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«Nei men se! Voksende måne der ute! - og den ene skyen på nattehimmelen som følger sin vei,
sva marga. Våre liv er på mange måter som skyens, de trer frem fra en usynlig sammenheng og
løser seg opp igjen. Jeg håper jeg alltid beholder gleden ved å følge skyens vei.»
– skrev filosofen og fjellklatreren Arne Næss.»

HVA FRIVILLIGHETEN BETYR FOR DE FRIVILLIGE
Toril Brekke har intervjuet noen av de frivillige
Man kan kanskje tro at Frivilligsentralen er et sted der noen gir og noen andre får, men et skarpere blikk
får en til å skjønne at de som gir, også opplever at de får mye tilbake, noe som betyr at de som mottar,
også gir. Samtaler med enkelte av de frivillige, bekrefter dette:
Ann Katrin leder sykurs. Hun lærer deltakerne å bruke symaskin. Ødelagte
plagg kan repareres, gardiner og nye plagg kan sys. Hvis deltakerne er
nykommere i Norge, lærer hun dem ordene på norsk: nål, tråd, stoff …
Ann Katrin har alltid vært glad i håndarbeid og lærte å strikke som
femåring. Men hun har aldri vært en som har stukket seg frem, tvert
imot, hun har hatt dårlig selvbilde og liten tro på egne fortrinn. På
Frivilligsentralen får hun brukt noe hun kan, og det har gitt henne styrke
og selvtillit. Det har fått meg til å våge også på områder som tidligere var
utenkelig, forteller hun. Som da jeg var julenisse ved et privat
arrangement. Det hadde jeg aldri turt før!
Solfrid var nettopp blitt enke da hun nærmet seg Frivilligsentralen i håp om å
finne en Sorg-gruppe. Det fantes ikke, men hun ble trukket inn i Hobbygruppa, og den fungerte som den støtten hun trengte. Nå er Solfrid i spissen
for en gjeng som besøker beboere på Vaterland omsorgsboliger. De steker
vafler og prater, de står for underholdning. Solfrid forteller at hun føler at det
er den støtten hun selv får i Hobby-gruppa som gjør at hun makter å gi noe på
Vaterland.
Gry var uføretrygdet da hun flyttet til Halden. Hun ble også med i Hobbygruppa, der deltagerne strikker eller hekler eller broderer, alt mens de prater
om vær og vind eller mer alvorlige spørsmål; alle nye deltakere på
Frivilligsentralen må akseptere respekt for det fortrolige: Alt som blir sagt om
personlige forhold, forblir i gruppa. Slik fikk Gry et nettverk. Og hun fikk noe å
fylle dagene med som trygdet. Hun tok vakter på festningen under Allsang på
Grensen. Hun var med og pusset opp Farmen-gården. Snart gikk hun i spissen
for å opprette en Tur-gruppe. Og nå er hun med i en Besøksgruppe som stiller
opp for beboerne i Søsterveien. Gry forteller om det fine ved å få brukt seg selv
og føle seg nyttig i samfunnet, samtidig som det skjer på hennes egne
premisser, uten krav, helt frivillig.
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Frivilligsentralen prøver alltid å finne ut hva nykommere har å bidra med, og Per
kan film. Han er god å ha i mørket når filmene surrer på lerretet eller en skjerm.
For mange år siden tok Per en god utdannelse og fikk en attraktiv jobb, men så
møtte han veggen av personlige grunner. Han ble trygdet og var langt nede, men
ønsket ikke bare å være en gratispassasjer. Dessuten trengte jeg noen å prate
med, sier han. Og her ble jeg tatt imot med åpne armer. For meg er det
psykoterapi å være i dette huset, fortsetter Per. Og jeg er glad for å kunne gjøre
praktiske ting til gjengjeld, som å skifte lysrør oppunder taket eller kjøre film.
Tore meldte seg som frivillig for å hjelpe flyktninger og innvandrere til å gli inn i det
norske samfunnet. Han stiller opp for Khaled som er kommet fra krigen i Syria. Han
hjelper ham å lære norsk, han bistår overfor det offentlige. Khaled kom alene til Norge,
men har nå fått familiegjenforening, og Tore er mellommann når Khaled må ha hjelp til
å få en større leilighet. Det gir meg noe å føle at jeg gjør noe viktig, sier Tore.

Da Ingebjørg ble alderspensjonist, ønsket hun fremdeles å være aktiv. Hun meldte
seg som leksehjelper. Dessuten er hun med og arrangerer runder med
inneballspillet Bowles. Det skjer i Black box på Konservativen, et lokale
Frivilligsentralen låner av kommunen. Ingebjørg og mannen Holger leder også
aktiviteten med bowls på Vaterland, der mange av deltakerne kan delta selv om de
sitter i rullestol. Dessuten er hun i spissen for prosjektet Ta den ring og la den
vandre sammen med Prestebakke skole. Poenget er å ta vare på gamle leker.
Celine går på ungdomsskolen og er leksehjelper. Hun kan hjelpe norske elever eller
innvandrere. Nå stiller hun spesielt opp for noen innvandrerbarn og mødrene deres.
Enkelte kvinner som kommer hit, er analfabeter, forteller hun. Det er en stor
utfordring for dem å lære å lese i voksen alder. Celines største utfordring er å hjelpe
barna i tråd med hva de lærer på skolen. Det burde være direkte kontakt mellom oss
leksehjelpere og de enkeltes lærere, sier hun.

Ibrahim kommer fra Etiopia. På kort tid er han blitt veldig flink i norsk, takket være
leksehjelperne, sier han. Han snakker varmt om mennesker han har møtt på
Frivilligsentralen. De har gjort ham kjent i byen, fulgt ham rundt, vist ham offentlige
kontorer. De tok seg av meg som en mor, som en bestemor, sier han. Til gjengjeld er
han med når det er dugnad, som i Brygga kultursal eller på Allsangen.

Evgenij er fra Kirgisistan. Han er kommet til Norge på grunn av kjærlighet.
Kjæresten er norsk; i tillegg har han fått stor hjelp av de frivillige til å lære seg
språket. Det var særlig en lærer fra Låby som bisto ham, hun ordnet med
språkpraksis på skolen hun var knyttet til. Han kunne hjelpe elevene der med
engelsk, samtidig som de lærte ham norsk. Dessuten var han på SFO som frivillig.
Evgenij deltar i en rekke tilbud i Frivillig-huset, som å gå på tur, spille sjakk, ha
språktreff. Han drømmer om å åpne en negleskjønnhets-salong i Halden. I
mellomtiden jobber han på McDonalds. Dessuten er han en aktiv frivillig: Evgenij
hjelper elever med matematikk. Akkurat nå hjelper han dessuten to franske unge
menn på jobb i Halden med norsk!
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MØTE MELLOM MENNESKER
Halden Frivilligsentral har i 2016 først og fremst lagt til rette for møteplasser der mennesker kan snakke
sammen og bli kjent i lokalmiljøet. Sosiale, kulturelle og helsefremmende aktiviteter er videreført.
En stor og mangfoldig frivillig innsats for god lokalsamfunnsutvikling, for mer trygghet, tilhørighet og
trivsel er gitt av over 300 aktive frivillige.

Halden sjakklubb

BRA-bandet

Seniornett

Frivillige har bidratt til driften av Frivillighuset i Violgata 14, der flere grupper, lag og foreninger
arrangerer møter og aktiviteter; Mandagens Turgruppe, Visegruppa 1881, BRA-bandet, Lions,
Boka Hjem og Leseombud, Lekseverksted og Språkkafe,
Mental Helse, Diabetesforeningen, LEVE - organisasjonen for etterlatte etter selvmord,
Onsdagens Hobbygruppe med diverse sykurs og annet, Internasjonal kvinnegruppe,
Halden Seniornettklubb, Halden lokallag av Norges Blindeforbund, Halden Sjakklubb,
Sesam Filmklubb, Pytt i Panne - musikkgruppe,
Husbandet med allsang og levende musikk «Helt halv Tolv», Internasjonalt kor - Gørgod sang,
Bowls, Jazzcafe, Natteravnene, Koordinator for den årlige TV-aksjonen, Sosial søndag, søndagskonserter.

Ragne er ledsager til tannlegen
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Det er i tillegg også andre som låner eller leier lokaler; Trafikkskaddes landsforening, Afasiforeningen,
politiske partier, boligsameier, kurdisk kulturforening, somalisk kvinnegruppe, med flere.
«Jeg har deltatt i en japansk te-seremoni en gang, det var en æresbevisning å delta.
En som har deltatt i en slik seremoni, vet at det største og det dypeste hender når tilsynelatende
ingenting hender» - Arne Næss
Frivillige har fotografert, produsert og solgt årets kalender «Dette visste du ikke»
Frivillige har bidratt med sang og musikk for institusjonsbeboere.
Frivillige har arrangert åpen trening og samvær med bowls i Black Box og bowls-trening og bingo for
beboere i omsorgsboliger, i samarbeid med folkehelsekoordinator.
Frivillige har arrangert besøksgrupper med kulturinnslag på institusjoner og omsorgsboliger.
Frivillige har bidratt med – tid til nærhet, besøkstjeneste, en til en.
Frivillige har vært ledsagere for mange som har taxitransport, som trenger støtte for å komme til
lege/kontroll sykehus/tannlege, etc.
Frivillige har bidratt med å hjelpe andre og hverandre, med praktisk hjelp
Frivillige har vært leksehjelpere, språkkafeverter, kultur/språk/lokalguider overfor minoritetsspråklige.
Frivillige har bidratt med engasjement og organisering av Fortellergruppe for unge flyktninger som
gjennom å fortelle sine historier for hverandre blir bedre kjent med norsk språk, i samarbeid med Karl
Erik Solgård, regissør.
Frivillige har hatt ansvar for å forberede og tilberede lunsj hver uke.
Frivillige har lagt ned svært mange timer med dugnadsarbeid, på festningen med Allsang på Grensen og
på Kornsjø, med arbeid for klargjøring av Farmengården, i samarbeid med Strix Produksjonsselskap og
med bærehjelp i forbindelse med konserter og teateroppsetninger, i samarbeid med Brygga kultursal.
Frivillige har vært engasjert i prosjektet Seven 2016 i samarbeid med Moss, Rygge, Rakkestad, Sarpsborg
kommuner, ditto frivilligsentraler og LO.
Frivillige har bistått teaterprosjektet «Vårt tapte hjemland», en gruppe fra Syria, som viste utendørs
teater i Busterudparken i juni og på frivilligsentralenes/region 2 sin konferanse i september.
Frivillige har vært med i prosjektet «Ta den Ring og la den vandre», i samarbeid med 3. og 4. klasse ved
Prestebakke skole.

En gruppe fra Syria laget teaterstykket "Vårt tapte hjemland"

"Ta den ring og la den vandre" - et prosjekt i samarbeid med
Prestebakke skole
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Frivillige har bidratt med arbeidsinnsats i opplegg og aktiviteter for barn/unge i skolens vinter- og
høstferie og har organisert Åpen sommermøteplass en kveld pr uke gjennom hele sommeren.
Frivillige har bidratt med mange oppgaver under planlegging og gjennomføring av Multicultura,
i Busterudparken, i samarbeid med Amatheastiftelsen, Halden kommune og flere.
Frivillige har organisert sykkelkurs for voksne, litteraturgruppe og legoverksted.

Sykurs med hobbygruppa

Per Christian Ellefsen holdt foredrag, Liv Renate Hovengen (t.v.)
Arild Elnes og Silje Kathinka Erichsen underholdt på
Verdensdagen for psykisk helse

Frivillige har klargjort for snekkerverksted i frivilligsentralens kjeller.
Frivillige har organisert sykurs, hjulpet med øvelseskjøring for minoritetsspråklige, organisert kreativt
hjørne og bidratt med styrearbeid.
Frivillige har markert Verdensdagen for psykisk helse, i samarbeid med Mental Helse, Halden,
Kirkens Bymisjon og Halden videregående skole.
Frivillige har arrangert aktivitetsmesse for barn og unge i samarbeid med Ungdomsrådet.
Frivillige har vært engasjert med stands og aktiviteter på Haldendagen i juni og på Julemarkedet på
festningen i desember.

Det internasjonale koret Gørgod Sang øver
Avslutning på Frivilligsentralen for elever fra Flere Fargerkonsertene
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Frivillige har arrangert Middag og samvær for over 100 på Julaften og 2. juledagslunsj, i samarbeid med
flere, på Haldens Klub. Frivillige har arrangert foredrag og konsert med «Romfolkets musikk og historie»
i samarbeid med Kulturutvalget i Berg kirke.
Frivillige har bidratt med å formidle bøker til boklånere gjennom ordningen Boka Hjem, i samarbeid med
Halden bibliotek.
Frivillige har arrangert Kulturnatt i Halden, for niende gang, i samarbeid med mange aktører fra kulturmusikk og næringsliv.
Frivillige har bidratt med organisering og praktisk hjelp i forbindelse med flyktninger som var med under
Grenserittet, i samarbeid med Røde Kors.
Frivillige har koordinert og vært rodeledere og bøssebærere under årets TV-aksjon
Frivillige har lagt til rette og bidratt med oppgaver i forbindelse med den Kulturelle Spaserstokken,
med teater- og kinovisning for eldre i omsorgsboliger, institusjoner og for hjemmeboende.
Frivillige har samarbeidet med ungdomsskole-elever i valgfaget Innsats for andre.
Frivillige har distribuert flyere og brosjyremateriell for musikk/kultur-arrangementer for flere og utdelt
17. mai program, i samarbeid med Halden kommune.
Frivillige har tatt ansvar for frivillighuset med vedlikehold og holde bakgården trivelig og fin.
Frivillige har bidratt med kostymehjelp for musikkprosjektet Flere Farger,
i samarbeid med Halden kulturskole.
Frivillige har organisert Natteravnene i Halden, i samarbeid med skolenes Foreldreutvalg.
Frivillige har samarbeidet med utplasserte praksis-deltakere, fra Friomsorgen, Overgangsboligen Halden
Fengsel, bibelskole, utdanningsinstitusjoner og andre.
Frivillige har bidratt til organisering og gjennomføring av Gørgod sang, internasjonalt kor, i samarbeid
med Halden Kulturråd og Østfold Musikkråd.
Frivillige har hjulpet med informasjon, hjelp og oppfølging for flere barn i familier som har kommet til
Norge som flyktninger og som har deltatt på svømmekurs, i samarbeid med Halden svømmeklubb.
Frivillige har engasjert seg i sosialt nettverksarbeid og praktisk bistand for mennesker som har flyktet fra
eget hjemland, både unge som bor alene og familier.
«Forståelse og kunnskap er ikke det samme.
Forståelse er en endring av din person» -Arne Næss, filosof

Ion Rastunel og Solfrid Molland i samspill i Berg kirke
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Ungdomsskoleelever med ulike oppgaver i
valgfaget «Innsats for andre» organiseres
av Frivilligsentralen. Blant annet arrangerer
de bingo på Vaterland omsorgsboliger

Kjell og Marit Haugset har "adoptert" en hel familie fra Eritrea. De spiser
sammen, leser og leker sammen. Samarbeidet kom i stand gjennom
Frivilligsentralen.

20 ÅRS JUBILEUM
Aladdin Kino lørdag 5. mars.
Halden Frivilligsentral inviterte frivillige og samarbeidspartnere til en feiring med Karin Fevaag Larsen
som holdt et feiende flott inspirasjonsforedrag. Det var blomster, overraskelser og underholdning og
fine hilsninger og taler ved blant annet Ola Liland, som var den første daglige lederen i Halden
frivilligsentral. På talerlisten var også politisk utvalgsleder i Halden, Joakim Karlsen, sjef for Opera
Østfold, Pål Scott Hagen og frivillig/styremedlem Chebel Kassab.

To av de mange frivillige som feiret jubileet;
Chebel Kassab og Izolda Sonisvili

Ola Liland

Joakim Karlsen

Pål Scott Hagen

Karin Fevaag Larsen

GODE GJERNINGER
Gjensidige Forsikring har markert sitt jubileumsår i 2016 med å la ansatte få bidra med å arbeide en dag
for en frivilligsentral eller for Kirkens Bymisjon i løpet av året. Gjensidige vil fortsette å markedsføre
frivilligsentralene etter å ha mottatt mange positive tilbakemeldinger fra sine ansatte; en kort
oppsummering viser at de 800 ansatte som var med, ble imponert over mangfoldet og mange fikk gode
opplevelser og et nytt syn på frivillig arbeid.
Selskapet erfarte at hele avdelinger har bidratt sammen og dette har styrket tilhørigheten til avdelingen
og de vil fortsette med «gode gjerninger» gjennom sine fag-samlinger. Noe til etterfølgelse for andre …?
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VARMT OG TRANGT
Det har kommet mange nye frivillige og deltakere til frivilligsentralens mange aktiviteter og prosjekter i
løpet av året. Det har til tider vært trangt om plassen. Antall henvendelser har vokst og det samme kan
det også sies om forventningene til hva frivilligsentralen kan bidra og hjelpe til med, ta ansvar for og
legge til rette for.
For å imøtekomme behovet for de inkluderende møteplassene, det store engasjementet og ønskene og
behovene om å bidra, leide frivilligsentralen et ekstra lokale i fire måneder der noen av aktivitetene ble
videreført i løpet av våren.
Flere etablerte prosjekter videreføres og noen nye får en oppstart neste år.
- Lekseverkstedet med utvidelse av Språkkafeen fortsetter også i 2017 og det tas sikte på en ytterligere
utvidelse av språkgrupper, på bakgrunn av behov og etterspørsel. Det er ved starten i året 2017 inngått
over 60 avtaler med barn, unge og voksne på lekseverkstedet. 20 er på venteliste og omlag 30 frivillige
bidrar i dette arbeidet.
- Prosjektet Ta den Ring, med innsamling av gamle leker, formidling og utstilling, fortsetter i 2017.
(økonomiske midler fra Sparebankstiftelsen DNB)
- Matlaging for unge menn som bor alene er et nytt prosjekt som får oppstart i februar 2017.
(økonomiske midler fra Sparebankstiftelsen Halden)
- Sosiale arrangementer for eldre, blant annet guidede turer i lokalmiljøet er et nytt prosjekt som får
oppstart i mars 2017 (med økonomiske midler fra Zias stiftelse)

Frivilligprisvinnere var: Bjørn Megning Jensen og Tor Hveding.
Prisutdeler var ordfører Thor Edquist.

Rådmann Roar Vevelstad besøkte internasjonal kvinnegruppes
matlagingskveld.

Husbandet med Ulf Rogstad, Erling Klevmo, Per Olav Halvorsen
og Bjørn Ramstad

Kulturnattsamarbeid
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UTFORDRINGER
Økonomien var til dels ekstra vanskelig store deler av året, med en usikkerhet knyttet til utbetalingen av
det kommunale tilskuddet. I årets siste måneder kom det til en løsning og det ble igangsatt et arbeid om
å utvikle en samarbeidsavtale mellom Halden frivilligsentral og Halden Kommune. Avtalen blir
undertegnet i begynnelsen av 2017.

Reidun Ingerø er styreleder og ansvarlig for bowlsaktiviteten

Anne Bramo, kommunepolitiker, var en av sju kvinner som
deltok i Seven i Moss og Rygge. Det var også sju kvinner som
leste Seven i Sarpsborg og Rakkestad.

Mohamed Taamari og Tore Trollbu i forbindelse med
Grenserittet og TV-aksjonen til inntekt for Røde Kors.
Vi har vært dugnadsgjeng på Brygga Kultursal. Her bærer vi
ut en av kulissene etter Are Kalvøs forestilling med Riksteatret.
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ADMINISTRASJON
Halden Frivilligsentral har hatt en ansatt daglig leder gjennom hele året i 100% stilling, Wenche Erichsen.
Det har ikke vært sykefravær i perioden.
Styret har bestått av Reidun Ingerø, styreleder Kari Megrund, nestleder Jan-Arne Hansen, Chebel
Kassab, Olav Kolstad, styremedlemmer. Nils Vattekar, Zahra Sharokhi, Per Hvamstad, varamedlemmer.
Det har vært avholdt 6 styremøter og fire fra styret har deltatt på konferanse for frivilligsentralene i
region 2, i september.
To fra styret, og flere frivillige fra Lekseverkstedet har deltatt på kurs sammen med daglig leder i
Flerkulturell forståelse. Kurset ble arrangert i Østfold, med flere frivilligsentraler.
Daglig leder i Halden har vært nettverksleder for frivilligsentralene i Østfold
(Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg og Sarpsborg Øst, Fredrikstad Øst, Vest og Sentrum, Halden og Aremark)
Wenche har også vært med i styret for Samarbeidsgruppen for frivilligsentralene, som i november ble
stiftet som Norges frivilligsentraler. Hun har representert organisasjonen på flere seminarer og
konferanser i regi av KS, blant annet landssamling i Kristiansand i februar og har deltatt på høringer i
Stortinget, under behandling av Kommunereformen. Wenche har representert frivilligsentralen i Halden
på dialogkonferanser i andre kommuner og på åpent folkemøte på Halden Bibliotek, møte i foreningen
Norden med temaet integrering/inkludering. Hun har også holdt flere foredrag om frivillighet og
frivilligsentralens virksomhet på medlemsmøter i lokale foreninger.

Frivilligsentralen har vært med på dugnadsjobbing på Allsang på Grensen helt siden starten. Her er noen av de som fikk
diplom som takk for innsatsen, noen etter å ha vært med i 10 år.
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EN FRIVILLIGSENTRAL DELER SINE TANKER
På KS konferanse i desember i Oslo, for kommuner og frivilligsentraler i hele landet, fremførte Wenche
dette «eventyret»:
Tenk så ble det endelig min tur. Ikke verst at dere har bedt meg, en frivilligsentral, om å dele sine tanker,
med dere. Ja, nå, lurer dere nok på om hvordan en frivilligsentral kan stå her og fortelle noe som helst –
og det har jeg selvfølgelig måttet få hjelp til. – Ha! Jeg er da ikke en frivilligsentral for ingen ting og som
dere sikkert har skjønt, så la jeg bare ut en liten notis på Frivillig.no og spurte om noen kunne tenke seg
å hjelpe meg med å skrive ned tankene mine. Ja, for det er så mye artigere å gjøre ting sammen med
andre.
Det er dette FELLESSKAPET som jeg simpelthen, bare elsker.
Når mennesker tråkker over dørterskelen min, Ja, den kan jo være ganske høy å komme over for noen,
selv om enkelte later til å tro at den er så bitte liten…
I hvert fall kaller mange den for LAVTERSKEL. Ja, og så legger de til aktivitet,
eller lavterskeltilbud. Ha, akkurat som om jeg er en del av et svensk REA.
Tenk, og så jeg, som er så stolt av at jeg faktisk er så populær at jeg har blitt HELT PÅ MOTE,
ja, det er faktisk nesten helt KONGE. Ja for til og med kongen og hele kongefamilien har blitt veldig
opptatt av meg. De skryter av meg når de får sjansen og en gang var det en kronprinsesse som kom på
besøk til meg, en 1. desember og hun satt på plaststol sammen med andre og snakket med alle om at
det er så viktig å markere den internasjonale dagen for å bekjempe aids og hjelpe alle de som er smittet.
Men vet dere hva, hun som ledet eller koordinerte hos meg på den tiden, hun måtte inn på et teppe,
hos bydelsdirektøren, for det var ikke gått riktig nok tjenestevei, akkurat med det der besøket,
Enda det var både lavterskel og veldig hyggelig. Ja, for det var det.
Jeg elsker når folk legger bort lesebrettene sine og glemmer å lete etter pokemon go og
FINNER HVERANDRE i stedet og ser hverandre i øynene og nikker og smiler og finner,
den der GODE SAMTALEN.
En gang var det en mann som besøkte meg og sa noe fint. Det er litt lenge siden nå, men jeg husker det
som om det var i går, han sa,
«DET VIKTIGSTE ET MENNESKE BEHØVER, ER ET ANNET MENNESKE»
Det synes jeg var ganske fint. Og så har jeg kommet på noe fint selv også.
Det er et slags høyterskel-ord som jeg synes passer veldig fint fordi det henger så høyt og skinner for alle
som skjønner meningen.
«Det spiller ingen rolle om du er A menneske eller B menneske, bare du er et MEDMENNESKE.»
Jeg er i grunnen veldig glad i ord, kanskje det er fordi da jeg var veldig liten, ja det er så lenge siden at
jeg ikke er helt sikker på om jeg kan huske det selv eller om noen har fortalt meg det, Men i hvert falle
så var det han som ble kalt «faren min» - Odd Einar Dørum – Han sa at INGEN SKULLE EIE
FRIVILLIGHETEN, den måtte eie seg selv, sa han. Og så sa han noe om de hundre blomstene eller så var
det mange hundre, og hvis han mente at en frivilligsentral er en blomst, så er det i hvert fall over 420
forskjellige blomster i hele landet nå, med knopper og blader og sikkert mange som har frødd seg og
som har laget skikkelig mange fine blomsterenger.
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Og tenk bare hvor sterk en blomst er. Bare tenk på den gule hestehoven eller løvetannen eller en vakker
rose. Den bøyer seg i vinden. Den tåler så uendelig mye og så får den så mange venner.
Noen som vil eie den, noen som bare vil nyte synet av den, noen som vil leke med den,
andre kan lage noe av den, fotografere den, og få den til å trives, gjødsle og vanne og stelle med den,
eller flytte den til et sted der den ikke hører hjemme, For eksempel, sette den i feil jord.….

Jeg hørte en gang at en av blomstene ble plukket og så satt i en vase på et kontor,
og der ble den glemt stakkars og fikk ikke engang vann.
På det brune blanke bordet lå det mange dokumenter sammen med vasen og dag etter dag, måtte
blomsten bare stå der og den ble mer og mer lut i ryggen og hang med kronbladene sine.
Ingen snakket til den og det eneste den fikk med seg, var noen dokumenter som lå på bordet, med
planer om hvordan kommunen større grad kunne bruke frivilligheten og hvor mange flere leveranser
man kunne regne med gitt av frivilligsentralen.
Det sto også noe om et dagsenter for eldre og en ungdomsklubb som visstnok hang i en tynn tråd og at
det skulle bestemmes på neste budsjettmøte og der skulle det også bestemmes at ingen skulle merke
noe, fordi blomsten, ja det sto det, den lute, vanstelte blomsten, visstnok skulle redde både senteret og
klubben. Og i dokumentene var det brukt ord som både beskjæring og besparing…
Å huttetu!! Ganske skummelt for blomsten som ble veldig usikker og redd for fremtiden.
Men da var det at blomsten stakk stilken sin helt NED I GRASROTA og sugde til seg de siste
næringsstoffene, og gispende etter luft, rettet blomsten stilken sin og bestemte seg, der og da,
for å BLI MER SYNLIG. Blomsten strakk seg ut i – ja ut i FULL BLOMST og det gikk ikke lenge,
før stadig flere ble oppmerksomme på den vakre blomsten, som hadde vokst seg stor og flott, med
sterke farger og yppige grønne blader.
Den ene etter den andre, måtte liksom bort og klappe på den litt og det hendte også at flere godsnakket
med den en lang stund. Blomsten både smilte og lo og lot til å like både stemmene til Svarstad
Haugland, Giske, Tajik, Huitfeldt og Hofstad Helleland….
Det var tider… Til og med en helt egen linje på det nasjonale budsjettet fikk den.
Og tenk, så syntes de alle at jeg ikke bare var en blomst, men flere begynte nå å kalle meg et Columbiegg. Og jeg fikk etter hvert mange søsken og flere lekekamerater og så plutselig var jeg på alles lepper.
Og nå var det ikke så mange som kalte meg for lavterskel, lenger. Noen ble også litt fornærmet og
mente at jeg fikk holde meg kun med mine egne og måtte ikke menge meg med de store som for lengst
hadde betalt årsavgift og medlemskap og som ville samle alle til sitt rike.
Men «hvem var nå jeg»? - lenge før det også ble moderne, var jeg en «hybrid».
Nå er det nærmest miljøvennlig og bra. Men for meg, så var det slik at flere ikke ville se min vei.
Samtidig var det stadig flere som fant fram til meg. De kom fra alle land og plutselig hørte jeg SAMTALER
og SANGER på språk som jeg nesten aldri hadde ført før,
både russisk, polsk, arabisk og kurdisk….
Det kom mange år med meldinger, stortingsmeldinger, nye fylkesplaner, samhandlingsreform og lov om
folkehelse, demensomsorg, rusomsorg, partnerskap, inkludering, selvhjelp, nettverk,
kurs i konflikthåndtering og sosial kapital, empowerment, frivillighet for alle, samarbeid på kryss og på
tvers, Kommunereformen og for ikke å glemme GRASROTANDELEN og FRIVILLIGHETSREGISTERET,
Mange som hadde opplevd å sende inn dokumentasjon til Norsk Institutt for Samfunnsforskning fire
ganger årlig, de første ti forsøksårene og som hadde savnet dette, fikk nå nye muligheter til igjen å
rapportere, søke og dokumentere.
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En av de som jeg kjenner godt og som faktisk jobber i en slik blomst, eller en livskraftig plante, som
faktisk var det faren vår, Dørum, kalte frivilligsentralen, hun sier stadig at det er
«ALT FOR MANGE PASSE PÅ-MENNESKER» og FOR FÅ «FINNE PÅ» - MENNESKER.
Ja for det er akkurat det vi trenger nå og i fremtiden. Enda flere «FINNE PÅ» - MENNESKER.
Mennesker som kan finne på MER AKTIVITET OG DELTAKELSE I SAMFUNNET og ikke minst finne på
mange gode MØTEPLASSER som INKLUDERER alle som kommer fra «utenforskapene» - ja for akkurat
det der med utenforskap, kan nesten bli som en sykdom som vi må bekjempe.
I grunnen er utenforskap litt vanskelig å forstå. Hva slags skap er det egentlig snakk om, kan man jo lure
på. Hvis du for eksempel kommer fra Eritrea eller Syria og skal lære norsk og noen snakker om
utenforskap og samtidig lærer du om både kjøkkenskap og klesskap… Utenforskap er i hvert fall ikke et
gammelt framskap med utskjæringer, heller ikke et skap fra Ikea, som en flat pakke og som du får til å
sette sammen, hvis du er heldig og har fått med riktige skruer…
Å være utenfor et skap, handler mer om å bli holdt utenfor, der andre har det hyggelig og er inne i
skapet, sammen, i fellesskapet i samfunnet, snakker samme språk kanskje, kjenner hverandre fra før,
har god økonomi eller «riktig» utdanning, kjenner de sosiale kodene eller er med i en organisasjon eller
samme klubb, og så er det noen som er utenfor og vil inn i fellesskapene. Det går også an å undres på
om det noen ganger kan bli litt trangt og dårlig luft «inne i skapet» og blant de som er der og det er også
interessant å tenke på…
Det samfunnet vi lever i har mange trender og trekk og nå skal ikke jeg snakke så mye om akkurat det,
men bare si at med all vår DUGELIGHET OG FLEKSIBILITET, så har vi skjønt at det er viktig å INTEGRERE
og INKLUDERE hele året. Det er hverdager det er flest av og selv om det nesten ikke er til å tro så er det
flest dager mellom nytt år og jul, enn det er mellom jul og nytt år.
Men likevel kan det virke som om noen tror det er viktig å bruke mer penger akkurat i desember måned
og glemme å GI NÆRING resten av året.
Og det med næring er jo viktig. For å utvikle de livskraftige plantene eller frivilligsentralene som
møteplasser for lokal frivillighet så kreves det SAMHANDLING OG RESSURSER.
De LIVSKRAFTIGE PLANTENE, FRIVILLIGSENTRALENE eksisterer i dag, og er LOKALE, NATURLIGE og
ROBUSTE.
Jeg må innrømme at for meg som lever i denne vidunderlige verden, som også kalles FRIVILLIG SEKTOR,
så er ordene NATURLIG OG ROBUST ord jeg identifiserer meg lettere med enn disse ordene som har
kommet til i denne nye reformen med det lange ordet - «kommunereformen – nye oppgaver til større
kommuner».
Her står nemlig frivilligsentralene nevnt i samme setning som –« innlemmes i kommunenes
rammetilskudd, ja og så står det riktignok noe om opptrapping i en fire års periode.
Men alle vet jo at ett år går så fort.
Og da kan jo året etter gå like fort,
Og det er derfor det er så viktig at vi begynner å snakke sammen
I dag har vi gjort nettopp det. Og Det har i grunnen vært veldig fint.
Det er mange som bryr seg veldig mye om frivilligsentralene nå for tiden. Det er litt rart.
Det er akkurat som om noen nettopp har fått øynene opp for dem.
Da tenker jeg det er lurt å minne om at hvis noen bryr seg for mye, så kan det skyldes KJÆRLIGHET, Det
er nettopp det jeg tror det er. Kjærlighet til de livskraftige plantene, til frivilligsentralene, som skal være
med, inn i fremtiden i samhandling med andre som er opptatt av å bygge fellesskap og redusere
ensomhet, for frivillighet SKAPER GLEDE og GIR MENING.
15

«uansett hvor fabelaktig et system er og uansett hvor logisk sammenhengende det er,
så behøver det ikke være sant» - Arne Næss

«I fire-fem års alderen satt jeg under flygelet og hørte min bror spille. Da skjønte jeg at mens
ordene står mellom deg og saken, så er musikk mening - bang! - direkte.
Musikken går rett på, du er ved målet allerede mens du lytter» - Arne Ness

Takk!
Halden Frivilligsentral 2016

16

