

UANSETT hvor flinke vi er med frivillighet, så slår vi ikke svenskene? 

Redigert utdrag: Østfoldhelsa

Kilde: Faktaene er hentet fra undersøkelsen «Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009». Den er utført av forskerne Dag Wollebæk og Karl Henrik 

Sivesind ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor». (Tallene som omhandler innvandrere gjelder de som har bodd i Norge i mer enn fem år og behersker norsk).

vISSte dU at… ?
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Helt halv tolv
– allsang uten grenser
På frivilligsentralen i violgata er det ingen tilbud – det er en arena for de som har noe 

å tilby. annenhver torsdag formiddag kommer titallige godt voksne menn og kvinner 

til de flotte akustiske lokalene og tilbyr hverandre et fellesskap med sang og musikk  

i sentrum. god eller dårlig sangstemme – her er det ingen grenser. Kun sangglede!

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Mona Johansson

Sangstunden starter kl.11.3o – og har 
derfor blitt kalt «Helt halv tolv». 

I det faste husbandet er det noen 
edle årganger med modne mannfolk. 
Trekkspilleren Ulf Rogstad er tidligere 

lærer, og den som velger ut det meste 
av repertoaret. Gitarist Erling Klevmo 
er tidligere jernbanemann. Bassist 
Bjørn Ramstad har mange år bak seg i 
politiet. Han er også en ivrig hobbyfo-
tograf og har bidratt med mange fine 
bilder til dette magasinet. Husbandets 
yngstemann er pianist Per Olav Halv-

orsen – mangeårig musikklærer  
i skolen.

Om Frivilligsentralen og leder 
Wenche Erichsen er musikantene 
samstemte. Hun har mange baller 
i lufta, men er samtidig ganske 
avslappet. Helt fantastisk! 
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Kom, mai, du skjønne, milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Om vint’ren kan man have

vel mangt et tidsfordriv;

man kan i sneen trave -

å ja, et lystig liv!

Men når seg lerken svinger

mot sky med liflig slag,

på engen om å springe -

det er en annen sak!

Kom derfor, mai, du milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Kom mai du skjønne milde

frIv IllIg frIv IllIg48



vI StØtter frIv illIgheten I  halden

KoM MAI Du SKjØnne MILDe. Når husbandet nå om våren inviterer de besøkende på «Helt halv tolv» til å komme med sangforslag, er alltid «Kom 
mai du skjønne milde» den store favoritten. Melodien er laget av superstjernen Wolfgang Amadeus Mozart, og brukt som tema i siste sats i hans 
siste pianokonsert - fra hans siste leveår, 1791. Orginalteksten, «Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün», er skrevet noe senere av 
østersjøbyen Lübecks borgermester Christian Adolph Overbeck, og er siden blitt oversatt til dansk og norsk.
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halden

s e n t r a l

Aktiviteter og kontakter

Halden Frivilligsentral, violgata 14 
Daglig leder: Wenche Erichsen

Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag kl.12-16 - onsdag, fredag kl.09-13
Postadresse: postboks 40, 1751 Halden
Telefon: 69 17 64 82 / 69 17 48 36 / 916 35 173
E-post: post@halden.frivilligsentral.no
Hjemmeside: www.halden.frivilligsentral.no 
Følg oss på facebook

Frivilligsentralen har telefonvakt og vaktmesterhjelp fra frivillige: 
Hver mandag i tidsrommet kl.09-15 og på andre dager, etter avtale

Seniornett Halden 
458 16 550 / seniornett.halden@gmail.com
Kurs og nettkafe hver tirsdag

28.08: Kursoppstart 
17.09: Senior-surfdag 

Sesam Filmklubb
Visning av filmer annenhver onsdag kl.19

20.05: «Fortiden»
03.06: «Murmur of the Heart»

Rommet mitt 
www.rommetmitt.com
Samtalegruppe for pårørende til rusavhengige annenhver tirsdag

17.10: Seminar

Halden Frivilligsentral
21.05: Oppstart av Internasjonalt Kor kl.19.30
24.05: Pinsejazz i bakgården kl.14
06.06:  Konsert Fredriksten Musikkfestuke/Østfold Opera kl.16
11.06:  Int. kvinnegruppe, matlaging på Rødsberg ungd.skole kl .18
20.08: Konsert «Kulturell Spaserstokk» kl.14
27.08: Oppstart «Helt halv Tolv» sang og musikk kl.11.30
31.08. og 01.09: Oppstart av lekseverkstedet, hver uke
18.09: Kulturnatt i Halden
11.10: Søndagskonsert kl.18
20.10:  Markering av Verdensdagen for psykisk helse, foredrag
21. og 22.11:  Julemarked på festningen, «Haldens hemmelige kalender» 
05.12:  Internasjonal Frivillighetsdag, markering og fest for frivillige 

Mandager:
Boka Hjem, Visegruppa 1881, 
lekseverksted, BRA-bandet, 
Brystkreftforeningen avd. Halden, Lions 
Halden/Iddefjord

Tirsdager:
Boka Hjem, Besøksgruppe,Seniornett, 
Lunsj, Lekseverksted, 
Mental Helse, Samtalegruppe for 
pårørende/rus, LEVE

Onsdager:
Leseombud, Besøksgrupper, 
Hobbygruppe, Lunsj, Malegruppe, 
Halden Sjakklubb, Pytt i Panne(PIP), 
Sesam Filmklubb

Torsdager: 
Helt halv Tolv (annenhver 
uke),Internasjonalt Kor,
Blindeforbundet avd. Halden, 
Internasjonal kvinnegruppe

Fredager:
Kurdisk Kulturgruppe

Lørdager:
Jazzkafé med Never Too Late, Natteravn

Søndager:
Konserter

på halden frivilligsentral
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Seniordansen i Halden
412 76 462 / halden@seniordans.no 
Dans på torsdager i Black Box 

Halden Hagelag
mayliss@harseth.com 
www.hageselskapet-halden.org
Hagevandring i mai og juni 

13.6: Haldendagen, plantesalg v/Meny i Storgata kl.10
23.8: Tur til Tommy Ahnbys Planteskole i Gulmarsfjorden

Eldreakademiet i Halden
eldreakademiet.halden@gmail.com 
Foredrag siste onsdag hver måned (sep-nov) i Salen kl.12 

Idd og Enningdalen Historielag
www.idd.no

21.05: Kveldstur med fuglekjenneren Arnfred Antonsen
23.06: St.Hans-fest på Gamle Prestebakke kl.17
29. og 30.08: Sensommerstevne

Berg, Rokke og Asak Historielag
www.brahistorielag.no 

25.05: Friluftsgudstjeneste på Berg bygdetun kl.11
23.06: St.Hans-feiring og åpning av Kirkeveien i Rokke kl.18
27.08: Vandring på Sydsiden. Oppmøte på Torget kl.18
20.09: Høstvandring i Svinesundsområdet
26.09:  Pilgrimsvandring fra Berg og Idd kirke til 

Immanuelkirken
17.10: Seminar i Fredrikshalds Teater

Halden og omegn Revmatikerforening 
haldenogomegn.ost@revmatiker.org
Møter andre onsdagen i måneden i Busterudgata 10 kl.18

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Halden 
lhl.halden@lhl.no

Halden Husflidslag 
wotter@live.no

Halden Kulturråd
post@haldenkulturrad.no
www.haldenkulturrad.no

Aktiviteter og kontakter
På Aremark Frivilligsentral, Rådhuset
02.06: Sommeravslutning for eldre m/pårørende
17.09: 10-års jubileum for frivillige
23.10: Bowls-turnering for Østfold
28.11: Julevei-åpning

Aremark Frivilligsentral
Daglig leder: Nina Krafft Skolleborg
Åpningstider: tirsdag og torsdag kl.09-16 
Telefon: 69 19 96 00 / 908 78 218
E-post: frivilligsentral@aremark.kommune.no

ellers i halden og i aremark
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SAFIA AbDI HAASe (56) fra Somalia er en aktiv naturvenn i Tistedalen friluftslag, og et kjent ansikt for alle haldensere - og mange nordmenn. 
Hun var kvoteflyktning da hun kom til Norge i 1992, som alenemor med tre døtre. Før det var hun i landflyktighet blitt ydmyket og tvangsgiftet 
i Kenya. Viljesterk og målrettet lærte hun seg norsk. Hun tok grunnskole og videregående skole og fullførte sin sykepleierutdanning  
i Harstad. Slik sikret hun seg formell kompetanse i tillegg til sterk innlevelse og egen erfaring med kjønnslemlestelse. Siden har Safia tatt 
en mastergrad i internasjonal velferds- og helsepolitikk. Statlig myndighet trengte hennes spesielle kompetanse og innsikt. Hun har derfor 
bidratt i utformingen av bl.a. Lov mot kjønnslemlestelse av kvinner. Safia fra Tistedalen er aktiv i masse frivillig arbeid, særlig blant kvinner 
med minoritetsbakgrunn. Hun blir brukt som foredragsholder ved sykehus, helsestasjoner, asylmottak, skoler, frivillige organisasjoner og 
offentlige kontorer. Hun bygger nettverk, hjelper enkeltpersoner og har stor gjennomføringskraft i sitt utrettelige arbeid for kvinner og barns 
livsvilkår. Hele landet er hennes arbeidsplass. I 2014 utnevnte H.M. Kongen sykepleieren fra Tistedalen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.
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