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Kjære innbygger,

Da Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa 
og frivilligsentralene i Moss, Rygge og 
Våler 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 regionen. 
Hundrevis fortjener sin egen artikkel.  
I stedet har vi vært nødt til å finne noen 
få symboler på det viktige frivillige 
arbeidet som så mange enkeltmen-
nesker i Mosseregionen bedriver. 

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 enga-
sjementet, frivillig arbeid, er for folke-
helsa. Gode samfunn er kjennetegnet av 
trivsel og aktivitet i nærmiljøene, hvor 
innbyggerne stiller opp for hverandre 
og fellesskapet, og som engasjerer seg 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 frivil-
lige 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 lokalsam-
funnet, 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 frivillig-
heten – til det beste ikke bare for dine 
medmennesker, men også for deg selv?

Folkehelsearbeid handler først og 
fremst om å skape samfunn der vi som 
mennesker har det godt sammen. Frivil-
ligheten er således i en viktig posisjon. 
De er med på å fremme sosiale nett-
verk 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 folkehel-
searbeid. 

Dessverre har organisasjonslivet også 
trekk som ikke er helsebringende.

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, kvali-
fikasjoner og livskvalitet, mens de som 
står utenfor ikke får tilgang på dette. 
Dette er utilsiktede effekter av  
det samfunnet vi lever i, deriblant  

moss rygge

vå
ler

/svinndal

s e n t r a l s e n t r a l s e n t r a l

forårsaket av trender og trekk ved 
dagens organisasjonsliv. Et eksempel på 
det er at det stilles økte krav til frivil-
ligheten som dermed profesjonaliseres. 
Dette kan dessverre føre til at 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 
Mosseregionen 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 giver-
vilje. De gjør våre lokalsamfunn bedre 
å leve i!

Ole Haabeth    
Fylkesordfører 

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

Grafisk design: Stefan Furu, Eggen Press AS, Fredrikstad
Trykk: Ålgård Offset AS
Forsidebilde: Dirk Rosin  

Vi håper magasinet skaper 
refleksjoner. Kanskje velger du selv 
å ta skrittet ut i frivilligheten?

frivillighet – viktigere enn Nordsjøoljen!
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Dirk Rosin

Tur og Stav gruppa møtes klokka 11 på 
Frivilligsentralen ved Rådhuset i Larkoll-
veien. Ut fra lyst og fysikk velger den 
enkelte en formiddagstur på tre, fem 
eller syv kilometer. 
Noen ganger er det lagt 
inn en mat- og kaffe-
stopp underveis. Andre 
ganger åpnes nistepak-
kene først etter endt 
tur, under påfølgende 
samling på Frivilligsen-
tralen.

Det var Rygge Frivil-
ligsentral som startet 
Tur og Stav gruppa 
sammen med Kvinne 
og Familieforbundet 
Larkollen (tidligere 
Larkollen Husmorlag). 
En av gruppas ledere, 
Anne Marthe Russ, 
forteller at det blant 
turgåerne er ganske så stor spredning i 
alder og fysisk form.

– Noen er rundt 50 år. De eldste har 
forlengst passert 80. En del i gruppa 
sliter med muskel- eller skjelettskader. 
Det er derfor vi har lagt opp til tre selv-
valgte distanser hver gang.

– Det sosiale fellesskapet er kanskje 

det aller viktigste for de som er med  
i gruppa sier Anne Marthe.

– Av ulike grunner har mange mye 
alenetid. Det behøver ikke å bety at de 
er ensomme. Men det er viktig også for 
oss godt voksne og pensjonister  
å komme oss ut og bygge noen nye nett-

verk - med nærkon-
takt med andre 
mennesker.

Anne Marthe er 
opptatt av folkehelse, 
omsorg og livskva-
litet, og henviser 
til forskningsfunn 
presentert av Susan 
Pinker. Den kanadiske 
psykologen påpeker 
bl.a. viktigheten av 
«ansiktstid» med 
folk de kjenner - i ei 
tid hvor stadig flere 
finner nærhet i nett-
verk på internett.

– Digitale klemmer 
duger ikke. Det er 

altfor lett å bli sittende fast i stolen 
foran dataskjermen, mener den lokale 
turlederen.

Personer som både gir og får omsorg 
ansikt til ansikt opplever et velbehag. 
Denne følelsen skapes av hormonet 
oksytocin. Og nye forskningsfunn tyder 
på at denne hormonelle helsestyrkende 

mekanismen ikke fungerer når båndene 
mellom mennesker kun er digitale. Fra 
tidligere undersøkelser er det kjent at 
oksytocin demper smerter og beten-
nelser - og gir en følelse av tilhørighet 
når det utskilles bl.a. ved orgasmer, 
fødsler, amming, kos og omsorg.

Susan Pinker peker også på en 
rekke forskningsfunn som tyder på 
at hormonet oksytocin kan forklare 
hvorfor menn i gjennomsnitt lever 
kortere enn kvinner - menn er mindre 
flinke til å dyrke ekte sosial kontakt. 

– Og vi kvinnene i gågruppa vil 
gjerne ha med oss flere menn ut på tur, 
forteller Anne Marthe.

Menn har ofte konkurranseinstinkt 
og vil gjerne gå litt fort når vi er på 
tur, smiler hun. Selv ble hun med i Tur 
og Stav for tre-fire år siden, etter at 
Frivilligsentralen hadde rykket inn en 
annonse i lokalavisa.

– Hva var motivasjonen din?
– Jeg ønsket å gi et bidrag til den 

store frivilligheten. Mange har behov for 
å bruke pensjonisttida til noe positivt. 
Det gjelder også meg. 

– Hvor går dere?
– Mest her i nærområdet. Og så 

er Carlberg-skogen en favoritt. Vi er 
to i gruppa som har ansvaret for de 
fleste turene. Men velger vi å dra ut av 
nærmiljøet, har vi gjerne med oss en 
«guide».

Uten værforbehold
– og ingen digitale klemmer

Hver tirsdag kan titallige tur- og staventusiaster ses i rygges nærområder. Målet 

deres er bedre fysisk form, naturopplevelser og nettverksbygging - i sosialt samvær 

borte fra stillesitting i godstolen og foran dataskjermen. I turgruppa møter man 

levende mennesker. Her er det ingen digitale klemmer. Nå vil de rekruttere flere 

innvandrere og nyinnflyttede. Og kvinnene - de vil gjerne ha med seg flere menn. 

sosialt 
fellesskap og 
nytt nettverk
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8Fortsetter

LEDER. Ut på tur, aldri sur. Anne Marthe Russ er entusiast i Tur og Stav gruppa i Rygge - et inkluderende lavterskeltilbud.

vi vil ha med 
oss flere 

menn 
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Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskva-
litet, 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 
friluftslivet, 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 posi-
tive 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 barnefamilier. 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, planlegging og gjennomføring av 
året. Norsk Friluftsliv ble stiftet i 1989 og er en 
paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorgani-
sasjoner i landet med over 722 000 medlemskap 
og 4600 lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv 
sitt formål er å fremme det naturvennlige frilufts-
livet 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 arrange-
menter 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 kultur-
minner 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 akti-
vitetene 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 samarbeid 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. 

Hun legger til at gruppa er svært 
glad for den nye merkingen av 
Pilegrimsleden gjennom Rygge og 
Østfold.

I begynnelsen av juni var 20 av 
gruppas kvinner, sammen med flere 
tusen andre, med på «Jentene på kyst-
stien» i Stavern. 

Tur og Stav teller drøyt 40 entusi-
aster. På en vanlig tirsdagstur stiller 
omkring halvparten. 

Anne Marthe poengterer at 
turgruppa er et lavterkeltilbud. 

– Her er det ingen medlemsskap eller 
påmelding. Det er bare å møte opp på 
Frivilligsentralen tirsdager klokka 11. 
Første lokaltur denne høsten blir 25. 
august - uten værforbehold!

Kontakt:
Anne Marthe Russ - 908 68 355
annemaruss@hotmail.com 

digitale klemmer 
duger ikke
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Tekst: Hanne Kristensen 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 
seniorene i fylket. Prosjektet, som ble 

startet ved hjelp av midler fra Helsedi-
rektoratet, 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 18 
kommunene i fylket organisert bowls. 

Ved siden av bowls som folkehelse-
aktivitet, 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. 

Bowlsfeber i Østfold
for både unge og gamle 

Tekst og foto: Torill Sørenssen

I Moss spilles det bowls på Møteplasser 
for eldre, i Skoggata og på Nøkkeland 
skole, i regi av «Eldreliv». Også en 
gruppe fra Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke (LHL) spiller i Skoggata. 

Den 17. juni møtte politikere opp 
for å spille bowls mot eldre og frivil-
lige. De eldre hadde trent godt, og de 
hadde Marie Hansson (96 år) med på 
laget. Hun er et naturtalent, og deltar 
med stor entusiasme. Også Ragnar 
Amundsen (89 år) var et «sterkt kort» 
på eldrelaget. 

Politikerne la motsetningene til side. 
Og alle, uansett politisk farge, gikk 
med på å spille med de røde kulene. 
Dyp konsentrasjon og smarte strategier 
til tross - det ble både bronsefinale og 
finale. Ingen klarte å slå Ragnars lag fra 
Nøkkeland. Men politikerne ble bitt av 
basillen, og vedtok på stående fot  
å bevilge 10 000 kroner til delfinansie-
ring av et nytt bowlsutstyr. De gikk 
også inn for en årlig juni-turnering. 

– Det beste med bowls er at det er 
så fengende. Når man først har prøvd 
spillet, får man lyst til å lære mer. Det 
er sosialt - men vanskelig å komme 
til orde, for alle heiaropene. Neste år 
satser vi på duskedamer , sier Ingvild 
Vatne - koordinator i Eldreliv.

Hun forteller at hun har prøvd ut 
mange aktiviteter for eldre. Bowls slo 
an umiddelbart. Det er nok fordi det 
er sosialt, det er litt konkurranse, det 
er litt trim, og det er akkurat passe 
utfordrende.

Ingen aldersgrense

NATURTALENT. 96 år gamle Marie Hansson er klar med trille-kula.

- Carpet Bowls er et Boccialignende kulespill
-  Spillet har tradisjonsrike røtter tilbake i England
- Teppets mål er 9,14 x 1,83 meter 
- Man spiller med kuler som curler. Kulen veier 700 gram.
- 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: 
 Facebook, Friske seniorer i Østfold

Bowls i Moss:
Skoggata 24, hver onsdag kl.13-15
Nøkkeland skole, noen torsdager kl.13-15

Kontakt Eldreliv 
405 56 770
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Tekst og foto: Sigbjørn Tveite

Somalia i nordøstlige Afrika har en 
turbulent historie. Landet har vært 
styrt av ikke-demokratiske sultaner, 
britiske koloniherrer, italienske 
fascister, kristne etiopiere og somaliske 
islamister. Fra 1992-95 var en norsk 
FN-styrke stasjonert i landet. I dag 
styres Somalia med bruk av Sharia-

lover. Hovedstaden Magadishu har  
i flere tiår blitt herjet av ulike opprørs-
grupper - styrt av lokale krigsherrer og 
klanledere. 

Langvarige tørkeperioder, med påføl-
gende høye matvarepriser, har også 
ført Somalias befolkning ut i ytterligere 
humanitære kriser. 

– Jeg kalte bare bestemor for 
«mamma», forteller Ifraah. – Hun var 

Over Middelhavet til Rygge
Bestemor var Ifraahs trygghet hjemme i den krigsherjede millionbyen Mogadishu. 

Da hun døde, ble den 14 år gamle jenta sendt på flukt. Til Norge og rygge kom hun 

alene, etter ei lang reise på over to år - over land og hav. Her har hun fått opplæring 

i svømming, kickboksing og norsk. Målet er å dra tilbake til et fredeligere Somalia, 

som sykepleier. Nå jobber Ifraah (23) fem dager i uka på ryggeheimen, og går på 

skole om kvelden. gjennom frivilligsentralen har hun fått seg ei god venninne - 

flyktningvennen Anne-Marie (72). 

jeg var ei veldig  
mamma-jente
som en mor for meg. Å sitte på fanget 
hennes var det beste jeg visste. Jeg var 
ei veldig mamma-jente.

Bestemor døde, og midt i krigshand-
lingene ble tilværelsen utrygg for den 
lille tenåringsjenta. En onkel støttet 
henne med noe penger, og hun ble 
sendt avsted - 14 år gammel.

– Flukten skjedde sammen med en 
nabofamilie. Først i båt fra Djibouti 
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Over Middelhavet til Rygge

jeg var ei veldig  
mamma-jente

8Fortsetter
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over Rødehavet, så med privatbiler og 
busser gjennom Jordan, Syria og Tyrkia. 
Det tok lang tid, med mange opphold. 
Noen steder snakket de kun arabisk, så 
jeg måtte prøve å lære meg det. 

Ifraahs minner fra flukten er både 
dårlige og gode. Etter et par år bar det 
ut på et nytt hav.

– Vi la ut på en farlig båttur over 
til Hellas i februar 2008. Men været 
var bra. Vi var heldige, og alle ombord 
overlevde.

Utpå sommeren samme år kom 
Ifraah med fly til Norge. I ett år var 
hun på det statlig asylmottaket på Kure 
gård. Etter en tid på Halmstad, bor hun 
nå i en leilighet sentralt i Rygge.

– Og nå har jeg fått meg ei god 
venninne her, smiler hun.

Venninna, det er Anne-Marie 
Frantsen. Hun er lokal flyktningvenn. 
Og vennskapet mellom dem er ikke så 
helt nytt. Stort sett har de møttes hver 
uke de siste tre årene. 

Anne-Marie er født i Våler, og det 
meste av livet sitt har hun bodd i Fred-
rikstad. Men også hun har reist langt 
og lenge - men ikke som flyktning.

– Det begynte med jobbing i England. 
Så fikk jeg et stipend, og dro til USA 
for å studere. Og som 55-åring dro jeg 
eventyrlysten til New Zealand. Før jeg 
fant meg jobb på et barnesykehus der, 
haiket jeg landet rundt sammen med ei 
venninne som jeg fant meg.

Av utdannelse er Anne-Marie syke-
pleier. Fortsatt underviser hun noe på 
sin siste arbeidsplass, Høgskolen  
i Østfold på Kråkerøy. 

– Hvordan ble du engasjert som 
Flyktningvenn?

– Jeg flyttet hit til Rygge som pensjo-
nist, med tid til overs. Da jeg fikk vite at 
det var en del enslige unge flyktninger 
her, gikk jeg rett og slett inn i resep-
sjonen på rådhuset for å forhøre meg. 

Etter litt ble jeg henvist til Frivilligsen-
tralen i nabobygget, hvor de hadde bruk 
for meg. 

De to venninnene kan fortelle om 
masse de har gjort sammen de siste 
årene. Ikke minst når det gjelder turer 
i skogen og ved sjøen, og steder de 
har besøkt sammen - som historierike 
Gamlebyen i Fredrikstad, 
og Jeløy med Røed gård og 
Galleri F 15. I år var de også 
i Oslo på 17. mai. Det var 
en ny og stor opplevelse for 
Ifraah.

– Jeg hilste til kongen 
- jeg vinket til dem alle 
sammen oppe på slotts-
balkongen. Sonja hadde 
lyseblå kjole på seg. Og så 
fant jeg ut hvem som sto i 
et vindu lenger borte. Det 
var prinsesse Astrid. Jeg 
vinket til henne også. Vi sto 
i bakken opp mot slottet i 
minst to timer og så på det 
lange toget fra alle skolene 
sier Ifraah.

– Hvordan feires nasjo-
naldagen i Somalia?

– Der er det flest militære 
som er ute og går i tog, men også noen 
musikkgrupper fra skolene. Ellers har 
ingen fri. Nasjonaldagen vår er 1. juli.

Ifraah har en kusine i Oslo. Etter 
oppholdet foran slottet tok venninnene 
en typisk norsk utflukt bort fra folke-
havet.

– Vi dro med Holmenkollbanen opp 
til Frognerseteren for å spise «verdens 
beste» eplekake med krem. Vi liker 
begge god mat. Og tidligere har vi vært 
ute i Engelsviken og spist deilig kremet 
fiskesuppe, forteller Anne-Marie.

– Jeg liker også fisk veldig godt nå, 
sier Ifraah. – Best er grillet makrell og 
makrell i tomat. Men jeg savner tørket 

kamelkjøtt og kamelmelk, som jeg ikke 
har smakt siden jeg kom til Norge. Jeg 
drakk mye kamelmelk i Somalia. Den 
må være sur. Da får den mye kullsyre. 
Magen blir dårlig av fersk kamelmelk, 
så man må løpe på do hele tiden. 

Ifraah forteller at hun skal lære seg 
bedre å lage den somaliske festretten 
Sambosa, for å servere gjester. Denne 
lages av mel, vann og solsikkeolje, 
formes som kremmerhus og fylles med 
bl.a. kjøtt(deig), paprika, grønn chili, 
vårløk og hvitløk. Av krydder brukes 
karve, karri og pepper. Kjøtt fra halal-
slaktet dyr kjøper hun i en innvandrer-
butikk i Ryggeveien. 

– Det er nå 7 år siden hun kom til 
Norge. Hvordan har det vært å bo her?

– Jeg kom hit i juli måned, og da 
frøs jeg veldig. Nå har jeg lært å kle på 
meg mer, for å unngå forkjølelser. Og 
jeg tar masse C og D-vitaminer. Når det 
gjelder menneskene her, så synes jeg 
nordmenn er hyggelige. Ingen gjør meg 
noe vondt. Men de holder litt avstand. 
Så man må banke på døra for å komme 
i kontakt. 

Ekstra utfordrende har det vært  
å bli kjent med andre 
ungdommer. Noen 
møtte hun imidlertid 
på et kurs i kickbok-
sing i kjelleren i Mosse-
hallen. 

– Jeg har ikke hatt 
bruk for å forsvare 
meg med slag og spark 
enda, ler hun.

Ifraah har også 
fullført et svømmekurs 
for ungdom. I det hele 
tatt har hun hektiske 
dager.

– Jeg står opp 
klokken 6 om 
morgenen. Fem dager 
i uka har jeg arbeids-
praksis på Rygge-
heimen. Anne-Marie 
har inspirert meg til  

å utdanne meg til å bli helsefagarbeider. 
Senere vil jeg bli sykepleier. Blir det 
fredeligere igjen i Somalia, ønsker jeg å 
dra tilbake dit for å jobbe. Men først må 
jeg bli bedre til å skrive norsk. Derfor 
går jeg på Moss Voks to kvelder i uka. 
Grammatikken er så vanskelig.

Ifraah er muslim, og av og til besøker 
hun den somaliske moskéen i Moss 
- særlig knyttet til Ramadan og fasteav-
slutningsfesten Eid.

Under hodesjalet til den engasjerte 
unge innvandreren skjuler det seg visst 
en masse uønskede krøller.

– Nå har jeg kjøpt meg rettetang, ler 
hun.

 

 

 

etter et 
par år 
bar det 
ut på et 
nytt hav
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Av: Torill Sørenssen, daglig leder Moss Frivilligsentral

Språkkafé er et fenomen som finnes 
mange steder i verden. Innvandrere 
møter innfødte, for å bli bedre til  
å snakke landets språk. I Moss er den 
lokale språkkaféen et samarbeidspro-
sjekt mellom frivilligsentralen og Moss 
bibliotek. 

Jamie Johnston er forsker innen 
biblioteksvitenskap. Hun bor i Moss og 
skriver en doktorgrad om språkkaféer. 
Hun har skrevet en mastergrad om 

språkkafé  
i Malmø. 

På språkkafé 
lærer man 
naturligvis 
norsk, men 
Jamie forsker på 
«alt det andre». 
Hvilken rolle 
spiller språkka-
féen for inte-
grering? Hvilke 
type informa-
sjon er det som 
utveksles? 

Jamie kan fortelle om imponerende 
resultater! Deltakerne sier at dette er et 
av de få stedene de kan treffe nord-
menn. Mange sier at de har lært  
å bli «konverserende» på norsk: De kan 
slappe av, være sosiale og snakke om 
alt mulig. 

Også de frivillige legger vekt på det 
sosiale når de snakker om språkkaféen. 
Jamie har spurt de frivillige hva de får 
igjen. De svarer at det er en fin anled-

Til biblioteket for å lære norsk språk og kultur

ning til å treffe mennesker med annen 
kulturell bakgrunn. Mange treffer ikke 
innvandrere i det daglige. De frem-
hever også muligheten til å diskutere 
saker, og til å spørre dem om deres 
tradisjoner. 

Tilværelsen som innvandrer 
beskrives ofte først og fremst som 
ensom. Kanskje er den ekstra ensom 
i kalde land. Mange, særlig kvinnene, 
har sagt at de gjennom språkkaféen 
har brutt isolasjonen. For noen har 
kafébesøket vært den eneste gangen de 
har snakket med noen på norsk i løpet 
av uka.

I forskningen sin ser Jamie Johnston 
også på hva folk har snakket om. 
Gjennom deltakende observasjon ser 
hun på hvilke tema de snakker om, 

FORSKER. 
Jamie Johnston. 
Foto: Privat

Sorg og Omsorg i Mosseregionen

Kontakt oss på:
Moss Menighetskontor - 917 91 034 - ragnhild.stranden@mosskirke.no
Moss Frivilligsentral - 922 98 551 - post@moss.frivilligsentral.no

Hjelp gjennom sorg
Sorg og Omsorg er en frivillig organisasjon som ikke er knyttet til 
noe livssyn og har som formål å spre kunnskap om sorg og å bistå 
mennesker i sorg. Vi arrangerer temakvelder og driver sorggrupper.

hvem som bringer opp et nytt tema, 
og hvor ofte de ulike temaene kommer 
opp. Hun ser på kvantiteten og kvali-
teten av samtalene. I tillegg til delta-
kende observasjon, skal hun intervjue 
folk, i fokusgrupper og i anonyme 
spørreundersøkelser.

Det er ikke mange steder man kan 
sitte ned, hver uke, i nesten to timer, 
og snakke med medmennesker. Dette 
gjør språkkaféen til noe unikt. Delta-
kerne snakker om alle mulige saker, 
de blir godt kjent, og stemningen er 
avslappet. Blant temaene deltakerne 
selv har bragt opp er arbeid, fritids-
aktiviteter og brev fra huseieren. De 
har lært mye om hvordan det norske 
samfunnet fungerer, og hva som er 
skikk og bruk i Norge.

SPRÅKKAFE. En viktig møteplass for opplæring - på tvers av nasjonaliteter.
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Det gjelder livet

Maria Carlsen Johnsen (20) har tatt edle internasjonale medaljer i livredning. 

Hun lærte selv å svømme da hun var seks år gammel. I dag er hun ansvarlig for 

gjennomføringen av alle svømmekurs i Moss Svømmeklubb. Og ungjentas hjerte, 

det brenner for å lære flest mulig - uansett nasjonalitet - å redde eget og andres liv.

ILDSJEL. Maria C. Johnsen 
brenner for svømmeopplæringen 
i Mosseområdet.
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Det gjelder livet

Svømmeopplæring for barn
Moss Svømmeklubb har kurs fra det året barn 
fyller fire år. 

Minste bassengdybde er 90 centimeter.

Kursene går fra vanntilvenning til teknikkurs.
Alle instruktører er sertifisert av Norges 
Svømmeforbund.

Instruktørene har vandelsattest utstedt av 
Politiet.

For mer informasjon:
moss-svommeklubb.no
tiv@moss-svommklubb.no

Påmelding til kurs:
tryggivann.no

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Miriam S. Larsen

I 2012 var Maria landslagskaptein da 
Norge sensasjonelt tok VM-sølv i livred-
ning. Mesterskapet ble arrangert i Aust-
ralia, og alle på laget var medlemmer 
av Vansjø Livredningsklubb.

I 2013 toppet Østfold statistikken 
over druknede i Norge, med 15 tapte 
liv. I fjor druknet 8 i fylket. Flere av 
dem hadde innvandrerbakgrunn.

Moss Svømmeklubb er en av Norges 
eldste klubber, stiftet allerede i 1918.  
I distriktet er det nå heldigvis en 
økende interesse for både svømme- og 
livredningskurs, forteller Maria.

– I klubben har vi som mål at alle 
barn i området skal lære å svømme. 
De skal trygt kunne leke på stranda og 
brygga, sier livredderen Maria. 

med Frivilligsentralen, er det nå delta-
kere fra mange land - bl.a. fra Tyrkia, 
Eritrea, Somalia og Afghanistan. Til 
dette har interessen vært så stor, at vi 
sikkert kunne hatt fire kurs samtidig. 

For muslimske kvinner er kurset 
tilrettelagt med kvinnelig instruktør, 
og uten innsyn og menn tilstede. Dette 
kurset avvikles i Høienhald Bad, og 
leien betales med penger fra Gjensidige-
stiftelsen.

Moss Svømmeklubb har også 
ordinære Trygg i Vann-kurs for barn 
fra Rygge og Våler, sammen med barn 
fra Son og Moss. Disse holdes i Mosse-
hallen. Samme sted hadde klubben i vår 
for første gang Ungdom/Voksenkurs for 
både nybegynnere og andre. Dette skjer 
i samarbeid med Rygge kommune, for 
å sikre plasser til deres enslige flykt-
ninger under 18 år.

Klubben bruker kun sertifiserte kurs-
ledere, som har gjennomgått grundig 
opplæring. Det gjør at det koster ganske 
mye å være med på en del av kursene. 

– Dette rammer opplagt familier 
med dårlig økonomi, bl.a en del bosatte 
flyktninger. Men vi ser heldigvis at det 
nå også kommer innvandrerbarn på 
kursene våre. 

Dessverre kan mange grunnsko-
lebarn i Norge fortsatt ikke svømme. 
Derfor er Moss Svømmeklubb i tillegg 
involvert i Svømmeaksjonen. Også 
denne er økonomisk støttet av Gjensidi-
gestiftelsen, gjennom et samarbeid med 
Norges Svømmeforbund. 

I juni hadde mange fra Mosseom-
rådet gleden av å være med på et stort 
gratis-arrangement i Nesparken. Dette 
hadde fokus på badevett - og livred-
ning både i vann og på land. Her var 
Redningsselskapet hovedsamarbeids-
partner.

dessverre 
kan mange 
grunnskolebarn 
i Norge fortsatt 
ikke svømme. 

Vanntilvenning og opplæring tilbys 
gjennom Trygg i Vann-opplegget til 
Norges Svømmeforbund. Tilbudet 
gjelder for barn ned til fire år, og inklu-
derer de grunnleggende ferdighetene 
- flyte, dykke, gli og framdrift.

Frivilligsentralene og Home-Start er 
en viktig kanal for å nå ut med infor-
masjon, og dermed for rekrutteringen. 

I alt har 220 barn i nærområdet 
gjennomført svømmekurs bare i løpet 
av første halvår 2015.

– Vi har dessverre lange ventelister 
på Trygg i Vann-kursene. Responsen er 
rett og slett enorm. 

Maria synes det er viktig at også 
innvandrere lærer seg svømming og 
livredning.

– På Innvandrerkurset for Kvinner, 
som vi forøvrig arrangerer sammen 
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Dirk Rosin / Privat

Anne Rudquist Henriksen (67) er født og 
oppvokst nær sjøen, i Sandar ved Sande-
fjord. Faren var en praktisk altmulig-
mann. Om vinteren var han ofte borte 
på arbeid. I noen sesonger på 50-tallet 
var han på hvalfangststasjonen  
Grytviken i Sørishavet. 

– Da dro han gjerne i oktober, og 
kom tilbake igjen i april eller mai. Turen 
hjem fra Grytviken tok uker, forteller 
hun. - Som vi lengtet og ventet. Jeg 
husker hvor stas det var når båten kom, 
og pappa stolt viste oss den knøttlille 
lugaren sin under dekk. Det var alltid en 
begivenhet når hvalfangerne kom hjem. 
På brygga var det et yrende liv med 
politi, familie, naboer - og sjøfolk som 
skjulte smuglervarer under jakka.

Oppveksten til Anne var fylt med 
varme og mange gode verdier. I den lille 
hjembygda hennes, Helgerød, kjente 
alle alle.

– Pappa, mamma og vi barna jobbet 
alltid. Pappa hadde klart å få seg litt 
skoleopplæring i snekring, og kunne 
ellers nesten alt mulig av praktiske ting. 
Så i sommerhalvåret hadde han nok  
å jobbe med både for andre og hjemme. 
Og så fisket han - og solgte. Han var 
en godhjertet mann. Var det noen som 
hadde det vanskelig, så tok han mindre 
betalt av dem. Det var dyrere for advo-
kater, smiler hun.

Hvalfangerdattera Anne:

Alle dagene er 
ikke like gode

Sammen med bestefar Oskar (til venstre) og 
pappa Haldor.

13 år gammel

Hun vokste opp på 1950-tallet med kun kaldt vann og utedo. Hjemme og hos naboer 

var det alltid åpne dører og mye varme. Men noen tiår senere kom depresjonen 

snikende, og hun ble uføretrygdet i ei tid da dette var lite akseptert. I dag er hun en stor 

ressurs, en frivillig som alltid stiller opp - om dagen hennes ikke oppleves bare mørk.
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var det å fyre opp 
under jernpanna 
nede i kjelleren. 
Heldigvis hadde vi 
et dobbelhøyt hus. 
For å få endene til 
å møtes, leide vi ut 
andre etasjen for 58 
kroner måneden. 
Det sluttet vi med 
etter hvert. Og jeg 
husker så godt at 
jeg fikk mitt eget 
soverom. Den 
kvelden satt jeg 
bare og nøt utsikten 
gjennom vinduet - 
med fullmånen over 
fjorden.

Anne kom fra 
Oslo til Rygge i 1981. Hun er utdannet 
vernepleier og har jobbet med psykisk 
utviklingshemmede, barn og voksne 
med cerebral parese, og mennesker 
med rusproblemer.

har bare lyst til 
å gjemme meg 
under dyna

8Fortsetter

Ung på 1960-tallet

Men det var enkle kår på 1950-tallet?
– Ja. Hos oss var det gris, en stor 

viktig kjøkkenhage og kun utedo. Vi 
hadde innlagt vann, men ikke varmt-
vann. Så når mamma skulle vaske klær, 

Tanker ved blinkende vann. «Eg har óg stjernor og 
blåe djup», skriver lyrikeren Olav H. Hauge.

Alltid har hun brydd seg om andre. 
Men ikke alle dager er like greie for 
henne selv.

– Innimellom kommer depresjonen. 
Jeg kan våkne om morgenen, og har 
bare lyst til å gjemme meg under dyna. 
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frivilligsentralen 
er nesten det 
andre hjemmet 
mitt

Men jeg har lært meg å ta tida til hjelp, 
særlig når det dukker opp uforutsette 
ting. 

Anne snakker varmt om hvor heldig 
hun tross alt er. For både ektemannen 
og barna har alltid stilt opp for henne. 
Og langt fra alle dager er mørke.

– Da kan jeg våkne opp og kjenne at 
denne dagen er sånn jeg har lyst til at 
den skal være. 

Samtaler og sosialt fellesskap er 
viktig for henne. Det har hun funnet på 
Rygge Frivilligsentral.

– Her kan jeg komme og snakke 
med andre. Jeg får møte mange flotte 
mennesker, og noen har jeg blitt veldig 
godt kjent med. Gjennom fellesskapet 
får jeg noe selv - og får gi noe tilbake. 
Frivilligsentralen er nesten det andre 
hjemmet mitt. 

– Det sosiale er viktig. Og så går det 
an å snakke med folk uten å snakke, 
fortsetter hun. - Kroppsspråk forteller 
veldig mye. Når det oppstår trygghet er 
det så mye lettere å være åpen etterpå.

– Hva har du tatt med deg av verdier 
fra en oppvekst for 50-60 år siden?

– Begge foreldrene mine jobbet 
alltid mye. Pappa var jo stadig borte 
og mamma arbeidet for naturalia på 
nabogården. Og jeg hadde en onkel som 
hadde eget gartneri. Der fikk mamma 
og jeg jobbe. Jeg plukket tomater og 
jordbær fra jeg var 11-12 år gammel. Så 
jeg hadde alltid noen rundt meg. Det 
var naboer, tanter og onkler.

– Hva er den største forskjellen fra 
den gang til i dag?

– Da jeg vokste opp banket alltid 
naboene på kjøkkenvinduet. Det var 
utenkelig å bare gå forbi. Alle var innom 
alle for en kopp kaffe. Der vi bor i dag, 
vet jeg knapt hvem naboene er.

– Og så legger hun til: At jenter og 
gutter blir oppdratt likere nå - at det er 
mer akseptert at de kan gjøre de samme 
tingene.

I juni hvert år er Anne med på å 
arrangere loppemarkedet på Bygde-
dagen på Rygge Museum. 

Langt oftere er hun imidlertid å se på 
Frivilligsentralen. Annenhver mandag 
er det seniorgruppe med avspenning og 
trening. Tirsdager er det ut på tur med 
Tur og Stav gruppa. Samme dag er hun 
leksehjelper for fire voksne innvandrere 
fra Eritrea. Denne aktiviteten er hun 
med på sammen med mannen sin, som 
er lærer. Og på torsdager er det igjen 
treningsgruppe, hvor de fram til nå 
har hatt med seg en fysioterapeut fra 
kommunen.

Hvordan kom du med på alt dette?
– Jeg hadde lenge vært uføre-

trygdet. I noen år hadde jeg riktignok 
en liten stilling i SFO. Men i tillegg 
til deprimerende dager, strever jeg 
med den kroniske smertesykdommen 
fibromyalgi. Og så orket rett og slett 
ikke kroppen mer. Da ble det viktig å 
oppsøke noe litt lett og positivt å holde 
på med. På biblioteket fant jeg en del 
informasjon, og gikk deretter inn til 
Marit.

Marit - det er daglig leder på Frivil-
ligsentralen, Marit Frydenlund. For 
henne er trygdede Anne Henriksen en 
hverdagshelt.

– Hun er med på masse aktiviteter, 
både som deltager og leder - og hun drar 
ofte i trådene. På alle de gode dagene 
hennes er det mye energi å finne. Da 
stiller hun alltid opp, gir av seg selv og 
motiverer andre. Rett og slett en kjem-
peressurs, sier Marit. 

Dette kjente diktet om felles lengsel 
er skrevet i 1966 av lyrikeren Olav H. 
Hauge. I perioder strevde han med 
depresjon og hadde flere opphold på 
psykiatrisk sykehus.

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg, 
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Anne holder seg i form med ukentlige gåturer med Tur og Stav gruppa.
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Tekst: Camilla Wallenius Mork

Leder i Svinndal 4H, Bjørn Håvard Berg 
Onsaker, har vært aktiv i lokallaget fra 
han var barn. 

- Jeg begynte med baking 
som prosjekt. Så ble det 
høner, på tross av at min far 
var skeptisk til dette. Bjørn 
ler litt, og tilføyer: Men 
det gikk bare bra med det 
prosjektet også. Og hønene 
la egg som jeg solgte.

Det er tydelig at 4H 
bringer frem mange gode 
minner for Bjørn. Nå er det 
barna hans på 9, 15 og 16 år 
som er aktive i 4H. 

- Det fine med 4H, er at 
det ikke er fast oppmøte en gang i uka, 
forklarer Bjørn. Vi har møter ca en 
gang i måneden. Ellers er det opp til 
en selv og prosjektet man velger seg, 
hvor mye tid man legger ned i det. Et 
prosjekt krever vanligvis 20 timer. Men 
for de som velger dyrehold, er det ikke 
uvanlig med 100 timer, forteller han.

For deg som fortsatt lurer – våre kjer-
neverdier er et klart hode, varmt hjerte, 

flinke hender og god helse. Aktivitetene 
blir knyttet opp mot dette, sier Bjørn 
engasjert. Her i Svinndal er mange av 
aktivitetene knyttet til dyr, friluftsliv 

og baking. Noen tar båtfø-
rerbevis i 4H. Og en 15-åring 
her i Svinndal har som mål 
å plante 500 trær, samtidig 
som han studerer dyrelivet  
i plantefeltet.

Det er altså ungdommene 
selv som velger prosjekter og 
som styrer organisasjonen. 
De voksnes rolle handler kun 
om veiledning.

 - Barna fører regnskap 
selv. De har et eget styre som 
lager årsplan. Når ungene 
har valgt seg et prosjekt, er 

det de selv som lager avtaler, frem-
driftsplan, fører loggbok og tar bilder av 
prosjektet, forteller han og ler litt: Det 
er mange studenter som oppdager at de 
allerede har lært prosjektledelse som 
barn i 4H.

For de større barna, er det svært 
populært når de møtes på leir. Noen 
ganger arrangeres også overnatting 
på skolen - med pizza, ballspill, lek 

og moro. Ellers møtes de en gang i 
måneden og finner på ulike aktiviteter.

 - Vi drar på gårdsbesøk, går turer, og 
har også ryddet søppel i strandsonen.  
I 4H kan du i grunnen gjøre hva du vil, 
sier Bjørn Håvard Berg Onsaker.

På Brårød i vålerbygda ligger 
Østfolds første og eneste 4H-gård. Dette 
er en tverrkulturell møteplass for akti-
viteter- og læring innen husflid, jord, 
mat og bord - med fokus på hagens og 
naturens mangfold.

Bjørn Håvard Berg 
Onsaker - leder i 
Svinndal 4H.

Ninni og Lotte sår erteblomster og blomkarse som humla liker på Brårød 4H-gård i Våler.

4H-bevegelsen
• Uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon
• Religiøst og partipolitisk nøytral
• H-ene står for hode, hjerte, hender og helse
• Startet i USA i 1902
• Finnes i 80 land
• Har 650 klubber i Norge
• Landsleir annethvert år
4h.no

Svinndal 4H:
Bjørn Håvard Berg Onsaker, leder
995 13 454 
honsake@online.no 

Rygge 4H
Silje-Merethe Wold, leder 
469 68 240
facebook, rygge4h

Kråka 4H, Moss
Mari Johannessen
458 49 957
ostfold@4h.no

Kjersti Stenrød, klubbrådgiver 
482 81 933

En klubb med mange muligheter
Baking, jakt, fiske og stell av dyr er populære aktiviteter i Svinndal 4H. Og 
her er det barna som styrer skuta.
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Karl Johan Trollerud / Karen Margrethe Hansen

To av medlemmene i Svinndal Bygde-
kvinnelag er Grethe Roos (74) og Eva 
Funderud (76). De kan fortelle om 
hvordan laget tilbake i tid holdt kurs  
i utnyttelse av lokal mat. Siden ble det 
mer helsestell og veving.

Få år etter andre verdenskrig 
samlet bygdekvinnene inn penger 
til oppstartet av skolekjøkken, med 
elektrisk komfyr, på Svinndal skole. 
Elever og mat - sunn mat - er de fortsatt 
opptatt av.

– Hver mandag fra klokka 14 driver 
vi, sammen med Frivilligsentralen, en 
lekse-kafé for elever fra 5. til 7. klasse. 
Til disse smører vi grovbrød-skiver. Og 
de får kun springvann å drikke. 

Den frivillige innsatsen fortsetter på 
tirsdager.

– Da har vi «Spis sammen» her på 
sentralen. Da kan bygdefolk og andre, 
uansett alder, komme hit å spise 

Mat og kvinner på bygda
Norske byer og bygder har mange hverdagshelter. Sånne som gjør en uvurderlig 

frivillig samfunnsbygging - uten noen gang å bli kjendiser. Svinndal har i snart nitti år 

hatt et bondekvinnelag. I dag bruker de navnet bygdekvinnelag. lagets historie viser 

at lokalsamfunnet har mange heltinner å takke.

Frivillige Susann Henriksen og Helen Grimsøen 
tilbringer mange timer med matlaging på 
kjøkkenet. 

Både bygdekvinnelaget og helselaget  
i Svinndal har mange av sine aktiviteter på 
Klokkergården.

Aktive frivillige i Svinndal Bygdekvinnelag og 
ellers - Eva Funderud (til venstre) og Grethe 
Roos.

Tekst: Sigbjørn Tveite      

Det var Olga Bjoner som på Svinndal 
Bondelags årsmøte våren 1925 oppfor-
dret bygdas kvinner til å slå seg sammen 
i et «kvindelag». Tolv kvinner tegnet seg 
umiddelbart. Dermed hadde bygda fått 
sitt bondekvinnelag. I dag bærer det 
navnet Svinndal Bygdekvinnelag.

Første leder i laget var Helga Braathe. 
Årskontigenten var to kroner. Det 
første medlemsmøtet hadde laget på 
Fredheim tirsdag 2. juni i 1925. Etter 
dette gikk møtene på omgang i hjem-

Kvindelag i en anden Tid
mene. Et par-tre «skyssgutter» kjørte 
medlemmene rundt i bygda med hest. 
Om vinteren var det rene kanefarten i 
Svinndal - i romantisk måneskinn med 
knitrende snø og islagte veier.

Laget satte tidlig i gang med kurs-
virksomhet. Nedtegnelser viser tema 
som søm, helsestell, førstehjelp, baking 
og «utnyttelse av fjærkre».

Bygdas ve og vel preget virksom-
heten. Blant annet sydde lagsmedlem-
mene laken, putetrekk og barnetøy til 
trengende familier. Og det ble samlet 
inn brukte klær. Tuberkuloseforeningen 

middag. Det får de for en ganske billig 
penge. Det sosiale er viktig. Og stadig 
flere benytter tilbudet, forteller Grethe 
og Eva.

– Og så lager dere enda mer mat på 
torsdagene?

– Ja, da er det åpen lunsj-servering 
mellom klokka 12 og 14.

Våler Frivilligsentral ligger midt  
i Svinndal sentrum. Her er det nesten 
alltid folk å se. For på den andre siden 
av veien ligger bygdas matbutikk. Fram 
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Mat og kvinner på bygda

til 1970-tallet var det landhandel  
i huset hvor Frivilligsentralen nå 
holder til. Det er nesten så mat og 
tradisjon sitter i veggene.

Grethe og Eva gjør en prisverdig 
innsats både i regi av bygdekvinnelaget 

og ellers. Laget holder bl.a. ernærings-
kurs om sunn mat, og i vinsmaking. 
Og medlemmene tar også matgleden 
med seg rundt i distriktet. Spesielt én 
populær gammel tradisjon har laget 
blåst nytt liv i.

I lokalene til frivilligsentralen i Svinndal var det tidligere landhandel. Eier David Grimsøen med 
sønnen David jr. og Reidun Minge Ødegård. (Foto: Inger Johansen)

for er det noe 
Våler er kjent 
for, så må det 
være nettopp 
gjærbakst - ikke 
minst kringler 

kets økonomiske , sosiale og kulturelle 
interesser, bygget på nasjonal og kristen 
grunn». Laget skulle være «partipolitisk 
nøytralt» og «samle alle kvinner som 
føler tilknytning til primærnæringene 
og bygdemiljøet».

I et jubileumshefte framgår det at 
likestilling lenge var et vanskelig tema 
for Svinndal Bondekvinnelag - «etter 
noen år med interne diskusjoner om 
bondekonas stilling i gårdsbruket, 
hadde laget sammen med Bondelaget 
en temakveld om dette. Det gikk mange 
år før neste diskusjon om bondekonas 
stilling». 

Da den en gang omdiskuterte 
Løkendrakta ble introdusert, tok mange 

av lagets medlemmer bunadkurs. Det 
ble samlet inn steinlav til farging av 
garn, og lært brodering og montering. 
Etter hvert ble det startet vevstue, med 
kurs, på Svinndal skole. Læremester 
var dyktige Ellen Sandem, også hun 
lagsmedlem.

På 1980-tallet fikk laget nytt tilholds-
sted, i den flotte gamle lærerboligen 
- Klokkergården. Denne ble pusset opp 
ved hjelp av Riksantikvaren, forsikrings-
penger, gaver og masse dugnadsinnsats. 
Huset eies fortsatt av Våler kommune 
- men disponeres og vedlikeholdes 
av Bygdekvinnelaget, sammen med 
Svinndal Helselag.

(Kilde: Svinndal Bondekvinnelag 1925-1995)

sto for utdelingen.Det ble samlet inn 
penger til vannledning til kirkegården, 
og til oppussing av gravkapellet. Kirken 
har mottatt mange gaver fra laget - og 
pynting til høsttakkegudstjeneste har 
en årelang tradisjon. I 1931 ga laget 200 
kroner til byggingen av Bøndenes Hus, 
og utallige dugnadstimer er nedlagt 
etter den tid. Fortsatt er det et mye 
brukt forsamlingshus i Svinndal, og 
omtales som «Vålers storstue».

I 1940 sydde medlemmene beskyttel-
sesfrakker til Forsvaret. Resten av andre 
verdenskrig lå lagets virksomhet nede. 
Etter oppstarten igjen, sluttet laget seg 
til Norges Bondekvinnelag. Det skulle 
nå arbeides med «å ivareta bygdefol-

– Ja, de tre siste årene har vi hatt 
familiejuletrefest borte på Bøndenes 
Hus - slik tradisjonen var i gamle dager. 
Vi har fått med oss skolens FAU, 4H, 
Søndagsskolen og barnekoret Godt 
Nytt.

– Og da stiller dere vel med mye 
usunne julekaker?

– Joda. Men det går nok mest  
i gjærbakst. For er det noe Våler er 
kjent for, så må det være nettopp gjær-
bakst - ikke minst kringler. 
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Stemmerettshytta på Ravnsjøholmen 
– Østfolds første fritidshytte
Eller «Slottet» som det også kaltes, beliggende på en halvøy i ravnsjø sørøst i våler. 

Den ble overtatt av DNT vansjø (Den Norske Turistforening) sommeren 2013 og er 

nå på kort tid utviklet til å bli et nytt friluftslivstilbud for barn og unge i distriktet. Her er 

det to gapahuker, lavvo og en fin gammel hytte. Her er det vann på alle kanter, samt 

uberørte skogsområder. Bedre tilbud til introduksjon av friluftsliv kan en ikke finne  

i Østfold. 
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Av: Helge Lutro Jodalen, leder DNT Vansjø
Foto: Utlånt av DNT Vansjø

Det er først og fremst Sti- og dugnads-
gruppa å takke for at stedet har blitt 
som det har blitt. Trofast har mangt et 
frivillig foreningsmedlem, hver uke, 
tirsdag etter tirsdag, møtt opp for  
å gjøre sitt for DNT Vansjø.

Økonomisk bidragsytere har vært 
Olav Thons hyttestiftelse, Sparebank-
stiftelsen DNB og Jeløy Rotary. Uten 
den støtten hadde ikke Ravnsjøholmen 
latt seg realisere. Og vi må heller ikke 
glemme 339 skvadron avdeling Rygges 
bidrag til helikoptertransport av mate-
rialer, samt Våler kommune og Svinn-
dalsfolkets positive innstilling til DNT.

Stemmerettshytta på Ravnsjøholmen 
– Østfolds første fritidshytte Eiendommen er i dag på 10 dekar. 

Ravnsjøholmen ble skilt ut fra Vestre 
Onsaker allerede i 1878. Kjøpere var 
familiene Holst og Strøm fra Moss. 
Eiendommen ble delt i fire, med en 
felleshytte satt opp i 1880. Den ble 
satt midt på holmen, med et hjørne på 
hver tomt. Historien vet å fortelle at 
årsaken var at å eie bebygd matrikulert 
eiendom ga stemmerett ved stortings-
valg.

Senere ble hytta overtatt av fami-
liene Gerner og Knutsen, og i 1903 
ble hytta overtatt av kjøpmann Sigurd 
Bang i Moss. Han hadde hytta til etter 
2. verdenskrig - og fortsatt huskes han 
i Svinndal. Hytta ble så overtatt av 
familiene Thorne og Vogt. Og det var 

å eie bebygd 
eiendom ga 
stemmerett ved 
stortingsvalg

8Fortsetter
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Carsten og Per Andreas Vogt som velvil-
ligst solgte stedet til DNT Vansjø. Bilder 
fra omkring år 1900 viser folk på tur til 
«Slottet», og det slår en hvor annerledes 
turantrekket har blitt på 100 år, særlig 
for jentene. 

Fylkeskonservatoren ble konsultert 
under rehabiliteringen av hytta, og vi 
har forsøkt å følge anvisningene. Hytta 
er mest mulig intakt uten de store 
forandringer. Det var spesielt interes-
sant å få vite at vinduene og inngangs-
døra er mye eldre enn fra 1880, og 
rådene fra konservatoren ble særlig 
fulgt ved istandsettelse av disse. Det  
å bygge en fritidshytte på den tiden var 
nok veldig spesielt, og vi er glade for 
at vi har bidratt til å bevare hytta for 
kanskje nye 100 år.

Striemaleriene inne i hytta er spesi-
elle. De skal være malt omkring 1905 
av en ingeniør Paulson, som bodde  
i hytta mens han bestyrte byggingen 
av den nye veien mellom Svinndal og 
Råde. Striemaleriene viser landskapet 
rundt Ravnsjø, kanskje med motiv fra 
festplassen Grasdalen med festglad 
ungdom og noe fantasi. 

Vi registrerer med stolthet at hytta 
«Slottet» er SEFRAK registrert, d.v.s. 
registrert av fylkeskonservatoren, som 
et fast kulturminne i Østfold. 

Så friluftslivsfolk i distriktet, barn, 
unge og voksne: Vær så god! Men bruk 
stedet i respekt for det historiske, for 
naturen og for de som har bidratt. 

Den Norske Turistforening 
(DNT) ble stiftet i 1868 etter initiativ fra 
konsul Thomas Johannes Heftye og kaptein 
Hans Hagerup Krag. Foreningens formål var 
«at lette og udvikle Turistlivet her i Landet».

DNT er i dag Norges største 
friluftslivsorganisasjon, med over 250 000 
medlemmer - og 57 medlemsforeninger 
med tilknyttede lokallag. Organisasjonen 
har 500 hytter og 20 000 km med merkede 
sommerruter, og 4 300 km merkede 
vinterruter. 

DNT arbeider for å fremme et enkelt, 
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, 
og for å bevare natur og kulturverdier. 
Organisasjonens samfunnsansvar er at flest 
mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og  
i framtiden. Fellesnevneren er engasjementet 
for folkehelse, naturforvaltning og skole.

Lokallag: 
DNT Vansjø 
954 32 363
post@dntvansjo.no

«En sommerdag i 1902 ble veggene 
trukket med strie og malt. De 
skjønneste tegninger av nisser, 
vannliljer, alver og båtturer på 

Ramsjøtjernet. Det var ingeniør Paulson som sto for 
dekorasjonene. Historien sier at han malte så deilige 
kvinner at selv tidligere eier Sigurd Bang måtte 
rødme…». Kilde: Moss Avis
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Trailersjåfør og 
hobbyfotograf 
Dirk Rosin (55)
Han er oppvokst i det forurensede tyske industriområdet ruhr. I flere år kjørte 

han trailer Europa rundt. Så kom tankbilvelt og livskriser. I dag er han psykiatrisk 

hjelpepleier. Og den internasjonalt anerkjente hobbyfotografen lever i harmoni på et 

gammelt stabbur på Søndre fløgstad i rygge - i omgivelser med frisk luft og åpne 

landskap.

4FRIVILLIG. Tidligere 
langtransportsjåfør Dirk er 
ofte på Frivilligsentralen  
i Larkollenveien, hvor han 
også sitter i styret. (Foto: 
Marit Frydenlund)
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Dirk Rosin

Den tidligere langtransportsjåføren fra 
Schalke hadde to drømmer som liten 
gutt. Den første var å bli maler, forteller 
Dirk selv.

– Jeg ville sitte ute  
i sommersola og male - 
høyt oppe på en planke 
på utsiden av et kjempe-
stort containerskip.

– Og den andre 
drømmen din, hva var 
det?

– Å bli trailesjåfør. Det 
ble jeg. Og da jeg sluttet 
etter tre-fire år, så følte 
jeg at den drømmen var 
blitt oppfylt.

I 1999 bosatte han seg 
i Norge, og jobbet i noen 
år som yrkesjåfør også 
for norske transportører. Så skjedde det 
noe dramatisk.

– Ved Notodden veltet jeg med en 
tankbil. Fysisk kom jeg fra det med kun 
en sprukken trommehinne. Men jeg fikk 
nok en sjokkopplevelse, og tenkte at nå 
har jeg kjørt lenge nok. Dette var vel  
i 2001.

Etter mange hundre 
tusen kilometer på euro-
peisk asfalt satte han seg 
på skolebenken  
i Fredrikstad, og lærte seg 
norsk. Men etter et par 
år gjorde livet en lang og 
vrien sving.

– Jeg havnet i ei 
dramatisk livskrise, og 
prøvde til slutt å ta mitt 
eget liv - men mislyktes. 
Heldigvis ble jeg funnet 
og kjørt rett til sykehus. 
Deretter ble det et langt 
opphold på psykiatrisk.

En krise kommer ofte 
ikke alene. Det har Dirk fått erfare.

– Jeg fikk hjerteinfarkt og gjennom-
gikk noen store operasjoner. Depre-
sjonen vendte tilbake igjen. Men denne 
gangen kjørte jeg selv rett til DPS i Moss. 
Nå klikker jeg, sa jeg. Og så ble det et 
nytt, frivillig, opphold på psykiatrisk 
sykehus.

Fra førerhus til stabbur
– Kan du huske du hvordan du 

opplevde dette?
– Etter oppholdet tenkte jeg - har 

jeg det skrevet i panna? Står det at jeg 
er idiot? Tidligere har jeg gjort alt for å 
skjule problemene mine, og har gjemt 
meg bort. Nå er jeg mye åpnere om det 
jeg har vært igjennom.

Etter dette tok han et offensivt valg 
og startet på hjelpepleierstudiet - og 
videreutdannet seg deretter til psykia-
trisk helpepleier. 

– Som pasient hadde jeg jo opplevd 
psykiatrien. Nå ville jeg se den fra den 
andre siden, og selv hjelpe. Med mitt 
utgangspunkt forstår jeg virkelig hva 
det innebærer når noen sier at de er 
deprimerte.

Rygge Frivilligsentral startet opp  
i 2010. Der var Dirk med helt fra begyn-
nelsen av. 

– Jeg hadde på den tiden økonomisk 
støtte fra NAV, og hadde også en psyko-
logisk veileder. Hun sa at det var viktig 
å komme seg mer ut blant folk, og ba 
meg henvende meg på Frivilligsentralen. 
Der ble jeg med på oppstarten av Kaffe-
kroken.

Siden har han ledet ulike aktiviteter 
på sentralen, hvor han også sitter  
i styret.

– Det har blitt noen datakurs. Mest 
har det gått i elementær opplæring av 

eldre nybegynnere. Og så 
har vi hatt kurs for enslige 
unge flyktninger. Og jeg 
har hatt kurs i overfø-
ring av digitale bilder fra 
kamera til PC.

Fotografering er Dirks 
store lidenskap. Dette 
har han drevet så langt 

at han har fått inter-
nasjonal anerkjennelse. 

American Photography Association 
rangerte et av bildene hans helt oppe  
i «Top 5 %» i konkurransen Best World 
Photography Award, June 2014.

På hjemmesiden presenterer han 
hobbyen sin slik: Jeg er selvlært, men 
det har alltid vært en viktig del av livet 
mitt. Jeg prøver å fange øyeblikket  
i bildene mine. Det er morsomt å skape 
noe nytt og personlig hver gang.

står det 
i panna at 
jeg er idiot?
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Fra førerhus til stabbur
Trailernes førerhus er forlengst byttet 

ut med det gamle stabburet på Søndre 
Fløgstad. Herfra har mange flotte bilder, 
ofte med lokale motiver, funnet veien til 
utstillinger på Rygge bibliotek og Kallum 
gård i Moss. 

Oppmerksomme lesere vil se at 
frivillige Dirk Rosin har bidratt med et 
betydelig antall bilder til dette folke-
helsemagasinet.

I dag er han norsk statsborger og 
arbeider i en halv stilling som nattvakt 
på Råde sykehjem. Og han trives med  
å bo på landet.

– I tillegg til Schalke har jeg bodd  
i Berlin og Hamburg, og har hatt nok by. 
Nå må jeg ha det stille og rolig.

HARMONI. Dirk har funnet roen i livet på et 
gammelt norsk stabbur på Søndre Fløgstad.

BASSE. Maskotbamsen har vært med Dirk hele 
livet - og har også en egen Facebook-side.

8Fotogalleri

ANERKJENT BILDE. Rangert som «Top 5 %» i American Photography Associations konkurranse Best World Photography Award, June 2015.
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Tekst: Camilla Wallenius Mork
Foto: Miriam S. Larsen

Steinar Andersen (72) er en av dem. 
Hva er det som får en pensjonert 
bedriftsleder til plutselig å bli hekta på 
dans?

– Seniordans er både sosialt og 
veldig moro! smiler han bredt. – Jeg 
danser i Våler på mandager, i Vestby 
på onsdager og Jeløy torsdager. Som 
pensjonist må man ha noe å bryne 
hode og kropp på. Og så er det viktig 
å komme seg ut og ikke bli sittende 
hjemme. Med seniordans får du alt 
dette.

Men noen danseløve har Steinar 
slettes ikke vært bestandig. Så langt 
tilbake han kan huske, var aldri danse-
gulvet noe som lokket. – Nei, dans var 
liksom ikke noe for meg, smiler han. 

For fire år siden så han en oppvis-
ning med seniordansere i Hølen. Det 
endret hele hans holdning til dans. Da 
han kom hjem, ga han klar beskjed til 
sin kone: Nå skal vi danse! 

– Hun trodde vel ikke det hun hørte. 
Men hun ble glad. Og vi danser fortsatt 
begge to.

Grethe Gjølstad (65) var i 1968 med 
på å starte opp seniordansen 
i Våler. Det var kommunene 
i Østfold, og fylkeskommu-
nens folkehelsesatsing, som 
hadde satt seg som mål  
å aktivisere de eldre i fylket, 
for å bedre både helse og 
trivsel. 

Det ble opprettet flere 
forskjellige aktiviteter, 
bl.a. sangkor, turgruppe og 
seniordans. Ikke alt slo like 
bra an, men seniordansen 
har holdt stand. Og det blir bare mer og 
mer populært.

– Vi startet opp med 12 dansere, 
forteller Grethe. Vi var 12 i mange år. 
Det tok litt tid å få etablert oss. Mange 
var skeptiske til å hive seg med i noe 
nytt og ukjent. Men i dag er vi 21 
stykker, og ingenting tyder på at inter-
essen skal avta.

Det var ikke bare-bare å begynne 
som danseinstruktør uten tidligere 
erfaring. 

– Vi var tre ledere som startet opp  
i et fullstendig ukjent terreng, forteller 
hun. Jeg hadde liten erfaring med dans 
fra tidligere, men syntes det var spen-
nende med noe nytt. Vi dro på kurs og 
lærte dansetrinn og forskjellige danser. 
Nå har jeg vel vært på minst 15 kurs, og 
er den eneste lederen igjen av oss som 
startet opp her.

Vålers eldste danser er 
Else Marie Hauge (79). Hun 
har vært med siden 1999.  
I likhet med Steinar, hev hun 
seg med i dansen etter å ha 
sett en opptreden. 

– Jeg syntes det så 
hyggelig ut, sier Else Marie. 
Med en mann som aldri 
har hatt lyst til å danse, er 
det herlig å få svingt seg på 
seniordans.

For partner er ingen betin-
gelse for å bli med. Du trenger heller 
ikke være redd for å bli veggpryd.

-Vi deler danserne opp i to grupper 
- rød og blå, forklarer Grethe. Her er 
man absolutt ikke avhengig av en fast 
partner, så det er bare å komme alene. 
Du får garantert en å danse med.

At Våler seniordans er en sosial akti-
vitet, hersker det liten tvil om. Gruppen 
har vært på turer både i og utenfor 
regionen.

– I fjor var vi var på landsstevne  
i Lillehammer, med dans, underhold-
ning og festmiddag for 1100 personer.  
– Utrolig moro, oppsummerer Grethe 
om 20-årsmarkeringen i 2014.

På turer i både inn- og utland har 
medlemmene også oppsøkt reisesel-
skaper med seniordans på programmet. 
Leder Bjørg Magnussen (78) har svingt 
seg på bl.a. Sicilia, Kreta og Madeira. - 
Seniordansen holder meg i form.  
I tillegg har jeg fått mange nye venner 
her, stråler hun.

– Det som er så flott med seniordans, 
er at det er et standard danserepertoar 
som gjelder - uansett hvor du danser, 
skyter Steinar inn. Enten du møter seni-
ordansere i Norge eller utlandet, er det 
bare å hive seg med i et kjent repertoar.

Ensidig, tenker du? Å nei, da -  
i Norge har seniordans tilgang på over 
300 ulike danser. Så hvordan er det for 

LEDER. Bjørg Magnussen

Musikken strømmer ut av høyttalerne mens en gruppe godt voksne kvinner 
og menn svinger seg på dansegulvet. Det går i rumba, foxtrot, salsa, 
vals, tango og linedance. Alle beveger seg med store smil og den største 
selvfølge. At noen av dem for få år siden aldri hadde satt sine ben på et 
dansegulv, er vanskelig å se. 

Livets dans
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Home-Start Familiekontakten (HMF) er et 
familiestøtteprogram, hvor frivillige besøker 
småbarnsfamilier med minst ett barn under 
skolealder, i to-fire timer i uken. Ideen 
bak HSF er at familien har behov for 
en likeverdig person, som selv har 
foreldreerfaring, og som kan dele 
gleder og sorger med familien. 
Det er familien som selv definerer 
hva de trenger støtte til. De 
frivillige familiekontaktene må 
delta på forberedelseskurs og levere 
politiattest, før de kan besøke en familie.

 Det nasjonale kontoret, Home-Start 
Familiekontakten Norge, får alle driftsmidler 
fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Det er opp til den enkelte kommune om de 
ønsker å etablere Home-Start kontor, og støtte 
med driftsmidler til dette. Home-Start er et 
supplement til det offentlige hjelpetilbudet, og et 
lavterskeltilbud hvor det er familien selv som tar 
kontakt med koordinator og ber om bistand. 

Hverdagen med små barn er gode, men travle. 
Av og til er det bare de små forskjellene som gjør 
at vi mestrer hverdagen bedre. Mye kan løses ved 

å få hjelp fra en familiekontakt som ser, 
lytter og støtter i en sårbar fase. Noen 

familier kan ha behov for en å snakke 
med, andre kan trenge praktisk 
hjelp - eller hjelp til å utvide sitt 
sosiale nettverk gjennom samvær 
med andre. 

Ensomhet og manglende 
nettverk er en økende utfordring i 

dagens samfunn. I tillegg til å formidle 
familiekontakter, arrangerer Home-Start 

innimellom aktiviteter der familiene kan treffe 
andre.  

Home-Start kom til Norge i 1995, og kan i år 
markere 20 år med magiske hverdagsøyeblikk.

Vi ser at gleden ved å være frivillig gjennom 
Home-Start Familiekontakten, gjør at flere og flere 
melder seg på lokale kurs. Ta gjerne kontakt med 
en av avdelingene hvis du ønsker å vite mer.  

Home-Start Familiekontakten
- er etablert i 23 land 
- kom til Norge i 1995 
- finnes på 32 steder over hele landet 
- har avdelinger i Moss, Rygge, Råde og Våler

Det er stor etterspørsel etter hjelp, og til enhver tid 
flere familier på venteliste enn det er tilgjengelig 
familiekontakter. Til høsten blir det nye kurs for 
frivillige både i Moss, Rygge og Våler. 

Home-Start Moss
Skoggata 24, 1530 Moss
Kontakt: Ingvild Vatne - 407 67 870
kontor@homestartmoss.no
homestartmoss.no

Home-Start Rygge, Råde og Våler
Varnaveien 35, 1570 Dilling
Kontakt: Camilla Ausen - 482 54 997
camilla.ausen@rygge.kommune.no
rygge.kommune.no

Home-Start - Magiske hverdagsøyeblikk

Av: Ingvild Vatne, koordinator Home-Start Moss

Victoria Revhaug er alene med 
omsorgen for to gutter,  Kasper på 4 år 
og Julian på 3 mnd. Det var jordmor 
som anbefalte henne å ta kontakt med 
Home-Start.

– Hva betyr det for deg å få hjelp 
gjennom Home-start Familiekontakten?

– Det har stor betydning for meg! 
Det gjør at jeg har mulighet for å gå til 
behandling en gang i uken, noe som er 
veldig viktig for min livskvalitet.  For 
Kasper betyr det samvær og lek.

Alenemoren får hjelp av frivillig 
familiekontakt Sten Helland.

– Han representerer noe jeg ikke 
kan gi barna mine, fordi han er mann. 
Spesielt Kasper har godt av å få den 
mannlige kontakten også når han er 
hos meg. Julian nyter godt av lange tril-
leturer, forteller hun.

Det at Sten er frivillig, og gjør det 
fordi han har lyst, er ekstra godt. Det 
gjør at hjelpen føles mer oppriktig 
enn om dette var jobben hans. Det 
gjenspeiles også i det han gjør, som er 
lystbetont, samtidig som det er veldig 
fleksibelt. 

– Jeg synes Home-Start er et viktig 
bidrag, og det har stor betydning for de 
som mottar hjelp. På bakgrunn av at jeg 

lystbetont hjelp
selv tidligere har vært frivillig, kan jeg 
si at alle er vinnere - det gir noe tilbake 
også for den frivillige. 

Dette bekreftes av Sten. Han 
opplever det å være Home-Start familie-
kontakt som veldig positivt. 

– Det å få fri noen timer fra eget 
hverdagsliv, og kunne bidra med positiv 
tilstedeværelse, gjør noe med kvaliteten 
på samværet. Det blir litt som å være 
onkel, og er litt hverdagsferie for meg. 
Samtidig er det positivt å bli kjent med 
nye mennesker, sier han.

en uerfaren seniordanser å sette bena 
på parketten den første gangen?

– Regn med mye frustrasjon i begyn-
nelsen, kommer det kontant fra noen 
av danserne. Både for Steinar og Esther 
Egge (74) ble møtet med seniordans 
så overveldende til å begynne med, at 
de vurderte å gi seg. – Jeg syntes det 
var tungt og vanskelig og ville slutte, 
medgir Steinar. Vendepunktet kom da 
han dro på julebord med 70-80 andre 
- og kom seg gjennom hele 60 ulike 
danser i løpet av helgen. 

– Etter det var jeg frelst, ler han.  
– Nå går det greit, også med nye danser. 
Før var jeg redd for å gjøre feil hele 
tiden, men nå bryr jeg meg ikke lenger. 

Jeg bare danser videre, og så får man 
det til etter hvert.

– Det var Else Marie som fikk meg 
til å begynne med seniordans, forteller 
Esther om sitt møte med dansen. Jeg 
syntes også det var fryktelig tøft  
i starten, og tenkte at dette kommer 
jeg aldri i livet til å få til. 

– Er det sant? sier Else Marie over-
rasket og ler litt – Nå er du jo en av de 
flinkeste og mest ivrige danserne vi 
har.

For etter en litt tøff start, gikk det 
seg til - også for Esther. Nå har hun 
danset i ni år, og har vært en av fire 
instruktører i fem år.

På øvelsene er det flere pauser - og 

lav terskel for å sette seg ned under-
veis. Og som om ikke det fysiske og 
sosiale utbyttet er bra nok, så har 
seniordans vist seg å ha en forebyg-
gende effekt på demens. Det er altså 
mange gode grunner for å finne frem 
danseskoene for deg over 50.

– Seniordans er helt topp, jubler den 
glade gjengen i Våler!

Kontakt:
Våler seniordans
Bjørg Magnussen, leder
950 73 395
amag2@online.no 
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Av: Anne-Sophie Hygen, tidligere leder middelalderprosjektet, 
Østfold fylkeskommune
Kart: Kartverket

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, 
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 land-
skapet 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 arkeolo-
giske kilder hvilke ruter i Østfold pile-
grimene valgte. Men noe kan vi slutte 
oss til. Åpenbart ville ikke pilegrimer 
fra Indre Østfold ha valgt hovedferd-
selsåren Øst i Viken, som var sjøveien i 
Folden (Oslofjorden). Hjemmefra 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.

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.

Gå pilegrimsleden i Østfold! 

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 Sköt-
konung, 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 gjener-
brobe 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. Pilegims-
reise er felles tradisjon for verdensreligionene. Kristne drar til 
Betlehem, Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela og Nidar-
osdomen. 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. Kilde: Wikipedia
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Dirk Rosin

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 

Mot Hellig-Olavs grav

Gå pilegrimsleden i Østfold! 

i Østfold. Noen timer, en dagstur eller 
to - kanskje med en overnatting. 

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

I middelalderen, da Norge var et 
land med katolsk statskirke, vandret 
europeiske pilegrimer også gjennom 
Østfold - på vei til Hellig-Olav Haralds-
sons gravsted i Nidaros (Trondheim).

informasjonsskilt ved kommunegren-
sene og kirkene, og ved fornminner og 
steder for historiske hendelser. 

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

8Fortsetter

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, 

turistorganisasjoner og grunneiere, og 
støttes av Riksantikvaren. 

Midtveis i 2015 er pilegrimsleden 
gjennom Sarpsborg, Råde, Rygge og 
Moss skjøttet og godt merket med pile-
grimslogoen. Det er satt opp en rekke 

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.

Krusifikset fra 1200-tallet, funnet i kirka i 1980.RYGGE KIRKE. På vei nordover mot Hellig-Olavs grav i Nidaros var dette et naturlig stoppested for 
pilegrimene. 
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«Hulevei» på pilegrimsleden ved Smedhuslia.

Nordover fra grenseovergangen 
Holtet og gjennom Enningdalen går 
gamle veifar, den gamle Kongeveien - 
og den langt eldre Olavsleden, i retning 
Idd og Berg. Fra Skee innenfor Ström-
stad kommer det også en pilegrimsrute 
over Svinesund til Berg kirkested.

Herfra gikk pilegrimene videre 
den lange veien mot Nidaros, trolig 
via gamle Sarpsborg by, grunnlagt 
som Borg av 21 år gamle kong Olav 
Haraldsson i 1016.

Pilegrimsleden kommer inn i Rygge 
fra Råde - og følger morenen fra siste 
istid. Lik en mild duvende sommervals, 
smyger den seg gjennom et vakkert og 
kjent landskap.

Vakre Rygge kirke fra midten av 
1100-tallet har vært et opplagt stopp-
sted for pilegrimer. Her var det hvile  
å få, for både sjel og slitne føtter. 

Til deler av kirkas fasade er det 
helt borte fra Vestfold hentet rødbrun 
tønsbergitt med båter over Oslofjorden 
- ikke utenkelig gjort av både tvangsar-
beidere og frivillige. Gudshuset skulle 
vise ei ny kristen tid i et område hvor 
de fastboende bøndene, i tillegg til 
den fruktbare jorda, også lenge hadde 
dyrka de gamle norske gudene. 

Middelalderkirka i Rygge er ei av 
Østfolds største, rikest utstyrte og best 
bevarte. Eldst av dagens inventar er den 

kalkformede døpefonten i kleberstein 
fra tidlig på 1200-tallet - og et antatt 
nesten like gammelt krusifiks, som  
i dag henger i en nisje i søndre lang-
vegg. Dette ble funnet i kirka så sent 
som i 1980. 

I likhet med andre kirker fra tidlig 
middelalder, har den i Rygge ikke 
vinduer i veggen mot nord. Under de 
lange messene var kvinnenes plass 
nettopp på nordsiden av kirkeskipets 
midtgang. Der skulle de tiltrekkende 
legemene og listige sjelene til «Evas 

kjønn» forhåpentligvis klare å stanse 
nordavindens onde ånder fra å besette 
Guds «først skabte» mannfolk langs 
sørveggen.

Tilbake i tid var Rygge kirke ei 
såkalt kapitélkirke, med hjemmel til 
å kreve inn store skatter også utenfor 
eget sogn.

På en dag med greie værforhold gikk 
en pilegrim gjerne et par mil. Hadde 
han hesteskyss, kunne det bli både fem 
og seks mil. Flere steder langs pile-
grimsleden gjennom Rygge kan man i 
dag tydelig se hvordan all ferdselen har 
formet terrenget til såkalte «huleveier».

De siste ti årene har frivillige gjort 
en stor innsats med å kartlegge, rydde 
og merke pilegrimsleden. I Rygge har 
det vært et samarbeid mellom historie-
laget og kommunen - og i den senere 
tid også Østfold fylkeskommune. 

Opplagt kan det være usikkerhet 
knyttet til nøyaktig hvor pilegrims-
ledene i middelalderen gikk. Olav 
Haraldsson ble helgenerklært kort 
etter sin død i 1030. Så pilegrimsvand-
ringene gjennom Rygge-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 i Oslo. 

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 pilegrimsfel-
lesskapet har tatt navn etter Jesu nære 
disippel, fiskersønnen Jakob Sebe-
deusson. 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-vest-
kysten av Spania, og ble brakt til 
Santiago de Compostela - der det sies at 
graven hans er. 

Apostelen og helgenen Jakob regnes 
som pilegrimenes beskytter.

Kontakt:
Rygge Museum og Historielag
Helge Aker, leder
908 53 370
h.aker@online.no
ryggehistorielag.no

Rygge Kommune
Trine Syvertsen, kulturrådgiver
994 07 868
trine.syvertsen@rygge.kommune.no

Relieffer i steinveggene på Rygge kirke
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Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Dirk Rosin

Noen få kilometer vest for Rygge kirke 
ligger Værne kloster. Bare ytterst få 
andre steder i Norge har en slik unik 
kulturskatt.

Da middelalderens pilegrimer 
vandret her, ble det kalt Varna. Tidli-
gere har det vært kongsgård - og så 
landets eneste og verdens nordligste 
Johanitterkloster. Området har opp 
gjennom århundrene vært omgitt av 
store herregårder med flotte høyreiste 
alléer.

Historikeren Trond Svandal fra 
Østfold er den som har gravd dypest  

værne kloster
i klosterets fortid. I boka «Hellige 
krigere - Johannitterne på Værne 
kloster», skriver han om de første 
sortkledde munkene som kom fra orde-
nens nordiske hovedsete i Antvorskov 
i Danmark - og at «gården Varna som 
brødrene fikk var meget gammel». 

I 2009 ble det gjort grunnunder-
søkelser med georadar som «viste 
konturer av en steinbygning som til nå 
har vært ukjent. Det viste seg at den 
deler fundament med dagens hoved-
bygning og var nesten femti meter lang 
og åtte meter bred». Håkonshallen, 
selve kongehallen i Bergen, er til 
sammenligning «bare» 37 meter lang, 
skriver Svandal.

Inne i den store hagen er det i dag 
kun synlig noen ruiner av selve kloster-
kirken. Her står det også en bautastein 
med Johanitterordenens våpenskjold, 
og årstallene 1190 og 1532 innhugget.

Det var kong Sverre Sigurdsson som 
rundt 1190 overdro kongsgården til 
Johanitterordenen, hvor det ble anlagt 
et hospital eller pleiehjem for gamle 
hirdmenn. Den innflytelsesrike vestlen-
dingen kong Sverre kjenner vi bl.a. fra 
vår nasjonalsang «Ja, vi elsker» - etter 
å ha «talt Roma midt i mot» i sin kamp 
mot kirkelig selvstyre. 

Johannitterordenen
Også kalt hospitalridderne, oppstod under 
korstogene på midten av 1000-tallet som 
en sykepleierorden i Jerusalem. Grunnlagt 

av munken Pierre Gerard 
Tenque for å ta seg av 
syke pilegrimer, uansett 
religiøs overbevisning. Ble 
underlagt paven i 1154. 

Johannitterne hadde 
svart drakt med hvitt kors på venstre side 
av brystet. Fanen var rød med et hvitt kors. 
Ordenen er oppkalt etter døperen Johannes, 
og mange av dens segl viser døperen 
Johannes hode på et sølvfat.

Jerusalem ble erobret av de kristne 
under det første korstoget i 1099. 
Johannitterordenen ble militaristert da de  
i 1130-årene begynte å besitte landområder 
og borger for å forsvare byen. Da den ble 
gjenerobret av muslimene under Saladin 
den store i 1187, ble de tvunget ut. Først til 
havnebyen Acre, siden til Kypros - inntil de  
i 1309 okkuperte Rhodos.

Da pave Clement V oppløste 
Tempelherreordenen i 1312, tilfalt mange av 
deres eiendommer johannitterne. I 1530 fikk 
ordenen slå seg ned på Malta. Siden har de 
vært kjent som Malteserordenen. 

Kilde: Wikipedia
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Tekst: Sigbjørn Tveite

I middelalderen kunne det å gå pile-
grimsferd også være høyst ufrivillig.  
Å gjøre bot ved gjerninger var den gang 
svært utbredt innen katolsk gudsdyr-
kelse. Og enkelte lovbrytere ble straffet 
med botsgang - pilegrimsferder. 

Det skjedde i 1458, da bonden 
Torleiv Torleivsson fra Heddal i Tele-
mark ble dømt for usedelighet. Straffa 
for utukten var ei stor pengebot. I si 
livsknipe var han heldigere enn mange 
andre - i ei tid da både overgriper og 
offer ikke sjelden mistet hode og ære 
ved statsbødlenes øksehugg. Slike 
fullbyrdelser skjedde under nærvær av 
Våreherres kallede og stedlige prest, 

Eg er framand, eg er ein pilgrim, 
Berr’ ei kveldstund, berr’ ei kveldstund er eg her. 
Steng ikkje vegen, for eg vil fylgja 
Guds folk til strid over berg og bylgja! 

Jorda eig ei den ro eg søkjer, 
Nei, eg lengtar, nei, eg lengtar til Guds stad 
Der sluttar sorga, der tørkast tåra, 
Der ingen meir blir lagt død på båra. 

Kjære Herre, om eitt eg ber deg: 
Fylg og lei meg, fylg og lei meg alltid du! 
Ved himmelstranda der vil eg hamna, 
Eg heim vil koma og deg vil famna. 

Eg er framand

Kong Sverre gjorde birkebeinerne 
til en enorm elitestyrke som voktet 
dynastiet hans.

Trond Svandal skriver videre, at 
«gjennom de omkring tre hundre og 
femti årene johannitterne holdt til på 
Værne ble klosteret både ombygd og 
påbygd, og fremsto som et praktfullt 
senmiddelalderkloster [...] de troende 
og fromme menn som levde sine liv 
her - i sølibat, i fattigdom og stille 
bønn. De levde et liv med intens tro og 
med plikt til å hjelpe og pleie sine syke 
og trengende medmennesker som kom 
til dem med bønn om hjelp».

Blant de hjelpetrengende var det 
nok også mang en sliten pilegrim på 
vandring gjennom Rygge, før turen 
gikk videre i retning Mosseskogen - og 
målet, Hellig-Olavs grav i Nidaros.

Klostervirksomheten på Værne 
opphørte omkring 1532 - noen år før 
den lutherske reformasjonen.

Trond Svandal legger i sin bok ikke 
skjul på at de sortkledde munkene på 
Værne hadde «medbrødre» som spilte 
ut den voldsomme og krigerske siden 
av ordenen.

Godset Værne eies i dag av Lars 
Sundt Jensen.

VÆRNE. Norges eneste og verdens nordligste klostersted for Johannitterordenen. Foto: Lindman / 
Wikimedia Common

med en siste lesning: Forlat oss vår 
skyld, som vi og forlater våre skyldnere! 

Fra selvbenådede straffemyndigheter 
fikk Torleiv fra Heddal tilbud om ei 
noe redusert pengebot, mot å dra ut 
på ei lang pilegrimsvandring til hellige 
Olavs grav i Nidarosdomen, til hellige 
Birgittas grav ved Vadstena i svenske 
Östergötland - og til johannitterklos-
teret på Værne. 

Om Torleiv var en gudstroende og 
kjente på en himmellengsel under 
sin lange botsgang, er ukjent. Her er 
ei gammel pilegrimsvise - kjent fra 
Telemark. Kanskje har han sunget på 
den under vandringa gjennom Rygge og 
Mosseskogen.

Bautaen med johannittersymbolet - og synlige ruiner av klosterkirken.
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Av: Helge Lutro Jodalen, leder DNT Vansjø
Foto: Dirk Rosin / Karen Margrethe Hansen

Gjensidigestiftelsen og Østfold fylkes-
kommune startet i 2013 det landsom-
fattende turskilt-prosjektet. Hensikten 
er at en gjennom informasjon, skil-
ting og merking skal bidra til økt og 
trygg friluftsferdsel der folk bor og 
oppholder seg.

Frivillige organisasjoner og foren-
inger kunne søke om midler. DNT 
(Den Norske Turistforening) Vansjø 
søkte i 2013 om midler til å skilte og 
merke i områder ved Våler og Svinndal 
varder og ved Ravnsjø og Askerødtjern. 
Arbeidet ble påbegynt i 2014 og skal 
sluttføres i 2015. Turistforeningens 
merkehåndbok legges til grunn for det 
som gjøres. 

Turskilt-prosjektet i våler
Både stier og løyper merkes i vårt 

område med blåmerker på trærne. 
Der hvor stier og løyper har forskjel-
lige traseer kreves ekstra skilting. 
Ved stiens/løypas start skal det være 
informasjonstavle med kart som viser 
stedets turmuligheter. I strategiske sti- 
og løypekryss skal det være stolpe med 
toppskilt som viser hva stedet heter og 
retningsskilt i alle sti/løyperetninger. 
Det med toppskilt er viktig for at gamle 
navn bæres videre og ikke glemmes. 
Hvert skilt skal ha avstand angitt  
i kilometer til neste sti- eller løypekryss 
- eller et kjent sted som det er naturlig 
å angi. Videre skal det på skiltet være 
pictogram(mer) som viser aktivitet, for 
eksempel skiløper. Pictogrammene kan 
være farget etter vanskelighetsgrad, 
men her på lavlandet benyttes i stor 
grad nøytrale pictogrammer - det vil 
si hvit bakgrunn med sort tegning. 
Skiltene i seg selv skal etter en ny 
internasjonal norm være grønne med 
hvit skrift.

 Planlegging er en stor del av jobben. 
Rutene må bestemmes og gås opp  
i terrenget, og det må lages en skilt-
plan. Grunneierne må kontaktes og 
avtaler inngås. Når alt dette er i orden, 
så må skiltene bestilles hos en skiltle-
verandør. Så er det jobben med å sette 
ned skiltstolper, samt å skru opp selve 
skiltene. Av og til er det fjellgrunn, og 
da må en benytte fjellboremaskin og 
fjellfeste. 

DNT Vansjø håper at etter skiltingen 
og merkingen har kommet på plass, 

så vil enda flere benytte seg av de fine 
turmulighetene som finnes i Våler og 
Svinndal - både sommer og vinter. 

Kontakt:
DNT Vansjø 
992 54 529 
post@dntvansjo.no 
turistforeningen.no/vansjo 

FRILUFSMANN. Helge L. Jodalen, leder i DNT 
Vansjø

6

På sidene videre i denne manualen er grønn som
grunnfarge brukt i  illustrasjonene.

Gradering
Turruter kan graderes ved at tursymbolet (vandreren,
skiløperen, sykkelen, kanoen) gis en bestemt  farge, jfr
illustrasjon. Dette synliggjøres på turskilt, infotavler,
kart og i digitale turportaler og gir «merinfo» om tur-
ruta: Se  Merkehåndboka 2013,
 www.merkehandboka.no 

Skiltstørrelse
Skiltets størrelse vil avhenge av miljøet det skal stå i 
og av hva som er optimalt for de aktuelle brukerne.
 Uavhengig av skiltets størrelse skal tekst, figurer og
mellomrom minskes/forstørres forholdsmessig, jfr 
3. TEKNISK INFO FOR PRODUSENTER AV SKILT.
Derfor er skiltets høyde angitt som 100%. 
Skiltets lengde vil variere med hvor mye som skal
være med på skiltet (se under).

1. Skilthøyde
Turskilt bestilles/leveres ofte med høyde mellom 
10 –12 cm.Utviklingen går i retning av større diffe-
rensiering. Dvs at skiltenes høyde vil variere  avhengig
av miljøet der de skal plasseres (store skilt blåser
 lettere ned enn små). Noen steder vil det av «bruker-
messige» hensyn være ønskelig med noe større skilt,
andre steder mindre skilt. 

2. Skiltlengde 
Følgende lengder på retningsskilt forekommer
 hyppigst: 55 cm – 60 cm – 65 cm – 70 cm med
høyde 11,5–12,5 cm høyde, jfr over). Skiltlengde vil
først og fremst variere med lengden på stedsnavnet
på skiltet.

NØYTRAL
– ingen gradering 

ENKEL  

MIDDELS 

KREVENDE 

EKSPERT

frIv IllIg frIv IllIg 35



Tekst: Camilla Wallenius Mork
Foto: Karen Margrethe Hansen

Hver torsdag ettermiddag samles sang-
glade kvinner og menn i Våler Sangkor 
til øvelse på Våk skole.

Leder Else Grete Abrahamsen har 
vært medlem av koret siden høsten 
2006. Tidligere samme år var hun med 
Høyda mannskor, hvor mannen hennes 
sang, på jubileumstur til Praha. Dit 
var også Våler Sangkor invitert med 
på moroa - med sine medlemmer og 
ektefeller,

I Tsjekkias hovedstad oppsto vel det 
man kan kalle «søt musikk» mellom 
Else Grete og Våler Sangkor. Og så snart 
de var tilbake i Norge, fant Else Grete 
sin plass i alt-rekka hos dem. Der har 
hun trivdes godt siden.

– Etter hvert ble Høyda mannskor 
avviklet, så nå er mannen min med 
som tenor i vårt kor, ler Else Grete.

Alder på medlemmene spenner 
i dag fra 25 til 82 år. Koret har 35 
medlemmer, hvorav ti er menn. Reper-
toaret spenner bredt - fra salmer til 
viser og pop/rock.

– Dirigent Anna A. Kubberød er 

svensk, så det blir en del svensk 
materiale også, forteller Else Grete. 
De to siste årene har vi hatt 50- og 
60- tallsmusikk som tema på Vårcafé 
i Bøndenes Hus i Svinndal. Da har det 
vært bl.a. Beatles- og Elvis-repertoar.  
I tillegg har vi sunget Prøysen-viser.

Koret har et noteutvalg som velger 
ut repertoaret i samarbeid med diri-
genten. Også medlemmene i koret 
er ivrige til å komme med forslag og 
innspill til hva de ønsker å synge.

– Vi er ikke redde for å gi oss i kast 
med litt vanskelige korarrangementer, 
forsikrer hun. Vi er et amatørkor, men 
vi ønsker jo å prestere best mulig. 
Og nå som koret etter hvert har blitt 
større, kan vi prøve oss på vanskeligere 
ting enn vi gjorde før. Dirigenten vår er 
dyktig og flink til å motivere. Vi terper 
på de vanskelige partiene, så faller det 
som regel på plass. Og ser vi at det ikke 
går, så er det ikke verre enn at vi legger 
det bort.

Da Våler Sangkor hadde 160-årsju-
bileum i 2010, ble det markert med 
bl.a. en stor konsert i Svinndal - med 
profesjonelle solister og musikere med 
på scenen. Noen av av de inviterte var 

tidligere medlemmer av koret. – Det 
var veldig stort, og en flott markering, 
minnes Else Grete.

Det mangler heller ikke på oppdrag 
for koret.

– Vi har en årlig romjulskonsert  
i Våler kirke, og vi synger på vårka-
féen i Svinndal. I år var temaet «Norge 
Rundt på 120 minutter», og da besto 
repertoaret kun av musikk med norske 
komponister eller tekstforfattere.  
I tillegg har det blitt en tradisjon at vi 
synger på sykehjem. Tidligere har dette 
vært på nyåret og vi har fremført jule-
sanger, men i år ble det en vårkonsert.

I fjor tok også asylmottaket kontakt 
og lurte på om koret kunne tenke seg 
å synge der. Medlemmene stilte opp 
og opplevelsen ble så positiv for begge 
parter, at det skal gjentas i år.

– Å synge på asylmottak og syke-
hjem er veldig hyggelig, forsikrer Else 
Grete. På sykehjemmet har vi også med 
kaffe og står for servering. Og når vi 
fremfører sanger som de eldre kjenner 
til, synger de alltid med.

Lederen i Våler Sangkor forteller at  
å synge i kor er veldig hyggelig og 
sosialt. Vi er glade i å dra på tur 

Sangglede fra 1850
I generasjoner har korsang forent kvinner og menn. våler Sangkor, et av Norges 

eldste, ble startet helt tilbake i 1850. Tradisjonen lever i høyeste grad fortsatt.

Det sies at det er umulig å være sint når man 
synger. Korsang er helsebringende. Den kan ha 
en ren legemiddeleffekt. 

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)

Kor som legemiddel
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LEDER. Else Grete 
Abrahamsen har vært 
medlem av koret  
i snart ti år - etter at det 
oppsto «søt musikk» 
mellom dem i Tsjekkias 
hovedstad.

DIRIGENT. Anna A. 
Kubberød fra Lidköping 
har tatt med seg 
repertoar fra Nordens 
store korland - Sverige.

8Fortsetter

sammen og har vært med på festivaler, 
sunget på Landssangerstevnet i Harstad 
- og hatt konserter i Tallinn, Praha og 
Krakow. Og selvsagt også på dirigen-
tens hjemsted, Lidkøping i Sverige.

Turene betaler medlemmene selv, 
men koret dekker noen ganger deler av 
reiseutgiftene. – Vi ønsker jo å ha flest 
mulig med, sier den frivillige lederen.

Kontakt:
Anne Karin B. Kittelsen (ny leder)
476 52 576
annkit50@gmail.com
facebook, våler sangkor

Tekst: Sigbjørn Tveite

Våler Sangkor mimrer ofte med slagere 
fra den store norske sangskatten. Blant 
de mest populære er Alf Prøysens «Vise 
for gærne jinter». 

Alf Olafsen Prøysen (1914-1970) var 
husmannssønn fra Rudshøgda  
i Hedmark. Forfatterskapet hans inklu-
derer dikt, viser, avisstubber, noveller, 
romaner og serier for radio og TV. 
Viktige arenaer var Magasinet for alle, 
Arbeiderbladet, Det Norske Teatret og 
NRK. Kort før han døde ble han tildelt 
Norsk Kulturråds Ærespris.

Utallige av visene spilte Prøysen inn 
på grammofonplater. Men folkekjære 
«Vise for gærne jinter» spilte han aldri 
selv inn på plate. Melodien er laget av 
Egil Monn-Iversen.

Prøysen var en glimrende tekst-
smed. Dette kunstfaget utviklet han 
med bruk av rik symbolikk, men alltid 

Ei vise for gærne jenter - og mannsrøster

forankret i gjenkjennelig hverdagsliv 
- riktignok med muligheter til fantasi, 
drømmer og tolkninger. Psykolog og 
forfatter Peder Mjøs kaller «Vise for 

Foto: Ukjent/NB/Wikipedia

gærne jinter» for en pubertetsbeskri-
velse: «Jentene er i utgangspunktet 
alene i Paradiset – på Lauvåsen, der det 
vokser jordbær. Det er bare å forsyne 
seg av det man liker best i en over-
dådig verden. Men allerede i andre 
vers blir det klart at det også er gutter 
på Lauvåsen. Fine gutter, lange gutter. 
Altså passende partnere som man kan 
ta med hemmat og leve lykkelig med 
sukker på. Og alt dette skal en gang 
være kjære minner». I Tidskrift for 
Norsk Psykologforening, fortsetter 
Mjøs. - «Overgangen til voksenlivet, 
foreningen med en passende partner, 
er spennende og lystbetont hos 
Prøysen. På Lauvåsen tar jentene selv 
aktivt del i overgangen, de finner et 
strå å træ dom på, heller enn å bare 
brøle «nei». Hos Prøysen fullføres over-
gangen til voksenlivet».
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Oppå lauvåsen veks det jordbær

fine jordbær, raude jordbær

Heile væla er berre jordbær

finn eit strå og træ dom på

Eit er for gammalt, det ska få stå

eit er for grønt, det går vi ifrå

Men aille andre ska vi ta med hemmat

og leve lykkelig med sukker på

Oppå lauvåsen veks det gutter

fine gutter, sterke gutter

Heile væla er berre gutter

finn eit strå og træ dom på

Ein er for gammal, han ska få stå

ein er for ung, han går vi ifrå

Men aille andre ska vi ta med hemmat

og leve lykkelig med sukker på

Oppå lauvåsen veks det minner

gode minner, gælne minner

Heile væla er berre minner

finn eit strå og træ dom på

Eit er for gammalt, det ska få stå

eit er for nytt, det går vi ifrå

Men aille andre ska vi ta med hemmat

og leve lykkelig med sukker på
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Tekst: Camilla Wallenius Mork
Foto: Basel Kherallah

Etter oppvarmingen er det tid for 
øving. Det terpes litt på tekst og rytme, 
og øves på sanger som etter hvert skal 
fremføres på korets faste konserter - på 
17. mai, basar eller familiegudstjeneste.

å holde på konsentrasjonen, er hun 
snar med å lage et avbrekk i form av en 
danselek eller samlingsstund.

– Vi er ikke opptatt av å holde på 
en streng disiplin, sier dirigenten 
smilende. Det viktigste er å la barna 
oppleve gleden ved sang og musikk. 
Tidligere var det et enda større alder-
spenn på sangerne i koret, og da delte 
vi gjerne opp koret med de yngste og de 
eldste sangerne i hver sin gruppe. Men 
nå er gruppen så sammensveiset, at det 
behovet ikke er der.

I Godt Nytt er de opptatt av å heie 
hverandre frem og å bygge opp under 
vennskap, forteller leder Anne Kari 
Moslått (41).

– Vi ønsker at barna skal finne glede 
i hverandre og knytte bånd på tvers av 
alder. Det er mye hæla i taket når vi 
møtes. Før sommerferien hadde vi en 
flott avslutning med konsert for vel 90 
publikummere.

– Så hva er det som synges i barne-
koret i Svinndal?

– Vi er et kristent barnekor, og det 
gjenspeiler seg jo i repertoaret som vi 
velger. Fokus på å være postitive og 

takknemlige er viktig for oss - og  
å takke Gud for skaperverket. De fleste 
sangene tar med seg noe av dette.

Da Anne Kari var fem år gammel, var 
det første øvelse for det nyoppstartede 
barnekoret i bygda. Hun var selv med til 
hun var 16 år gammel og har dirigert og 
spilt piano i koret i tolv år. I tenårene 
dro hun fra Svinndal for å studere, men 
flyttet siden tilbake. Hun driver nå eget 
gartneri, men har kurs i dirigering og 
arrangering. Og da hun fikk barn, ble 
familien igjen aktive i barnekoret.

 – Nå har eldstemann flyttet ut. Men 
vår mellomste på 14 år har vært med 
siden han var to år, og spiller nå gitar. 
Yngste på fire, er også med i koret og 
synger. Barna våre har vel mer eller 
mindre vokst opp i koret, akkurat som 
meg selv, ler hun.

Inger-Johanne har også vokst opp  
i koret. Nå har hun vært med som diri-
gent i snart ett år.

– Barnekoret Godt nytt er et spen-
nende og inspirerende sted å være. Det 
er en grunn til at jeg fortsatt er der, 
forteller en smilende Anne Kari - mens 
glade barnestemmer igjen fyller loka-
lene på Fredheim.

Kontakt:
Anne Kari Moslått - 977 70 050
Inger-Johanne Sælid Grimsrud - 945 42 287
facebook, godt nytt 

Hoppende godt Nytt

Det er torsdag ettermiddag og 25 barn i alderen tre til ni år hopper og 
spretter i lokalene på Fredheim i Svinndal - mens tøysesanger ljomer 
mellom veggene. Det er oppvarming i barnekoret Godt Nytt.

Dirigent Inger-Johanne Sælid Grimsrud (til 
venstre) og leder Anne Kari Moslått. 

Dirigent Inger-Johanne Sælid 
Grimsrud (27) vet hvordan hun skal 
fremkalle sanggleden hos barna. Når 
det blir vanskelig for de minste barna 
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LEDER. Stine Kiserud

Brass med Ljom
Det startet som et janitsjarorkester i 2003. I dag er det lille Musikkorpset ljom 

i Svinndal mer som et brassband å regne, med sin sterke blåserekke. 

tilfeldig utvikling. Man får tilpasse seg, 
ler hun.

Alder på medlemmene spenner fra 
25 til 70 år, og i korpset finner man 
mange av bygdas yrkesgrupper repre-
sentert: Lærere, bønder, helsesøster, 
regnskapsmedarbeidere, barnehagean-
satte og pensjonister - alle med det til 

felles at de trives med å få 
skape musikk på den sosiale 
samlingsplassen som et 
korps er. De fleste medlem-
mene er fra Svinndal, men 
det er også pendlere fra Moss 
og Våler. Dirigenten selv 
pendler fra Fredrikstad.

– Vi spiller på et nivå som 
de fleste behersker, forsi-
krer Stine. – Og musikalske 
utfordringer tar vi på en 
strak arm!

Spillejobbene er mangfoldige. – Vi 
spiller blant annet på julebord og jule-
grantenning, på 17. mai og kulturdag 
med kor. I tillegg har vi adventskon-
serten 1. søndag i advent, som er en 
tradisjon vi har blitt veldig glad i. 

Etter endt spillejobb, er det ikke 

uvanlig at korpsmedlemmene går ut 
og spiser sammen. – Det er alltid veldig 
hyggelig å samles utenom øvelser også. 
Julebord og sommeravslutning har blitt 
fast post i programmet, forteller hun.

Stine har også bidratt med rekrut-
tering av nye medlemmer til musikk-
miljøet i Svinndal. To barn har kommet 
til siden hun og mannen flyttet til 
tettstedet i 2003, og nå er eldstemann 
aspirant i skolekorpset mens yngste-
jenta er med i kor. Tiden får vise om de 
også blir en del av Musikkorpset Ljom.

I mellomtiden ønsker Musikkorpset 
Ljom nye medlemmer hjertelig 
velkommen til å bli en del av den 
glade, musikalske gjengen i Svinndal. 
– Alle er velkommen, forsikrer Stine 
Kiserud.

Kontakt:
Stine Kiserud, leder
408 41 397
post@ljom.no
ljom.no
facebook, ljom svinndal

Tekst: Camilla Wallenius Mork
Foto: Basel Kherallah

I tillegg til sine 12 blåsere har korpset 
en trommeslager. Hver torsdag møtes 
de på Svinndal skole - og øver på et 
variert repertoar.

Stine Kiserud (33 år) er Ljoms 
nyvalgte leder. Hun flyttet 
til Svinndal for tolv år siden, 
samme år som korpset ble 
etablert. På den tiden kjente 
hun ingen selv i bygda, bort-
sett fra noe familie der. Men 
etter å ha sett og hørt Ljom 
spille på «julegateåpningen», 
ble hun med og drakk kaffe 
med dem etterpå. Dermed 
var det gjort - Stine tok med 
seg sin kornett og har siden 
vært medlem i korpset.

– Korps er en flott måte å bli kjent 
med andre på, sier den frivillige 
lederen. – Det er veldig sosialt og vi 
har mye gøy sammen. Det er en glad 
og morsom gjeng som viser stor spil-
leglede. At vi nå er et brassband mer 
enn et janitsjarorkester, var nok en litt 
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Av: Inger Thinn, styremedlem Våler/Svinndal Frivilligsentral
Foto: Karl Johan Trollerud

Svinndal skolekorps ble stiftet  
i 1952, og i glanstiden på 1980-tallet 
kunne korpset skilte med over femti 
medlemmer. Hvordan er det så 
med korpset idag, i en tid da skole-
korps stadig må gi opp på grunn av 
manglende rekruttering?

Det gamle korpset har i dag tyve 
medlemmer, altså langt unna glans-
tiden for noen år siden. Men leder 
Øivind Funderud (51) forteller entusias-
tisk om ivrige musikanter som utgjør 
en sammensveiset flokk med tro på 
fremtiden. Styret har bevisst satset på 
et samarbeid med kulturskolen, og 
håper på minst fem aspiranter neste år. 
Skolekorpset skal leve! 

Svinndal Skolekorps er mer enn 
taktfaste blåseinstrumenter og 
trommer. Det er sosialtrening og opple-
velse av fellesskap - og det er mestring 

levende i korpsdødens tid
og moro å lære å spille et instrument. 
Alles innsats er like viktig for et godt 
sluttresultat, og det vet de, de unge 
musikerne. 

Godt planlagte turer til festivaler  
i andre byer skjer sammen med korps-
deltakeres foreldre og søsken, som 
fyller en buss og drar avsted. Dette gir 
minner for livet. I 2012 feiret korpset 
60-årsjubileum, med deltagelse på en 
stor festival ved Gardasjøen i Italia – 
en uforglemmelig tur som varte seks 
dager til ende.

Vi deler korpsets fremtidsoptimisme 
og er glade for at bygda vår har ivrige 
voksne som står på i tider hvor mange 
gir opp. Og når dagens korpsdelta-
gere blir for store for skolekorps, står 
voksenkorpset Ljom klar til å ta imot 
dem. Disse dyktige musikerne er få, 
men spiller sikkert og godt. Der er det 
plass til både foreldre og barn, når de 
ikke er barn lenger!

LEDER. Øivind Funderud.

Kontakt:
Øyvind Funderud, leder 
915 16 180 
ofunderud@online.no
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Yvonne forsberg ønsket å kle babyer i Zimbabwe med lun ull fremfor avispapiret 

som de fattige mødrene pakket de nyfødte inn i. Målet var å strikke 100 par 

sokker på ett år. Nå i mai overleverte hun over tusen sokker til Cecilie lundgreen 

i hjelpeorganisasjonen Eyes4Zimbabwe.

Varme Zimbabwe-sokker for harde livet
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Varme Zimbabwe-sokker for harde livet
Tekst: Camilla Wallenius Mork
Foto: Miriam S. Larsen

– Det ble 1348 par sokker totalt, 
konstaterer Yvonne fornøyd. - Det er til 
sammen over 3000 timer med frivillig 
arbeid som er lagt ned av alle som har 
bidratt til dette. Både voksne og unge, 
som aldri har strikket før, har lært seg 
håndarbeidet for å bidra til prosjektet, 
smiler hun.

Men hvordan startet denne strikke-
dilla? Vi spoler vel ett år tilbake i tid. 

Yvonnes venninner, golfspillerne 
Cecilie Lundgreen og Laurette Mauritz, 
er engasjert i hjelpearbeid i Zimbabwe, 
gjennom organisasjonen Eyes4Zim-
babwe. De forteller om et land med 94 
% arbeidsledighet, mye fattigdom og 
skyhøy barnedødelighet. Flere sped-
barn fryser rett og slett i hjel på kalde 
netter. Nyfødte blir pakket inn i aviser 
når mødrene tar med seg barna hjem 
fra fødselsklinikkene, fordi foreldrene 
ikke har annet å tilby.

– Jeg syntes det hørtes så forferdelig 

ut, å ikke ha annet enn aviser å pakke 
sitt nyfødte barn inn i, sier Yvonne. 
Jeg ønsket sterkt å bidra med noe, og 
kom til å tenke på alle garnrestene jeg 
hadde liggende. Lenge hadde jeg tenkt 
på å finne noe nyttig å bruke dem til, 
og så fikk jeg idéen om å strikke små 
sokker til de nyfødte barna i Zimbabwe.
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at fordi mange som strikker ikke 
snakker norsk, har entusiastene over-
satt strikkeoppskriften til engelsk.

– Jeg snakket med 
alle jeg møtte om 
prosjektet. Venner og 
kjente i kirken og  
i lyrikklubben på biblio-
teket. Der ble jeg tipset 
om Frivilligsentralen, 
hvor de var veldig posi-
tive. De engasjerte flere 
strikkeglade frivillige, 
og i påsken fikk jeg 166 
sokker i påskegave fra 
dem.

Etter hvert som strik-
kingen bredte om seg, økte målet om  
å klare 100 par sokker til 1000. Yvonne 
er tydelig overveldet av responsen hun 
har fått. - Jeg starter hver dag med  
å strikke, sier hun, og viser frem sine 
nylagede sokker og lapper til baby-
tepper. I utgangspunktet begynte jeg 
med dette for å gi prosjektet fremdrift. 

Jeg var aldri sikker på å komme i mål i 
løpet av året. Men det har vært en over-
raskende stor glede blant de som har 
vært med. Det er tydelig at folk finner 
dette givende. 

I tillegg til strikkekafeen på Frivil-
ligsentralen, ble Jesu Kristi Kirke også 
engasjert. Det begynte med noen 
ungdommer som ville strikke. Siden 
ble de flere. Så ble mødre og beste-
mødre også med. Strikkeglade pendlere 
har strikket på toget. – Etter en stund 
begynte jeg å få poser med hjemmest-
rikkede sokker levert på døra, ler hun.

I midten av mai ble det trommet 
sammen til fest på Café Trappané, da 
sokkene skulle overleveres til Yvonnes 
venner i Eyes4Zimbabwe. Folk som 
hadde deltatt i den enorme strikkedug-
naden møtte opp for å se resultatet: 
Bord på bord dekket med kurver, fulle 
av sokker. Få dager senere var de på vei 
til Zimbabwe for å kles på nyfødte, små 
føtter.

Sokkene har en annen viktig funk-
sjon også, sier Yvonne. Dødeligheten 
for mor og barn ved fødsel er høy i et 
fattig land som Zimbabwe. Mange føder 
heller hjemme under dårlige sanitære 
forhold, enn å dra på fødselsklinikkene 
som ofte ligger flere mil unna lands-
byen.

– Men med sokkene håper vi å lokke 
flere til fødselsklinikkene, sier hun. De 
som likevel ønsker å føde hjemme, får 
basiskunnskaper om hygiene og barsel 
på fødselsklinikkene, slik at sjansene 
for at mor og barn overlever øker 
betraktelig.

Yvonne har fortsatt sitt strikkepro-
sjekt etter at den første ladningen ble 
sendt til Zimbabwe. – Jeg har et nytt 
prosjekt på trappene, smiler hun. Det 
er så mange som synes dette er hyggelig 

å være med på. Idéen var 
jo opprinnelig at man 
skulle bruke restegarn, 
at det ikke skulle koste 
noe. Men mange som 
har blitt med, har aldri 
strikket før. Så nå har vi 
ordnet med garnnøster 
som koster 35 kroner 
stykket. Et garnnøste gir 
et par sokker, en lue og 
to lapper. Lappene lager 
vi tepper av.

Det nye prosjektet er 
koblet sammen med strikkefestivalen 
neste år. Der vil alle bidrag til Zimbab-
wesokken stilles ut. Og skulle du nå 
ønske å bli med på strikkingen du også, 
finner du strikkeoppskriften på Moss 
Bibliotek og Moss Frivilligsentral.

– Alle som bidrar med strikk, bidrar 
med sitt gode hjerte, sier Yvonne 

IVRIGE STRIKKERE. I full aktivitet på Moss Frivilligsentral - fra venstre, Vera Hagmann, Laila 
Nerland, Unni Ringstad - og Yvonne Forsberg.

EYES4ZIMBABWE. Over tusen nyfødte barn i Zimbabwe har fått varme strikkesokker takket være 
hjelpeorganisasjonens varmhjertede kvinner. Fra venstre: Cecilie Lundgreen, Yvonne Forsberg, 
Patience Madoma, Reeve A. Nield og Laurette Maritz. (Foto: Torill Sørensen)

spedbarn 
fryser i hjel

Yvonne laget raskt en enkel strik-
keoppskrift, som hun kalte Zimbab-
wesokken. Denne delte hun ut til 
venner og kjente, som hun visste at 
strikket. Hun satte seg som mål å få 
laget 100 par sokker til hun skulle møte 
Cecilie og Laurette igjen, ett år senere. 
Men Yvonne er en driftig og svært 
sosial dame, og det tok ikke lang tid 
før mange flere enn hennes nærmeste 
bekjentskapskrets var engasjert i strik-
keprosjektet.

– En morgen jeg skulle på biblioteket 
her i Moss, kom jeg litt for tidlig og ble 
sittende og vente utenfor, forteller hun. 
Ved siden av meg satt det en dame fra 
Indonesia med en nydelig strikkelue 
på seg, som hun hadde laget selv. Jeg 
inviterte henne til treff på lyrikklubben 
vår. Hun kom, og på tross av språk-
problemer lærte hun raskt å strikke 
sokker. Etter en stund, kom hun og ga 
meg 15 par sokker som hun selv hadde 
laget.

Yvonne smiler bredt, og kan fortelle 
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avslutningsvis. Og ingenting av det de 
gir forsvinner i driftskostnader. Det er 
fantastisk at man på denne måten kan 
bidra til å hjelpe og glede folk man ikke 
kjenner. 

Strikking til barn i Zimbabwe - det kan 
vekke assosiasjoner med misjonsdamer 
som «strikker strømper til zulubørnene» 
eller til basar. Mange har nok betraktet 
misjonsdamene med litt overbærenhet, 
og kanskje også vitset litt om dem.

I 1824 fikk vi forsamlingsfrihet  
i Norge. Da ble det etablert en rekke 
organisasjoner, blant annet misjons-
kvinneforeningene. Kvinneforenings-
modellen kom fra kontinentet, og var 
en effektiv måte å skaffe inntekter på. 
Rundt 1860 skjøt kvinneforeningene 
fart. De fungerte faktisk så bra, at de 
ble et forbilde for mange organisasjoner 
(og for Sjømannskirka). På det meste 
var det mange tusen kvinneforeninger 
i Norge.

Tenk på Norge i 1915. Tuberkulosen 
herjet. For flertallet av befolkninga 
fantes det ikke syketrygd utenom fattig-
kassa. Særlig gjaldt dette kvinnene. For 
å hjelpe fattige trengtes det penger. 
Kvinneforeningene strikket sokker, 
heklet grytekluter, de holdt basar.

Dette arbeidet var med på å 
legge grunnlaget for velferdsstaten. 
Betydningen av kvinnenes innsats 
er oversett, både av folk flest og av 
forskere. Mytene om kvinneforenin-
gene beskriver dem som strikkende og 
sladrende borgerfruer. Men innsatsen 
var imponerende, målrettet og godt 
organisert. Mange har snakket om 
arbeiderbevegelsens rolle i framveksten 
av velferdsstaten. De andre tiltakene er 
kanskje blitt avfeid som «veldedighet». 
Men kvinneforeningene hjalp alle, ikke 
bare sine egne. Etter hvert utviklet det 

seg fra «fattigpleie» til «sykepleie». Dette 
spilte en viktig rolle i Norge!

I Moss Frivilligsentral har vi en rekke 
aktiviteter, noen er det lett å rekruttere 
frivillige til, andre vanskeligere.  
Strikkeprosjekter er en aktivitet det 
er lett å få respons på. Vi har strikket 
oransje skjerf til Kirkens Bymisjon, 
bittesmå luer til Leger uten grenser, og 
sokker til Frelsesarméen. 

Da Yvonne Forsberg spurte om vi 
ville strikke sokker til Zimbabwe, 
begynte snøballen å rulle. Det er ikke 
bare våre frivillige som har strikket, 
de har kontaktet sine venner, som 
igjen har kontaktet sine venner. Noen 
har lest om det på hjemmesiden vår 

Strikking til fattige Børn

eller på facebook, og har bedt oss om 
oppskriften. Av og til, når jeg kommer 
på jobb, henger det en pose med sokker 
på døra.

Vi vet at situasjonen i Zimbabwe 
er veldig forskjellig fra vår situasjon, 
i dagens Norge. Vi har hørt om mødre 
som drar hjem fra sykehuset med sin 
nyfødte baby i en avis. Men kanskje 
dette likner mer på situasjonen i Norge 
for 200 år siden?

Tusen takk, Yvonne! Takk for at vi 
har fått være med på dette fine, fine 
prosjektet!

Av: Torill Sørenssen, daglig leder Moss Frivil-
ligsentral

Kontakt:
eyes4zimbawe
934 57 500 
cecilie.lundgreen@2wglobal.com
eyes4zimbabwe.org
facebook, eyes4zimbawe

Harare

Zimbabwe
Republikk i sørøstlige Afrika 

Tidligere britisk koloni (Rhodesia)
Uavhengig: 1980

Hovedstad: Harare
President: Robert Mugabe
Innbyggere: 11,6 millioner 

Gjennomsnittlig levealder: 46 år

Zimbabweer er av FN rangert på 156. 
plass i verden på HDI-indeksen, som 
måler brutto nasjonalprodukt relatert 

til bl.a. utdanningsnivå og forventet 
levealder.

(Foto: Privat)
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Tekst: Sigbjørn Tveite

I rikspolitikken er det enkelte kjente 
skiller i synet på frivillighetens rolle  
i samfunnet. 

Ordførerne i Moss, Rygge og Våler 
har alle erfaring som frivillige i sine 
nærmiljøer. Også de uttrykker seg noe 
ulikt om oppgavefordelingen mellom 
frivilligheten og det offentlige.

Høyre-ordfører Tage Pettersen i 
Moss mener at frivilligheten skal være 
et supplement til offentlige tilbud, og 
understreker - alltid kun et supplement. 
- Uten frivilligheten hadde flere vært 
en belastning for det offentlige. Dagens 
frivillighet har overtatt for «nabokjer-

ringa», sier han. - Vi tar oss ikke tid til  
å bry oss på samme måte som før. 

Arbeiderparti-ordfører Inger-Lise 
Skartlien i Rygge tar utgangspunkt  
i at det framover ikke er nok «hender» 
til å løse alle samfunnsoppgaver. - Da 
kan det være aktuelt å ty til frivilliges 
innsats, men på en mer bindende måte 
enn det som er vanlig i dag, sier hun. 
Kravene om opplæring, medfølgende 
økonomiske midler - og at frivilligheten 
ikke skal ta jobben fra noen, er hun 
tydelig på.

Senterparti-ordfører Reidar Kaabbel 
i Våler kan fortelle at hans kommune 
er helt avhengig av frivilligheten. - Vi 
må spare penger til viktige tjenester og 

Ordfører Tage Pettersen (43) i Moss 
takker en provoserende radikal lærer 
fra elevtiden på Bytårnet ungdoms-

skole for at han 
ble interessert 
i politikk. Bare 
17 år gammel 
ble han formann 
i Moss Unge 
Høyre. Nå håper 
han på fire nye 
år med ordfø-
rerklubba. På 
fritiden er han 
leksehjelper for 
flere innvandrer-
ungdommer - en 

aktivitet som er organisert gjennom 
Frivilligsentralen.

Tage tok tidlig fagbrev som kokk, 
før han endret kurs og tok utdannelse 
innen administrasjon, bedriftsøkonomi 
og EDB. Han har bl.a. vært intendant, 
forpleiningsoffiser, instruktør og avde-
lingssjef i Marinen. Inntil han tok på 
seg ordførerkjedet i 2011, var han sjef 
for Tillitsmannsordningen i Forsvaret.

Den ganske så unge ordføreren har 
tydelige meninger om frivillighet.

– Den skal alltid være et supplement 
til offentlige tilbud, sier Tage. Høyre-
ordføreren understreker - alltid kun et 
supplement. Vi skal være glade for at vi 
i Norge har et offentlig sikkerhetsnett. 
Uten frivilligheten hadde flere endt 
bl.a. i barnevernet, og dermed vært en 
belastning for det offentlige.

– Dagens frivillighet har overtatt for 
«nabokjerringa», fortsetter han. Vi tar 
oss ikke tid til å bry oss på samme måte 
som før. Stadig mer må organiseres. 

– Og Moss kommune bevilger 
penger til den organiserte frivillig-
heten?

– Ja. Gjennom Kvinnerådet lønner vi 
bl.a. en stilling ved Frivilligsentralen, 
ved Velferdssentralen og det samme 
ved Home-Start.

Det nærmer seg nytt kommune- og 
fylkestingvalg. Opplever du mye frivil-
lighet i politikken?

– Nesten alle politikere er frivillige. 
Lokalt er det kun jeg som ordfører, som 
er lønnet. Nesten alle bruker fritiden 
sin. Spesielt i valgkampene er det en 
kjerne av frivillige som gjør en stor 
innsats på kort tid. 

– Trolig vil omkring 3,8 millioner 

Nabokjerring og leksehjelper 

Ordførerne 
om frivillighet

investeringer innen helse og skole. Og 
jeg har aldri opplevd at noen frivillige  
i Våler har tvilt på at de er satt pris på. 

Om få uker er det nytt lokalvalg. 
Sesongen for stemmesanking går nå inn 
i sin viktige avsluttende fase. Under to 
hundre tusen nordmenn er medlemmer 
i et politisk parti. Men trolig vil 
omkring 3,8 millioner avgi sin stemme 
innen mandagskvelden 13. september. 

Nesten all lokalpolitisk virksomhet 
drives av frivillige. Ordførerne kan 
fortelle at det er få villige som vil stå på 
partienes valglister - men mange frivil-
lige som gjør en stor innsats nå  
i valgkampen.

avgi sin stemme ved valget nå i 
september. Men under to hundre 
tusen er medlemmer i et politisk parti. 
Hvorfor vil stadig færre være med?

– Å være politiker kan være både 
belastende og en møkkapost. Derfor er 
gjennomtrekken av folkevalgte stor. 
Jeg tror mange opplever det mindre 
forpliktende å ikke være medlem i et 
parti. Ved å melde seg inn, føler mange 
at de må stå til ansvar for et helt parti-
program.

Flere av landets frivillige organisa-
sjoner har enkeltvis flere medlemmer 
enn de politiske partiene tilsammen. 

Det ligger jo veldig mye makt 
i partiene, alle med ganske få 
medlemmer, som setter opp sine prio-
riterte lister av valgbare medlemmer 
til å styre kommunene, fylkene og 
nasjonen. Kan dette være en utfordring 
for demokratiet?

– Jeg skulle gjerne sett at flere ble 
partimedlemmer. «Gulroten» er å få 
være med i tidlige prosesser - ikke 
minst nominasjon til valglistene. 

Med ordførerrollen følger det 
hektiske dager og kvelder. Likevel 
klarer han å finne tid til også å være 

Tage Pettersen 
(Foto: Miriam S. Larsen)
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I SAMME BÅT: De lønnede ordførerne Inger-Lise Skartlien (Ap), Tage Pettersen (H) og Reidar Kaabbel (Sp) roser alle den lokale frivilligheten. (Foto: 
Tommy Tindlund, fra boken Vansjø - i hjerte av Østfold, Tindlund forlag)

fargerikt samarbeid
Da en gang radikale Inger-Lise Skart-
lien (48) var elevrådsleder, lette hun 
etter andre sosialistiske ungdommer. 

Men hun fant 
ikke noe SU-lag, 
og havnet i 
AUF. Bare 20 år 
gammel ble hun 
valgt inn i fylkes-
tinget. I dag har 
hun ordfører-
klubba. Posi-
sjonene rundt 
styrebordet  
i kommunen ble 
sist fordelt i et 
politisk fargerikt 

samarbeid mellom Ap - og SV, Sp, Frp. 
De folkevalgte i Rygge har nær norsk 
rekord i tidsbruk for å enes om hvem 
som skal få sitte øverst. 

Den sjeldne brede alliansen holdt  
i under to år. Så i dag må Inger-Lise lose 
seg fram til vedtak fra sak til sak. En 
del mener at hun er blitt konservativ. 
Selv definerer hun seg på pragmatisk 
vis å tilhøre sentrum i Arbeiderpartiet. 

Siden hun er lønnet ordfører, er ikke 
den politiske innsatsen hennes  

sentralen. Uenigheten går nok på hvor 
mye ekstra ressurser den vil bli tilført. 

At Inger-Lise havnet i nettopp Arbei-
derpartiet, har ifølge henne selv med 
arv å gjøre.

– Da jeg vokste opp diskuterte vi ofte 
hjemme. Det var ikke så mye partipo-
litikk, men temaer som nord-sør og 
Israel-Palestina. Så holdningene mine 
har jeg nok tatt med meg derfra.

Flyktningpolitikk er et hett politisk 
tema om dagen - nasjonalt og lokalt. 
Ikke så få vil mene at Rygge er en 
«sinke» når det gjelder å ta imot flykt-
ninger.

– I 2009 begynte vi å ta imot noen 
enslige med minoritetsbakgrunn. I fjor 
sa vi ja til 10 nye innvandrere - og i år 
samme antall. Og på 1980-tallet tok 
vi imot mange vietnamesiske båtflyk-
tinger.

Det er mange personlige stemmer 
på Inger-Lise, som såvidt har gjort Ap 
til Rygges største parti ved de siste 
kommunevalgene. 

– Hva er dine tanker om hvorfor så få 
er medlemmer i de politiske partiene?

å anse som tradisjonell frivillighet. Men 
frivillig - det har hun vært tidligere.

– Jeg har vært natteravn, vært med  
i styret i boligsameiet vårt og ledet FAU 
da dattera mi gikk på skolen.

Før Inger-Lise ble ordfører, var hun 
tillitsvalgt i fagbevegelsen. Og tanker 
omkring frivillighet har hun.

– Den skal ikke ta jobben fra noen. 
Utgangspunktet er at det framover 
ikke er nok «hender» til å løse alle 
samfunnsoppgaver. Da kan det være 
aktuelt å ty til frivilliges innsats, men 
på en mer bindende måte enn det som 
er vanlig i dag. Det trengs opplæring. 
Et eksempel på dette er Røde Kors. 
Og skal frivilligheten ha bindende 
oppgaver, mener jeg at det må følge 
med økonomiske midler.

Rygge Frivilligsentral blir primært 
finansiert av kommunen. Er det poli-
tisk enighet om dette?

– Jeg jobbet noen år før det ble 
flertall for å etablere en egen sentral 
her.  
I det andre budsjettforsøket kom Høyre 
med. Mens Fremskrittspartiet var imot. 
Ut fra de positive erfaringene tror jeg 
ingen av partiene i dag vil nedlegge 

frivillig. Å ta del i oppgaven som avlast-
ningsfamilie er en av de faste aktivite-
tene til familien hans. Det skjer i regi 
av Home-Start.

– Og så er du frivillig leksehjelper?

– Ja. Etter å ha vært med på Språk-
kaféen på Frivilligsentralen i Skoggata, 
begynte jeg i fjor høst som fast lekse-
hjelper for to innvandrergutter. Det 
skjer på Moss Frivilligsentral. 

Tage Pettersen er ikke kun lokalt 
engasjert. Siden 2005 har han vært 
vararepresentant til Stortinget, og fra 
2008 har han vært leder av Østfold 
Høyre.

Inger-Lise Skartlien 
(Foto: Dirk Rosin)
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Reidar Kaabbel (40) har lang fartstid 
i politikken. Som tidlig tenåring ble 
han med i Senterungdommen, og ble 

lokallagsleder. 
For moderpar-
tiet i Våler har 
han vært valgt 
inn i kommune-
styret, videre til 
formannsskapet 
og vervet som 
varaordfører. Det 
er i de siste fire 
årene har han 
sittet øverst ved 
bordet - i ordfø-
rerstolen. 

På åpningsspørsmålet om hvorfor 
akkurat Senterpartiet er det største 
partiet i Våler, er svaret fra den poli-
tiske lederen kort og bestemt.

– Folk vil vite hva politikere står 
for. Senterpartiet har en politikk som 
mange liker. 

Reidar er for mange kjent for sine 
lokale reisebrev fra Våler-naturen. 
Hvordan startet dette?

– Det begynte med at jeg fortalte 
noen utenbygds kollegaer at den 
populære TV 2-serien «Hver gang vi 
møtes» skulle spilles inn her. De kunne 
ikke forstå hvorfor Våler var valgt. Da 
følte jeg at det var på tide å trekke 
fram det unike i kommunen vår. Bort 
med mindreverdighetskompleksene. Vi 
har naturen like utenfor døra. 70 % av 
vakre Vansjø ligger innenfor kommune-
grensa. Det er bare å få folk ut.

Hans egen kjennskap til naturen i 
området er stor, så det har hittil ikke 
vært vanskelig å fylle de nærmere 40 
reisebrevene med innhold.

– Trafikken av turgåere økte etter at 
reisebrevene ble publisert på Facebook. 
Og de små fortellingene brukes til akti-
viteter i lokale lag. Mer og ny merking 
av stier og turløyper viser at engasje-
mentet hos frivillige er stort. Stadig 
flere har blitt inspirert.

Selv om Reidar i dag er lønnet 

frivillighetsavhengig
møtene nå sist. Også politisk interes-
serte lider under tidskonkurransen. 
Ingen lever med mer enn 24 timer i 
døgnet. At partiene ikke har så mange 
engasjerte medlemmer, bekymrer meg 
imidlertid ikke så veldig - så lenge valg-
deltakelsen er god.

Reidar har solide røtter i Våler. Han 
kan fortelle om lokale slektslinjer helt 
tilbake til 1600-tallet. Også i politikken 
har han tradisjoner å følge opp. Faren, 
en bestefar og en oldefar har alle sittet  
i kommunestyret.

Våler har drøyt 5000 fastboende. 
Men i tillegg har dere i lange perioder 
vært betydelig flere her?

– Ja. I over 25 år har vi hatt flyktnin-
gemottak. Lenge hadde vi to. Et av dem 
var transitmottak for 3-400 som ventet 
på vedtak. Nå har Utlendingsdirekto-
ratet (UDI) uttrykt ønske om å ta dette  
i bruk igjen.

– Hvordan er stemningen rundt 
dette?

– Vi har hatt noen uheldige episoder 
opp gjennom årene. Så stemningen er 
ikke positiv. Folk her er litt småslitne.

Om politikernes holdning til å ta 
imot flyktninger for fast bosetting, 
fortsetter ordføreren:

– I alle partiene er det en grunn-
holdning for at vi som kommune har 
et moralsk ansvar. Men leiemarkedet 
for boliger er lite her. Så vi må få 
kjøpt flere leiligheter. Husbanken har 
gunstige finansieringsordninger for 
dette. 

– For mange flyktninger kan over-
gangen fra en millionby til landsbygda 
Våler være stor. Men integrering er 
komplisert. Og i arbeidet for å lykkes 
er også Våler/Svinndal Frivilligsentral 
med, sier han.

Reidar har en klar personlig oppfat-
ning om at den beste medisinen for alle 
er å bli aktivisert. Alle har noe å gi - og 
vil som frivillige få noe tilbake. 

– Jeg har aldri opplevd at noen frivil-
lige her i Våler har tvilt på at de er satt 
pris på.

rollen stiller jeg meg alltid bak det som 
flertallet av politikerne har bestemt seg 
for. 

– Hvordan er det å være på sosiale 
medier?

– Også på min Facebook-side 
opplever jeg lite hets og mobbing. Det 
avgjørende der er nok hva slags saker 
og synspunkter man publiserer, og 

hvordan man responderer i kommen-
tarfeltene.

Snart skal Rygges velgere avgjøre 
om virksomme Inger-Lise Skartlien 
fortsatt får mulighet til å sette seg ned  
i ordførerstolen.

ordfører, har han lang erfaring som 
frivillig.

– Jeg har vært med som ubetalt 
frivillig i de aller fleste av de over 90 
lagene og foreningene i kommunen. 
Våler er helt avhengig av frivilligheten 
- vi må spare penger til viktige tjenester 
og investeringer innen helse og skole. 
Hos oss har kommunen hatt et nært 
samarbeid med frivilligheten. Også lag 
og foreninger trenger forutsigbarhet. 
Men det er en utfordring, i vår gjen-
sidige avhengighet, å ikke strekke frivil-
ligheten for langt. 

I år er det igjen lokalvalg - og 
sesongen for stemmefisking er i full 
gang. Om partiene og politikerne 
ikke har lykkes med innsatsen sin før 
velgerne går til urnene mandag 14. 
september, er det for sent. Reidar håper 
på en nye periode som ordfører. Og 
Våler står overfor flere store utfor-
dringer, bl.a. den forestående kommu-
nereformen.

– Vår førsteprioritet er at Våler 
skal forbli som i dag. Vi har tidligere 
sluppet unna sammenslåinger. I areal 
er vi større enn Moss, Rygge og Råde 
tilsammen. Innbyggerne her har 
Østfolds laveste gjennomsnittsalder, 
og i prosent har vi størst befolknings-
vekst i hele fylket. Unge utflyttede 
vender tilbake. Vi er kjent for å ha gode 
oppvekstforhold. Og nå slår også stadig 
flere fra Oslo og Follo seg ned her. 

– Er det politikerne eller menig-
mann som skal avgjøre om Våler bør 
slå seg sammen med andre nabokom-
muner eller ikke?

– Vi i Senterpartiet er sterkt i mot 
tvangssammenslåing. Vi vil at folk selv 
skal få bestemme gjennom en folke-
avstemning. Men Våler har et samlet 
kommunestyrevedtak om å være med 
på utredninger av ulike alternativer. 

– Også i politikken er det mange 
frivillige - fotfolket. Hvordan er det med 
engasjementet i Våler?

– Mange av partiene slet med å få 
nok folk til listene på nominasjons-

– Jeg tror at mange opplever det for 
forpliktende å være partimedlem. Men 
vi politiske ledere må bli flinkere til  
å spørre - ikke minst for å få flere til  
å stille på valglistene.

– Opplever du mye ubehageligheter 
ved å være politiker og ordfører?

– Selvfølgelig er man litt utsatt, 
men i mindre grad som ordfører. I den 

Reidar Kaabbel 
(Foto: Privat)
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NORGE er i verdenstoppen i frivil-
lighet? 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 perioden 2004-2009 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.

vISSTE DU AT… ?
MINORITETER er mer aktive enn 
etniske nordmenn innen velferd, rettig-
hetsarbeid og religiøse organisasjoner. 
Men de deltar lite i kultur- og fritids-
sektoren.

FRIVILLIGHET i 2015 i økende grad 
handler om individuell selvrealise-
ring, som å øke egne kvalifikasjoner 
eller å styrke selvfølelsen? Nye delta-
kelsesformer, som frivillighet uten 
medlemskap og frivillighet på internett 
kommer til og øker i omfang.Virtuell 
frivillighet innebærer frivillig arbeid 
for sosiale nettsamfunn som modere-
ring 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 overrepresen-
tert blant de frivillige?

UTEN frivillighet stopper Norge?

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

Redigert utdrag: Østfoldhelsa

Kilde: De fleste av 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).
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Denne dagen går 100 000 nordmenn 
en viktig søndagstur, hvor de banker 
på 2,3 millioner dører. For å klare 
dette jobber mer enn 7000 frivillige 
for å mobilisere og organisere 
bøssebærere på aksjonsdagen. 
Lokalt engasjement er noe av det 
som gjør TV-aksjonen helt unik,  
i kommunene rundt om legges det 
ned mange timers frivillig arbeid 
for denne aksjonen. Størrelsen og 
effekten av TV-aksjonen er enorm 
og det hadde ikke vært mulig å få 
til dette uten det engasjementet 
hele Norges befolkning og norsk 
samfunnsliv viser denne dagen. 
Siden starten i 1974 er over 7,5 
milliarder kroner blitt samlet inn, 
og i fjor gav over 73 prosent av 
befolkningen til aksjonen.

Årets aksjon 18. oktober
TV-aksjonen 2015 går til 
Regnskogfondet og sammen 
skal vi bevare noen av verdens 
største, sammenhengende 
regnskogsområder i Peru, Brasil, DR 
Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse 
områdene er større enn Norge og 
Danmark til sammen.

Verdens regnskoger er under 
et voldsomt press og hvert minutt 
forsvinner store regnskogsområder 
- for alltid.

Regnskogen forsyner verden med 
mat, vann og medisiner, og bidrar 
til å regulere klimaet på kloden.
Regnskogen er dessuten hjemmet 
til om lag 260 millioner mennesker. 
Disse blir drevet ut i fattigdom hvis 
skogene raseres.

Ved å bevare regnskogene, 
bevarer vi også et biologisk 
skattkammer som rommer 50-80 
prosent av landjordas arter. 
Gjennom årets TV-aksjon skal vi 
bevare regnskogen for klodens 
klima, vår felles framtid og for 
260 millioner mennesker som har 
regnskogen som sitt hjem.

Regnskogfondets arbeid viser at 
der urfolk har fått rettighetene til sitt 
eget landområde, der står skogen. 
Derfor samarbeider organisasjonen 
tett med mennesker som bor i 
regnskogen. Dette gjøres gjennom 
rettighetsopplæring, advokatbistand, 
utvikling av alternative inntektsveier 
og hjelp til skogovervåking.

Tv-aksjonen

verdens største dugnad

Vil du være bøssebærer?
Telefon 02025
www.blimed.no
 
Moss Kommune
Ingvild Sikkeland 902 97 010
 
Rygge Frivilligsentral
Marit Frydenlund 948 02 966

Våler/Svinndal 
Frivilligsentral
Karen Margrethe Hansen 936 22 761
Elin S. Johansen 69 28 91 07

– mange små bidrag gjør en stor 
forskjell for barna i Tallinn

Tekst: Sigbjørn Tveite
Foto: Guro Skjelderup

Det er helg tidlig i desember og SAS 
Juleflyet har nettopp landet i Tallinn 
i Estland. På barnehjemmet Peeteli 
i bydelen Kopli er det duket til fest 
og barna er pyntet i sin fineste stas. 
Julesanger og danser er øvet iherdig på 
de siste ukene, som barna snart skal 
fremføre for sine gjester fra Norge. Det 
er i dag det er «julaften» for disse barna.

For noen dager siden ankom Jule-
flyets trailere, og disse står nå klare 
med en last som skal deles ut i løpet av 
helgen. Hele høsten har Juleflyets frivil-
lige i hele landet samlet inn skoleutstyr, 
sanitærartikler, vinterklær, leker, stea-
rinlys og penger som har gått til innkjøp 
av mat for Tallinns aller fattigste.

Bydelen Kopli var opprinnelig et 
russisk arbeiderstrøk. Da jernteppet 
falt, ble grensen inn til Russland stengt 
for russerne som var igjen her. Uten 
hverken russisk eller estisk pass, ble de 
i praksis statsløse over natten, og hadde 
brått ingen steder å gjøre av seg. Strøm 
og vannforsyning ble stengt av, og 
husene har forfalt. Hjemløse søker hit. 

Det er arbeidsledige, rusmisbrukere - og 
barn.

De har absolutt ingenting. Men  
i kulda er Peeteli et sted de kan komme 
til - og få hjelp. Barnehjemmet deler ut 
mat, skoleutstyr, klær og bursdagsgaver. 
Det fungerer også som et dagsenter med 
leksehjelp, et varmt måltid og mulighet 
for å ta en dusj - i trygge omgivelser.

Juleflyets historie går tilbake til 1985, 
da Norving-kaptein Karsten Midtun 
ønsket å gjøre et PR-stunt for selskapet 
sitt i form av veldedighetsarbeid. Han 
kom i kontakt med et barnehjem  

i Polen og ble invitert dit for å se hva 
som trengtes av hjelp. Møtet med den 
enorme fattigdommen, bare timer fra 
rike Norge, ble en sjokkartet opplevelse 
for den unge kapteinen. PR-stuntet ble 
brått til et ektefølt engasjement for de 
underernærte og vanskjøttede barna  
i Gdansk.

I 1988 begynte Karsten som pilot 
i SAS, og videreførte aksjonen dit. 
Siden da, har SAS hvert år stilt et fly 
med mannskap til disposisjon for 
hjelpeaksjonen. Fra 2003 har Juleflyets 
destinasjon vært Tallinn. Med tiden har 
aksjonen vokst seg så stor, at det nå 
benyttes trailere som sendes av gårde  
i forkant av flyet for å få alle de innsam-
lede varene frem. 

Frivillige fra hele Norge er med på 
aksjonen. Også fra Moss. En av dem er 
Henning Henriksen, som hvert år fyller 
opp garasjen sin med innsamlede klær. 
Han har også flere ganger selv vært 
med Juleflyet til Tallinn. Det samme har 
den lokale klovnen og gledessprederen 
Cathrine Enger Johansen (klovnen 
Cathrine). 

Kontakt:
Finn Jørgen Steen
sasjulefly@gmail.com
juleflyet.com
facebook, SAS Juleflyet

Juleflyet
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Aktiviteter og kontakter

Moss Frivilligsentral

Aktiviteter for alle
• Internasjonalt sangkor og allsang 
på sykehjem
• Strikkekafé
• Språkkafé
• Datakafé
• Leksehjelp
•  Vaffel og vårrull – mat fra hele 

verden
• Internasjonal vennskapsklubb
• Selvhjelp og likemannsarbeid

Eldreliv - aktiviteter for eldre
• Møteplass Nøkkeland
• Møteplass Skoggata
•  Turer, aktiviteter, trim og kulturelle 

opplevelser

Oppgaver for frivillige
Turvenn eller besøksvenn, sykling 
uten alder, følge til legen, leksehjelp 
eller flyktningevenn, sang på 
sykehjem, lese høyt, handle for noen 
og enkelte praktiske oppgaver

Moss Frivilligsentral, 
Skoggata 24
Daglig leder: Torill Sørenssen
922 98 551
post@moss.frivilligsentral.no
moss.frivilligsentral.no
facebook, mossfrivilligsentral

Koordinator Eldreliv: Therese Lerstad
405 56 770
post@eldreliv.no

Rygge Frivilligsentral

Møteplasser
19.08: Oppstart - Hobbytreff
31.08: Oppstart - Maleklubb
31.08:  Oppstart - Porselensmaling 

(påmelding)
03.09:  Oppstart - Bridge (for 

nybegynnere og noe øvet)

Fysisk aktivitet
25.08: Oppstart - Tur og Stav
20.08:  Oppstart - Sirkel- og 

styrketrening (påmelding)
31.08:  Oppstart - 

Avspenningsøvelser m/lett 
styrketrening

Andre aktiviteter - 
fortløpende oppstart
• Datakafé
• Språkkafé
• Leksehjelp 
• Flyktningevenn
• Internasjonal møteplass 
•  Kurs og opplæring i foto, tegne/

male, bildebehandling,bridge, 
matm.m

• Hyggetreff for eldre
•  Følge til lege, handle med, 

turvenn, enkle praktiske oppgaver
• Frivillig på institusjon
• Skumringstimen
• Likemannsgrupper 
•  Utlån av lokaler til lag og 

foreninger

Rygge Frivilligsentral, 
Larkollveien 7 
(Bredsandsenteret)
Daglig leder: Marit Frydenlund
948 02 966
marit.frydenlund@rygge.kommune.no
rygge.kommune.no

Våler/Svinndal 
Frivilligsentral
 
Møteplasser 
Helse- og sosialsenteret, Våler

Mandag - fredag: 
Café Kroken kl.10-13 

Mandager: 
Bingo, dagsenteret kl.10.30-11.45 

Tirsdager: 
Lesestund, dagsenteret  
kl.11.15-11.45

Onsdager: 
• Kulturgruppen «Fiin gammel»

•  Allsang og musikk kl.10.30-12 
(partalls-uker)

•  Sang og musikk v/Odd og Ingar 
kl.10.30 (oddetalls-uker)

Møteplasser 
Frivilligsentralen, Svinndal

Mandager - torsdag: 
Bygdekafé kl.11-15

Mandager: 
Bingo kl.18.30-21 (partalls-uker)

Tirsdager: 
Spis sammen kl.12-14

Torsdager: 
Felles lunsjbord kl.12-14

Andre aktiviteter - 
fortløpende oppstart
• Stav og gå gruppe
• Leksekafé
• Kurs og bildebehandling
• Data «drop in» i Våler
• Data «drop in» i Svinndal
• Strikkekafé i Svinndal
• Strikkekafè i Våler
• Bowls i Våler
•  Trivselstralle, Helse- og 

sosialsenteret

Andre merkedager – blir 
annonsert
12.09 - 20.09 Kulturminnedagene 
15.09 Senior Surfdagen
22.09  Fleskemiddag m /dessert bord 

på sentralen
24.11 Blodklubb på Frivilligsentral
28.11 Julegrantenning på Våk
05.12 Julegrantenning i Våler
06.12 Julegrantenning i Svinndal
15.12 Julemiddag på sentralen

Oppgaver for frivillige
Følge til lege, handle med, turvenn, 
matutkjøring til hjemmeboende 
(daglig) og enkle praktiske oppgaver

Utlån av lokaler til lag og foreninger!

Våler/Svinndal 
Frivilligsentral, 
Svinndalsveien 9
Daglig leder:  
Karen Margrethe Hansen
69 28 63 16 / 936 22 761
post@vaaler-of.frivilligsentral.no
vaaler-of.frivilligsentral.no
facebook, våler/svinndal 
frivilligsentral

Muligheter
Mangfold
Møteplasser
 
Vil du være frivillig?
Vil du delta på aktiviteter?
Vil du ha kontakt med en frivillig?
 
 

Frivilligsentralenes formål er å få frem positive verdier og ressurser som finnes i kommu-
nene, samordne aktiviteter og arbeide for å utvikle nærmiljøene til et godt sted å bo. Sentra-
lene er en møteplass, koordinator, katalysator og nærmiljøutvikler - hvor de frivillige er de 
absolutt viktigste ressursene. Frivilligsentralene skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for 
mennesker, lag og foreninger, organisasjoner og det offentlige.

Vi er åpne for alle, er ikke medlemsbasert - og det er opp til hver enkelt hvor mye frivil-
lighet man vil bidra med.

Følg oss på hjemmesider og facebook.
Velkommen til frivilligsentralene!

moss rygge
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s e n t r a l s e n t r a l s e n t r a l

Felles merkedager:
01.10: Eldredagen
18.10: TV-aksjonen NRK
24.10: FN-dagen
05.12: Frivillighetsdagen
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Det verserer hårdnakkede rykter om hvor voldsomt mange dugnader det er når man er korpsforelder – loppemarkeder, kakebaking, 
papirinnsamlinger – you name it! Mange foreldre tror det er så mye dugnadsarbeid at de nekter barna sine å begynne i korps. 

Men det stemmer altså ikke! La oss få avlive den myten én gang for alle. Det er ikke mer arbeid for foreldre i korps enn i andre aktiviteter 
ungene våre er med på. Tvert imot, i vårt korps er det en dugnad som det forventes at alle stiller på - 1! Og det er vanligvis når vi arrangerer 
julemarked og tenner lysene på julegrana. For øvrig en flott tradisjon som er med på å skape trivsel og hygge i nærmiljøet i kommunene 
våre. Ellers er man med når det passer og når man føler man har tid til å bidra litt ekstra. For selvsagt må det være foreldre som driver denne 
flotte aktiviteten for barna våre – frivillig arbeid som er hyggelig, meningsfullt og som man får noe tilbake. Man får lov til å være sammen 
med en gjeng av flotte og glade barn og ungdommer. Ja, barn og ungdommer sammen faktisk! Korps er en aktivitet hvor vi blander alder og 
kjønn. Hvor mange av barnas fritidsaktiviteter er slik? Og et litt slitt uttrykk: «Vi har ingen reservebenk hos oss». Men det er faktisk et veldig 
viktig poeng. Alle er med. Alle er med på å skape noe sammen. Alle må være med for å skape et hele, et felleskap som jobber mot samme 
mål. Og i det fellesskapet er det både gutter og jenter - og de er fra 8 til 18 år. Slå den! 

Hva kan man lære av å være med i korps da? Jo - man lærer å samarbeide, man lærer å ta hensyn, man lærer å forvalte verdier, man 
lærer å spille et instrument, man får venner og man gir noe til felleskapet også. For hva ville 17.mai vært uten korps dere? – og hva med 
julegrantenning og innledningen av julefeiringen - viktige tradisjoner som korpset er med på å videreføre. I korpset konkurrerer vi ikke, vi 
topper ikke laget. Barna spiller sammen - den erfarne 15-åringen sitter ved siden av den nye 9-åringen. De spiller sammen, deler opplevelsen 
av å få til noe sammen. Det er ikke noe prestasjonsjag å snakke om - vi skal ikke vinne «neste kamp». Og en ting som jeg synes er så utrolig 
bra: Det er ingen foreldre som står på sidelinjen og roper!

Å være medlem av et korps koster et par tusenlapper i året. For det får barna disponere et instrument, låne uniformer - og de får 
opplæring og instruksjon av profesjonelle musikere ca tre timer i løpet av en uke. Driften er det de foreldrene som har litt ekstra tid i en 
periode, som står for. Og det skifter jo, når man har ekstra tid. Men en kjerne av frivillige er det alltid, og det er alltid noen som vil delta. Som 
sagt; det gir også veldig mye å få lov til å være sammen med disse flotte barna. Se gleden når de mestrer, se gløden når de opplever at 
musikken de spiller «groover». Ja, for det kan være mye «groovy» musikk i korps. Korps er langt fra bare marsjer og marsjering. Nå skal jeg 
avsløre en liten hemmelighet: Det er faktisk ikke marsjer de spiller mest. Det er mer rock, pop og også klassisk musikk. 
Og dere, husk: Korps er kult!

Hilsen Egil Lyberg - fornøyd og takknemlig korpspappa

RYGGEMUSIKKEN INVITERER ALLE TIL «ÅPEN KORPSDAG» PÅ HALMSTAD SKOLE, 5. SEPTEMBER KL.11.
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Korps er kult!


