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FRETEX

skattejakt på fretex

hva: Molly Loberg fra Sverige er på tur til Oslo. Når familien Loberg er i Oslo tar de alltid turen innom Fretex for å gå på  
skattejakt.
hva: Molly liker tegneserier, og nå er hun veldig fornøyd med at hun har funnet Mini Manga til kroner 19,-
hvor: Fretex i Universitetsgata 20 i Oslo.

visste du at fretex er norges største bruktbutikk-kjede?
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TEMA

– Se på dette handlenettet, det er laget 
av stoff fra beinet på tre forskjellige par 
jeans, og er en del av vår nye reversed 
jeans-kolleksjon. Fargesjatteringene blir  
så fine i dette stoffet når vi bruker det 
på vranga!

Arbeidsleder og designer i Oslo,  
Marianne Vigneau, viser fornøyd fram 
ett av de nye produktene kundene kan 
finne i Fretex-butikkene fra november 
av. Rundt henne er det hektisk aktivitet.  
På døra til redesignavdelingen henger 
et oppslag som ønsker velkommen til 
dugnad. For i samarbeid med Mester 
Grønn skal gamle bokomslag gjøres 
om til 10 000 til-fra lapper med vak-
kert gulltrykk, som kan henges på 
juletreet når gaven er pakket ut. Sam-
tidig skal den helt nye kolleksjonen av 
jeans-produkter ferdigstilles og sendes 
ut til alle landets Fretex-butikker, sydd 
av folk som har falt utenfor arbeidslivet 
av ulike grunner. Og med helt ny logo: 
En hvit U på rød bakgrunn med «base-
line» By Fretex, for U.

spesielt for deg
Med nytt navn og ny visuell identitet 
vil By Fretex, for U signalisere tydeligere  
hva disse produktene er: En del av Fre-
tex, laget av brukte tekstiler. Og samtidig 
håndlaget spesielt for den som kjøper 
dem. For når du kjøper et av disse 
produktene, er det garantert at ingen 
har ett som er nøyaktig likt. Redesign- 
produktene er serieproduserte, men 
også helt unike, ettersom alt er sydd av 
brukte tekstiler som aldri er helt like. 

– Alle produktene våre er designet 
slik at de kan lages av arbeidssøkere som 
ikke har erfaring med dette fra før. Sam- 
tidig er det skikkelig kvalitet og med  
tidsriktig design. Det gjør at mange 
kunder faktisk ikke har fått med seg 
at dette er redesign av brukte tekstiler. 
Derfor ville vi gjerne ha en ny profil 
som gjør det tydeligere for folk at de 
støtter både mennesker og miljø ved 
å kjøpe produkter fra oss, forklarer  
Marianne. 

Dermed fikk fire avgangsstuden-
ter ved bachelorutdanningen i visuell 
kommunikasjon ved Høgskolen Sør-
øst-Norge i Drammen i oppdrag å 
utarbeide en ny logo, navn og visuell 
identitet for redesignavdelingen. De 
har gjennom et skoleår samarbeidet 
tett med Marianne Vigneau og Kata-
rina Grønmyr, arbeidsleder og designer 
for avdelingen i Drammen.

Studentene har blant annet designet 
nye merkelapper, som forteller litt om 
hvor produktet kommer fra. Merkelap-
pen har en tegning som gjør at man med 
et øyekast ser hva dette er laget av, for  
eksempel en tegning av et par jeans 
med en pil til en kortholder. 

 – Vi er kjempefornøyd. Vi synes det 
nye navnet forteller mye om hva vi er, 
sier designeren.

Den nye profilen lanseres i begyn-
nelsen av november, sammen med fire 
nye produkter. 

– Tre av nyhetene er laget av gamle  
jeans, forteller Marianne. Hun viser  
fram et festivalnett, en varmeflaske og  

en kortholder. De to førstnevnte har  
redesign-avdelingen laget varianter av  
lenge, nå kommer de altså i denimstoff.

– Jeg har hatt lyst til å bruke jeans 
til å lage noe nytt av lenge. Da jeg først 
foreslo det, var mange skeptiske, da re-
design av jeans lett kan se hjemmesydd 
ut. Men det gjør det slett ikke når man 
bruker stoffet på vranga! 

miljøbelastende jeans
Kortholderne er allerede i salg i 50 
Lindex-butikker rundt om i landet, og 
blir snart å finne i hyllene i alle Fretex- 
butikker. 

– Det ser kanskje enkelt ut å lage 
disse, men det er faktisk en stor jobb! 
Utsiden er gamle jeans, innsiden er 
skinn fra brukte skinnplagg. Jeans og 
skinn må først limes, presses og tør-
ke, før kortholderne stanses ut og får 
trykknapp. Og alle har ulike sjatterin-
ger og skinn i mange farger inni.

I tillegg produserer avdelingen fort-
satt slips og sløyfer fra gamle jeans, po-
pulære produkter som ble lansert i fjor.

Jeans er det plagget vi i snitt har  
flest av. En gjennomsnittlig verdens- 
borger har 7 par bukser i dette mate- 
rialet. For å lage ett eneste par jeans  
i konvensjonell bomull trengs 800  
liter vann, like mye vann som en norsk  
familie på fire forbruker på én måned.

– Det selges 1,3 milliarder jeans 
på verdensbasis hvert eneste år, det er 
en enorm miljøbelastning. Samtidig 
er dette et fantastisk materiale. Levi 
Strauss fant opp jeansen som et plagg 

Vrenger buksene for nytt navn
Fretex Redesign blir til «By Fretex, for U». Det feires med en ny kolleksjon  

produkter laget av brukte, vrengte jeans. Og dessuten håndbroderte festivalnett 
som slår et slag for flekkene. 

Gamle jeans får fantastiske fargesjatteringer når man 
bruker stoffet på vranga, sier Marianne Vigneau. 
Sammen med blant andre Patricio Zuta, har hun 

sydd nye jeansprodukter som i disse dager sendes ut 
til Fretex-butikker over hele landet.

GJENBRUK

tekst: stine frimann
foto: mette randem
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til arbeidere, laget for å vare lenge og 
tåle mye. Samtidig tar vi vare på stoff 
som allerede er produsert, istedenfor å 
lage av nytt jeansstoff, forklarer Mari-
anne.

Hun er veldig glad for at gjenbruk 
og redesign har blitt populært, og man-
ge kaster seg på trenden. Samtidig er 
det helt sentralt å tenke kvalitet når 
man driver redesign, understreker hun. 
Man kan lage mye gøy med gamle tek-
stiler, men hvis det nye produktet ikke 
er funksjonelt og varig, forsvinner mye 
av miljøgevinsten. Derfor er materiale-
ne som skal få nye liv nøye utvalgt, og 
alt skal være skikkelig gjort, ned til den 
minste detalj. Slik blir det ny kvalitet 
av gammel kvalitet.

feirer flekkene
I tillegg til reversed jeans-kolleksjonen 
kommer ett nytt produkt som slår et 
slag både for gammelt håndarbeid og 
for flekker. Nå kan du kjøpe gamle, 
håndbroderte duker gjort om til fes-
tivalnett, gjerne med en flekk eller to 
som viser at nettet har levd et liv før.

– Se på dette, de er helt fantastiske, 
ivrer Marianne, og holder opp ett av 
de nyproduserte nettene. Der har noen 
brukt mange timer på å brodere inn  
ordene «Stopp tyven!» og et motiv med 

en hund som knabber mat på kjøkke-
net. I et hjørne er det en gul flekk.

Et annet nett har et skikkelig 
50-tallsmotiv brodert inn, med en ivrig 
husmor som støvsuger.  

– Vi har lenge laget kjøkkenhånd-
klær av broderte duker. Men det ble 
masse jobb å finne utsnitt av dukene 
som passet og samtidig unngå flekker, 
så vi fant ut at det kan vi ikke drive 
med lenger. Vi slutter derfor å lage 
kjøkkenhåndklær, og bruker dukene til 
festivalnettene. Og istedenfor å prøve 
å unngå flekker, har vi bestemt oss for 
virkelig å feire dem! smiler hun.

En jobbsøker med utdanning innen 
grafisk design fikk i oppdrag å lage ut-
kast til forskjellige flekktrykk. De lan-
det til slutt på to trykk, ett som ser ut 
som en spruteflekk, og ett formet som 
ringen etter en kaffekopp. Begge prin-
tes i gullfolie med teksten «Spot on!» 
som strykes på hvert av nettene.

– På den måten sier vi til kunden: 
«Ja, vi vet at nettet har en flekk. Nei, 
det er ikke farlig.» Arbeidet er jo så flott!  
Skulle vakre duker som noen har brukt 
timesvis på å håndbrodere gå rett i 
søpla på grunn av en flekk? Vi kaller 
flekkene for «happy spots» i bookleten 
som følger med, de vitner om at duken 
har vært med på glade sammenkomster 

og gode samtaler, sier hun. 

sikrer arbeid for romfolk
Selv om navn, logo og noen av pro-
duktene er nye, er grunntanken den 
samme. By Fretex, for U gir tekstiler 
og mennesker nye muligheter. I Norge  
lages de av arbeidssøkere i Oslo og 
Fredrikstad, som jobber hos Fretex i 
inntil et år. Det er mennesker som har 
havnet utenfor arbeidslivet og blir søkt 
inn hit via Nav. Hos Fretex Redesign 
får de arbeidstrening og hjelp til å finne 
seg vanlig jobb. Men det er ikke bare 
norske arbeidssøkere som får nye mu-
ligheter her. Deler av produksjonen 
foregår i Romania. Her får romfolk 
arbeidstrening i sitt eget land, et svært 
viktig tilbud for en gruppe som ellers 
har store problemer med å få jobb. 
Frelsesarmeen startet opp et arbeid 
for fattige romfolk i Romania i 2014, 
blant annet med oppstart av Salvatex, 
som Fretex heter på rumensk, og to re-
designavdelinger. Arbeidet var finansi-
ert av eøs-midler. Tidligere i år måtte 
Salvatex dessverre legges ned på grunn 
av et langt opphold i finansieringen fra 
eøs-midlene.

– Heldigvis bestemte Bebi Roman-
tov seg for å ta over driften av den ene 
av redesignavdelingene selv. Han var 

med på å starte opp dette arbeidet i  
Romania og sørger nå for at romfolk 
fortsatt kan få arbeidstrening og lønn 
her selv om Salvatex er lagt ned. Når 
han tok den sjansen, er det veldig vik-
tig for oss å sørge for å sende dem ordre 
så de har noe å gjøre, sier Marianne. 

Selv om det kommer flere nyheter 
fra redesignavdelingen, blir de fleste 
av dagens produkter videreført. Blant  
annet flere produkter laget av gamle  
skinnklær, som vesker, pennal og notat- 
bøker med skinnomslag. En bestselger 
kommer i en litt ny variant: Notat-
bøkene laget med omslaget fra gamle 
klassikere som Hardy-guttene eller 

Frøken Detektiv. Nyttige notatbøker 
med masse nostalgi som har slått an 
hos kundene.

– Nå får de nytt design på innsiden 
med den nye logoen. Tidligere har vi 
også brukt spiralbøker inni, nå bruker 
vi en annen type notatbok som er bed-
re å skrive i. De vil også kunne bestilles 
ulinjert, det er det mange kunder som 
har etterspurt, forteller Marianne. 

Hun kan love at det vil dukke opp 
enda flere nyheter i redesignhylla i Fre-
tex-butikkene etter hvert. Avdelingen 
har allerede begynt på prototyper av 
blant annet en sekk som de håper kan 
lages i ulike stoffer. Det ligger mye  

arbeid i å utvikle produkter som både 
fungerer med uerfarne folk bak symas-
kina og som kan lages av materialer 
som aldri er helt like. Og ikke minst, 
som har et godt design.

– Det er mange av kundene våre 
som er opptatt av miljø. Vi ønsker at 
produktene i tillegg skal nå ut til dem 
som rett og slett er opptatt av design 
og mote, det å se godt ut. Så får de den 
gode samvittigheten på kjøpet, smiler 
Marianne. 

stine.frimann@frelsesarmeen.no

Katarina Grønmyr og Marianne Vigneau gleder seg 
til å sende nye jeansprodukter ut i butikkene.

GJENBRUK
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LEDERAKTUELT

«Det er forskjell på å bli myndig, og å bli voksen.»

BARNEVERN ETTER 18
Sammen med Fellesorganisasjonen (fo), har Landsforenin-
gen for barnevernsbarn (lfb) gjennomført en underskrifts-
kampanje de kaller «#Takk Mamma» og «#Takk Pappa», der 
de krever at barnevernsungdom får lovfestet rett til frivillig 
og fleksibelt ettervern, fram til de fyller 25 år. Statssekretær 
Tom Erlend Skaug (h) i Barne- og likestillingsdepartemen-
tet fikk nylig overrakt de 17 890 underskriftene, og også 
barneombud Inga Bejer Engh støtter kravet. Frelsesarmeens 
barne- og familievern ser det samme behovet, og har for 
øvrig jobbet nært med Foreningen for barnehjemsbarn om 
denne tematikken. «For oss som har vært i barnevernet i 
mange år, er barnevernet våre omsorgspersoner, og da er det 
uansvarlig å slippe oss helt løs på 18-årsdagen», sier Vilde 
Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, i et 
intervju med avisa Vårt Land 7. september. Hun forteller 
at da hun selv var 18 år og ute av barnevernet, visste hun 
for eksempel ikke hvordan hun skulle betale regninger eller 
vaske gulv. Det er forskjell på å bli myndig, og å bli voksen.   

Det er en tung erfaring å stå helt alene i samfunnet og hver-
dagen fra den dagen man fyller 18. De som fikk en tøff start 
i barndommen, kan risikere å få en tøff fortsettelse. De som 
på en spesiell måte har hatt behov for hjelp og støtte, skal 
plutselig mestre mer enn andre 18-åringer som flytter hjem-
mefra. De som tidligere har opplevd omsorgssvikt, risikerer 
på nytt å stå uten omsorg og oppfølging. En fersk rapport 
fra Velferdsforskningsinstituttet Nova, konkluderer med at 
ettervernet for barnevernsbarn ikke er omfattende nok, og 
ikke varer lenge nok. Nyvunnet frihet blir innhentet av erfa-
ringene av ensomheten og tilkortkommenheten i forhold til 
alt man plutselig må hanskes med helt alene. Nova-under-
søkelsen understreker betydningen av å ha en god relasjon 
til minst én voksen i denne fasen av livet. 

Den nye barnevernsloven er i støpeskjeen, og er ute på 
høring nå i høst. Frelsesarmeens barne- og familievern har 80 

institusjonsplasser for barn og ungdom, samt 50 fosterhjem, 
og har også gitt sitt tilsvar til høringen. Frelsesarmeen mener 
det er svært viktig med oppfølging av barnevernsbarna etter 
fylte 18 år, og har hatt et spesielt fokus på dette i mange år 
allerede. I Frelsesarmeens barne- og familievern legges det 
stor vekt på å skreddersy en god oppfølging for den enkelte 
ungdom som flytter ut. «For det er dårlig gjort å forvente at 
ungdom som har vært under barnevernet skal klare seg selv, 
når ungdom som har bodd hjemme hos foreldre med god 
økonomi, ikke klarer seg selv. Unge voksne i dag trenger en 
los i livet – ganske lenge», sier May Lisbeth Smeby, fagleder 
i Frelsesarmeens barne- og familievern, og understreker at 
dette også handler om noe mer enn økonomiske ordninger 
og rettigheter i forhold til offentlige instanser og støtteord-
ninger – det handler om relasjoner, om å kunne fortsette å 
ha en god relasjon til én eller flere voksne i livet sitt. «Det er 
fint med alt som blir lovfestet, men samtidig er det jo noen 
som skal utføre denne oppfølgingen. For selv om offentlige 
kontorer og saksbehandlere kan hjelpe et stykke på vei, er 
det minst like viktig med ‘alt dette andre’, det mer personli-
ge», understreker hun. 

 
Det handler om den gode støtten i hverdagen. Noen å få 
råd og hjelp fra – med hybel og innflytting, studievalg og 
jobbsøknader. Noen som trår til når kjøleskapet er tomt,  
eller når feberen har passert 39. Noen som husker burs-
dagen og inviterer til søndagsmiddag. Noen å spørre om 
alt man som ung voksen trenger å vite og behøver å lære 
for at den nye voksenhverdagen skal bli god. For som May 
Lisbeth sier det: «Det er dårlig gjort å sende folk utfor svevet 
på hoppbakken når det verken er en heiagjeng eller et unna- 
renn som tar imot!» 

Den gjensidige relasjonen, er viktig. Det trygge. Det 
gode. Slik at vingene bærer.

hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no

tekst: sissel svendsen 
foto: kristianne marøy 

Alvorlig talt
Nylig var Mona Levin gjest på Frelsesarmeen i Drammen.  

Forsamlingen var svært lydhør for den jødiske familiehistorien hennes.

Det kom uvanlig mange til hyggetreffet på Frelsesarmeen 
i Drammen i begynnelsen av oktober. Etter at journalist, 
forfatter og skuespiller Mona Levin hadde fortalt deler av 
hva hennes jødiske familie gjennomlevde i forbindelse med 
annen verdenskrig, var det uvanlig stille i salen. Den uroen 
hun delte om dagens situasjon for norske jøder gjorde også 
sterkt inntrykk.   

– Det er maktpåliggende for meg å fortelle historien om 
min mor og hennes familie, poengterte Mona Levin. 

Forfatteren fortalte om at familiene hennes på begge kanter  
hadde kommet til Norge som innvandrere fra Litauen. 
Med utgangspunkt i boken hun ga ut for tre år siden,  
fortalte Levin at moren var veldig opptatt av å integreres  
i det norske samfunnet: – Og det mente hun måtte skje  
gjennom språket og barna, fortalte hun, og la til en for-
telling som fikk frem lett humring rundt bordene: – Det 
hender jøder får kommentarer om de ikke er «ordentlig» 
norske. Da har jeg likt å svare at vi i hvert fall er like norske 
som det norske kongehuset. Jeg sier med et smil at «min fa-
milie kom til Norge omtrent 25 år før kongefamlien. Hvor 
lenge må vi bo her for å bli akseptert som norske?». 

Mona Levin fortalte om moren som flyktet til Sveri-
ge med henne på armen. Faren hadde flyktet tidligere, og  
Monas mormor var nettopp tatt til fange og var ombord på  
Donau på vei til Auschwitz.          

I tillegg til den tragedien som tyskerne påførte norske 
jøder, ga også Levin eksempler på norske myndigheters 
behandling av de norske jødene som kom tilbake fra fan-
genskap med livet i behold. Mange ble skjønnsliknet fordi 
de ikke hadde levert selvangivelse mens de satt i fangen-
skap. Fordi de ikke hadde betalt polisene sine mens de var 
i Auschwitz, var det flere som ikke fikk utbetalt forsikrings-
penger.  

Mona Levin fortalte også hvorfor hun igjen er bekymret 
for jødenes situasjon i Norge. 

– Fra flere hold hevdes det at jødene igjen ønsker å overta 
verden. I dag er ordet «jøde» det mest brukte skjellsordet i 
norske skolegårder. På besøk i usa nylig, ble jeg fortalt at 
Norge er verdens mest antisemittiske land, og at nordmenn 
hater jøder, fortalte hun og minnet om at synagogen i Oslo 
er det eneste norske gudshuset som er under bevoktning. 

– Derfor er det mitt ansvar å fortelle.  

hilde dagfinrud valen
Sjefredaktør 
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HOVEDSAKEN

tekst: marit dehli 
foto: mette randem 

Håkon Bleken er fornøyd. Han finner ikke seg selv. >>

Stemmen som 
ikke stilner
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‒ Se, hva de har gjort! De knuser hele 
landskapet. 

Stemmen gjaller i den gamle trevil-
laen i Byåsen. Håkon Bleken retter en 
lang pekefinger i harnisk mot det som 
en gang var en grønn øy i Nidelven, nå 
forsynt med en grå svømmehall i stål 
og betong. 

‒ Dette har jeg skrevet mange leser- 
innlegg om, sier han og fyller på med 
en lite flatterende omtale av byens  
ledelse, ispedd noen saftige gloser. 

Trondheims politikere er vant til 
å få sitt pass påskrevet av 89-åringen.  
Likevel ga de ham byens hederspris 
i fjor for hans «fremragende og bane-
brytende kunstneriske arbeid, og for 
sitt sterke og uredde samfunnsengasje-
ment, uttrykt gjennom kunst, skrift og 
tale». 

‒ Det er egentlig litt morsomt. De 
fjernet æresborgertittelen først, for de 
ville ikke utnevne meg til det. De liker 
meg ikke, autoritetene, humrer Håkon 
Bleken. 

Kanskje ikke så rart, han gir seg 
ikke. Noen kamper har han vunnet. 
Da trehusbebyggelsen på Svartlamoen 
var rivningstruet i 1996, slapp Bleken 
og kunstnerkollega Håkon Gullvåg løs 
penslene på en diger vegg, og reddet 
dermed bydelen fra rasering.  

‒ Du er ikke redd for å markere deg?
‒ Nei, jeg må bare si fra!

døden til stede
Bildekunstneren maler ikke så mye 
som før, men litt hver eneste dag. Tid-
ligere kunne han jobbe i stillheten til 
langt på natt. Nå bruker han dagslyset 
som siver inn gjennom rutene i den 
enorme glassverandaen, hvis han ikke 
langer ut på sin daglige 35-minutters 
rundt skogsvannet i bymarka. Kroppen 
er fortsatt spenstig. Det er lenge siden 
han sluttet å røyke, og han har redusert 

alkoholinntaket betraktelig. Langs veg-
gene står fottøy i alle varianter parat til 
utfluktene. 

– Jeg må være i god form skal jeg 
klare å male, sier han nøkternt. 

9. november åpner en stor retro-
spektiv utstilling på Henie Onstad 
kunstsenter i Bærum. Hele 90 bilder 
skal på plass før 90-årsdagen. I den 
hvite trevillaen i Trondheim står svæ-
re oljemalerier stablet, klare til frakt. 
Bleken maler hele tiden, men vil ikke 
vise de siste bildene. De skal være en 
overraskelse. 

‒ Å male er det letteste, det verste er 
det administrative arbeidet. Nå som jeg 
har blitt eldre, maler jeg aldri uten at 
jeg har lyst. Men det har jeg i grunnen 
alltid. Kunst er det som inspirerer meg 
mest. 

Toner fra Louis Armstrong, Wag-
ner og Sibelius fyller atelieret. Bleken 
starter aldri med et hvitt lerret, det er 
det verste som finnes. På gulvet ligger 
et virvar av kluter og krøllete avissider, 
klare til bruk for collage- og oljemaleri-
ene. Han grunner flatene og klistrer på 
fotografier og avisutklipp. 

‒ Hvis du har en idé, kan du ta fatt 
i et mønster som oppstår. Du får en di-
alog mellom deg og bildet. Jeg maler 
veldig fort. Noen av de beste bildene 
har gått fort, da slipper jeg til underbe-
visstheten. Det er en balanse i hvor mye 
du skal slippe den til, hvor ukontrol-
lert det skal bli. Men det er morsomt å 
holde på. Maleriet av Arne Nordheim 
malte jeg på en time, sier han og peker 
på sin avdøde musikervenn som er skil-
dret i blått.

Vennene har dødd rundt ham de siste  
årene. Det er ensomt, Håkon Bleken 
innrømmer det. 

‒ Å være maler er et ensomt yrke. 
Men døden er ikke fremmed. Siden 

han var 40, har dødsmotivet blitt mer 

og mer til stede i kunsten hans. Dødens 
øy ruver langs endeveggen i atelieret, 
et collagemotiv i lyseblått. Terroren på 
Utøya 22. juli resulterte i maleriet Uten 
tittel, som også er bildet av en øy.  

‒ Er du redd for å dø?
‒ Litt redd, er jeg, ja. Alle mennes-

ker tenker mer på døden desto nærme-
re man kommer den. Det er uvisse ting 
jeg går i møte. Jeg kan forestille meg at 
det er noe etterpå. Men jeg maler ikke 
døden, bortsett fra i kirkekunsten. 

Likevel – et av etterkrigstidens mes-
terverk ifølge kritikerne, er av Blekens 
far på likstrå, malt i 1978.

‒ For meg var det først og fremst 
et dødt menneske. Jeg tok et foto av 
ham der han lå, og gikk hjem og malte.  
Etterpå ville jeg bare male over det, 
men så gikk jeg en tur og skjønte at det 
var fint. 

en raus giver
Han forsto at han hadde talent allerede 
på barneskolen. Unge Bleken var flin-
kere til å tegne enn de andre i klassen, 
og ville bli kunstner. Men faren mente 
at sønnen skulle bli arkitekt. Det ble 
to kjedsommelige måneder på nth før 
studenten sa stopp, og kursen gikk mot 
Oslo og Kunstakademiet. Det ble en 
treårig nedtur. Bleken sukker fortsatt 
over professoren som tvang ham inn i 
en bestemt form, og gremmes over bil-
dene fra studiedagene. 

‒ Da jeg selv begynte å undervise, 
fant jeg meg selv, sier han, og siterer 
maleren Max Ernst som motsier det 
han nettopp har sagt: 

«Ein mahler ist verloren wenn er ich 
findet». (En maler er fortapt når han 
finner seg selv.) 

‒ Det er jeg enig i. Jeg finner heldig-
vis ikke meg selv. 

Inspirasjon henter han i litteraturen, 
naturen, ikke minst i kunsten. Picasso 

– Nå som jeg har blitt eldre, maler jeg aldri uten 
at jeg har lyst. Men det har jeg i grunnen alltid, 

sier Håkon Bleken. Det som inspirer ham mest, 
er kunst. I atelieret er han omgitt av egen og 

andres kunst. 

HOVEDSAKEN
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 – Noen av de beste bildene har jeg malt fort. 
Da slipper jeg til underbevisstheten, sier Håkon 

Bleken. Her et selvportrett.

– Se hvor grusomt det er! De har ødelagt hele 
byen! Håkon Bleken har skrevet flere harm- 
dirrende leserinnlegg om det han mener er 

dårlig byplanlegging i Trondheim. 

står høyt i kurs. Bleken skulle gjerne 
sett Guernica en gang til, Picassos pro-
test mot nazistenes bombing under den 
spanske borgerkrigen. Et motiv fylt av 
forvridde kropper, vold, brutalitet og 
hjelpeløshet. 

‒ Verden er mye grusommere, mener  
Bleken. 

‒ Picasso er et godt eksempel på at 
man ikke finner seg selv. Han skiftet 
helt opplagt formspråk for hver kvinne 
han portretterte. Bildene står i forhold 
til livet du lever.  

Om Håkon Bleken er stridig, er han 
også raus. Han har gitt bort flere grafis-
ke trykk til Ihlen kirke i Trondheim. I 
krypten kan folk se på motivene, kjøpe 
et de liker og slik støtte menigheten. 
Også Frelsesarmeen har det dryppet litt 
på. Sommersky heter litografiet Bleken 
donerte til inntekt for Frelsesarmeen. 
Trykkene lå ikke lenge ute for salg før 
de forsvant. Kunstneren ler når han får 
se utskriften fra nettsiden, der grafik-

ken hans er dekket av fete typer; ut-
solgt .  

‒ Frelsesarmeen forbinder jeg med 
glede. Det er vel en av de få organisa-
sjonene folk tror på. Jeg orker ikke å 
gi til alt mulig, men dem støtter jeg 
gjerne. 

en verdifull impuls
Tittelen Sommersky står i sterk kontrast 
til temaene han kretser rundt: Vold, 
terror, krig, oppbrudd og menneskelig 
lidelse. 

‒ Hvorfor slipper du ikke disse temaene?
‒ Det blir bare mer og mer av det. 

Det er nok å ta av. 
‒ Ønsker du å vekke oss?
‒ Nei, det jeg forhåpentligvis holder 

på med, er kunst, ikke en preken. 
Men han innrømmer gjerne at 

kunsten er politisk. 
‒ Det håper jeg da. Du kan ikke leve 

i vårt samfunn uten å komme i kontakt 
med politikk. Bare du åpner en avis, er 

det politikk. 
Det er langt mellom lyspunktene, 

synes Bleken. 
‒ Det er så vidt verden balanserer. 

Kristendommen er en verdifull impuls. 
Den er en uhyre verdifull ting i vår tid. 
Når alle religioner velter inn over oss, så 
er kristendommen en fast verdi. Nåden 
eksisterer ikke andre steder, sier Bleken 
som har gått grundig inn i tematikken 
når han har utsmykket ulike gudshus. 

‒ Jeg tror alle har et forhold til nåde, 
alle har et behov for å bli tilgitt. Det er 
jo et av hovedtemaene i kunst og litte-
ratur, sier han. 

Mannen er belest. Han siterer både 
franske og tyske diktere, gjerne i ori-
ginalversjon. Salongbordet i atelieret er 
dekket av antikke bøker, almanakker, 
pastillesker, medisiner ‒ og en Bibel. I 
2011 ga han og skuespiller Svein Tind-
berg ut sin versjon av juleevangeliet. 

«…det mest frigjørende og flottes-
te jeg vet i Bibelen», sa Bleken om det 
som skjedde julenatten. 

‒ Da er det nåden jeg tenker på. 
Uten at jeg er teologisk bevandret, for-
teller det om en håpets tid. Hele lidel-
seshistorien er et betagende drama, his-
torien som helhet er bevegende. Jeg har 
visse følelser for hva som er vesentlig 
i kristendommen, og da er det nåden 
og tilgivelsen som er sentralt. Når jeg 

lager kirkedekorasjoner, forsøker jeg å 
få budskapet over i vår tid. 

Glassmaleriene i Spjelkavik kirke 
skildrer ikke bare bibelhistorien fra 
skapelsen til framtidsvisjonene. Som et 
tegn på fortvilelsen til alle tider har han 
gitt sin versjon av det berømte fotogra-
fiet av den lille jødegutten som holder 
opp hendene i Warszawa-ghettoen. 
Bleken har også gitt tre liknelser et 
moderne uttrykk, og skildret den bort-
komne sønn som sprøytenarkoman. I 
St. Olavskirke i Trondheim malte han 
påskepasjonen oppå avissider der krigs-
reportasjene skinte igjennom. 

‒ Jeg bringer inn samtiden fordi jeg 
synes kristendommen må gjelde det 
moderne mennesket. Det skal ikke 
bare være religionshistorie, men noe 
som angår oss alle. 

‒ Tar du med håpet da?
‒ Det må bli oppstandelsen, det da. 

Håpet er et lyspunkt. Men motivene 
må stå i forhold til rommet. Det kunst-
neriske uttrykket er målet, det må være 
noe som angår andre.

humor må til
Til tross for en viss pessimisme, Bleken 
må spe på med litt humor. 

‒ Her er bikkja til Sverre Koren 
Bjertnes, humrer han og bærer bort et 
diger hundeportrett. 

‒ Humor er det viktigste av alt. «Den 
som kun tar spøk for spøk og alvor kun 
alvorlig. Han og hun har faktisk fattet 
begge deler dårlig», sier Bleken som 
kan sin Piet Hein. 

‒ Selvportrettet av meg selv om 50 
år er ganske morsomt. 

Men å finne det er verre. 
– En glemmer så mye når en blir 

gammel. 
Bleken leter på pad’en og i papir-

bunkene. Motivet er ikke lett å finne. 
Produksjonen av glassmalerier, kubis-
tiske oljemalerier, akvareller og surrea-
listiske kulltegninger, har vært enorm. 
Men der er det: Et glisende skjelett som 
vifter med flosshatten som takk for 
medaljen han har på brystet; kåret til 
kommandør av St. Olavs orden. 

89-åringen ler godt: ‒ Bildet er fort-
satt like interessant. 

Selv er han kommet på sokkel. Noe 
av det siste skulptøren Nils Aas laget, 
var en byste av Bleken. Den troner på 
arbeidsbordet i atelieret. 

‒ Hvordan er det å se seg selv på sokkel?
‒ Oppmuntrende. 
Da han hadde fylt 80, var målet å 

komme dypere inn i tingene, inn i det 
ubevisste. Han er ikke helt der ennå. 

‒ Jeg kommer ikke dypere, men jeg 
er i kontakt med underbevisstheten. 
Jeg vil gi uttrykk for følelsene mine på 

en verdifull måte. Halvparten av male-
riet er intuisjon. Du har et kaos som du 
er nødt til å rydde opp i, som i et hvert 
menneskeliv. 

Formdriften får ham til å søke videre.
‒ Jeg har lyst til å forme, gi uttrykk 

for det jeg vil ha fram på en kunstne-
risk måte. Så enkelt og så vanskelig er 
det. På de beste bildene får jeg uttrykt 
det jeg vil, heldigvis. 

Men han er kritisk til egne verk. Fle-
re bilder har fått hard medfart. Bleken 
angrer litt på at han malte over Trond-
heimsordføreren. 

‒ Det var uttrykksfullt og fint, sier 
han stille. 

Men så er det storm! Med raske steg 
bærer det oppover trappa til andreeta-
sjen der utsikten er optimal. Han er 
bare nødt til å vise politikernes vanstyr-
te byplanlegging. 

‒ Se hvor grusomt det er! Budsjettet 
til hallen der nede er overskredet med 
80 millioner. En skam! Tenk, det om-
rådet kunne vært en fin park. Og de la 
ned trikken da jeg var i Paris og trykket 
Hedda Gabler-bildene. Nå er det bare 
én!

Harmen stilner. Og Bleken lunter 
ned til penslene. Det er dette han vil. 

‒ Det er uhyre kjedelig å ikke male. 

marit.dehli@frelsesarmeen.no

HOVEDSAKEN
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tekst: sidsel jøranlid 
foto: bjørklund 

ENGASJEMENT TEMA

–  Vi hadde et ønske om å ta et større 
samfunnsansvar, og undersøkte hvilke 
muligheter som fantes. Siden Bjørk-
lund er etablert i Norge og har norske 
eiere, var det naturlig å se etter en sam-
arbeidspartner innad i Norge, sier mar-
kedssjef i Bjørklund, Linda Brenden.

Høsten 2017 inngikk Bjørklund 
derfor en avtale med Frelsesarmeen. 
Den populære klokke- og smykke- 
kjeden skulle selge såkalte Vennskaps-
armbånd, og pengene skulle gå til varm 
mat, til de som trengte det.

– Ikke alle i vårt langstrakte land har 
det like godt som oss, og det er det vik-
tig å synliggjøre, sier Brenden. 

Hun forteller at Bjørklund har en  
visjon som sier: «Vi skaper magiske 
øyeblikk». De ordene passet det fint å 
ta utgangspunkt i når det gjaldt dette 
samarbeidet. For selv om man ikke kan 
nå ut til alle, eller hjelpe alle som tren-
ger det, håper Bjørklund at Vennskaps-
armbåndene likevel kan bidra til å gi 
mange fine opplevelser.

– Ved hjelp av midlene fra Venn-
skapsarmbåndet håper vi å skape magi 

For hvert Vennskapsarmbånd Bjørklund selger, går to varme  
måltider til noen som trenger det.

skinnreim med en liten plate i stål fast-
montert. Platen egner seg godt for gra-
vering. Armbåndet finnes i hvitt med 
roséfarget plate, rødt med sølvfarget 
plate, eller sort med roséfarget plate. 

– Det sølvfargede armbåndet selger 
noe bedre enn det i rosé, sier Brenden 
og legger til at alle de tre variantene sel-
ger godt over hele landet, selv om salget 
naturligvis er høyere i de store byene. 
Det er primært unge mennesker som 
kjøper armbåndene.

– Dette er et armbånd som har et 
elegant og enkelt design. Det er også 
veldig mange som velger å gravere arm-

båndet for å gjøre det enda mer per-
sonlig.

Snart er julehandelen i gang igjen. 
For noen vil det kanskje resultere i en 
pakke under treet med et symbolsk  
armbånd fra en de er glad i? For andre  
vil det gi et varmt måltid mat fra noen 
der ute som har ønsket å vise omsorg. 
Et helt nytt Vennskapsarmbånd er 
dessuten på plass i butikkene rundt 
disse tider.

– Vi har designet et nytt armbånd 
som er i salg nå fra oktober, så samar-
beidet med Frelsesarmeen vil fortsette 
også over nyttår 2019.  Designet på det 

nye armbåndet vil henvende seg til en 
større målgruppe, så vi satser på et høy-
ere salg som kan bidra til å mette enda 
flere munner i tiden fremover.

sidsel.joranlid@frelsesarmeen.no

Vennskapsarmbåndet kan kjøpes i butikk, 
eller via Bjørklunds nettsider: bjorklund.
no/armb-nd-i-st-l-nfb2008101bk

 
Frelsesarmeen har også flere faste 
samarbeidspartnere: Mester Grønn, toro  
& Partners og Kavli Fondet.

i flere ledd; Hos dem som kjøper arm-
båndet, hos de som får det i gave, eller 
de som får et måltid med varm mat.

ikke alle har det de trenger
Da Bjørklund lanserte Vennskapsarm-
båndet i fjor, var julehandelen i full 

gang. Tidspunktet var ikke tilfeldig.
– Vi ønsket at kunder og ansatte 

skulle være mer bevisste på de gruppene 
i samfunnet som ikke får feire den 
tradisjonelle julen med nok av mat og 
gaver under juletreet.

Brenden forteller at pengene går 
uavkortet til Frelsesarmeens tiltak ret-
tet mot mennesker som av ulike årsaker 
har behov for et sted å være, en person 
å snakke med, eller et varmt måltid. Så 
langt har Bjørklund solgt i overkant av 
4000 armbånd, noe som tilsvarer 8000 
varme måltider.

– Det er vi veldig stolte av, sier hun.
Og da julerushet hadde roet seg i 

fjor, valgte Bjørklund å forlenge sam-
arbeidet:

– Vennskapsarmbåndet har vært en 
suksess, men vi er overbevist om at vi 
kan gjøre det til en enda større suksess. 
Da trenger vi erfaring og justeringer for 
å nå de målsetningene vi har.

kommer med nytt armbånd
Vennskapsarmbåndet som selges gjen-
nom Bjørklund er fra frost, og har en 

sosialt engasjement
– Vi hadde et ønske om å ta et større sam-
funnsansvar, sier Linda Brenden, markeds-

sjef i Bjørklund.

På disken hos klokke - og smykkekjeden  
Bjørklund, finner du «vennskapsarmbåndet» 

som selges til inntekt for Frelsesarmeens arbeid. 

Middager 
på løpende bånd 
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‒ Hei, Tonje!
Den ti år gamle jenta kaster seg om 

halsen på lederen av barneklubben på 
Stovner. Hun er ikke den eneste. Tonje 
får mange klemmer når hun åpner døra 
til lokalene ved Stovner senter i Oslo. 
Det siste året har tilstrømningen økt 
formidabelt. Hver uke kommer 50-60 
unger til blokka for å leke sammen, 
spille spill og spise litt. Tilbudet har 
blitt så populært at de når har delt 
gjengen i to. 

Denne torsdagskvelden skal barne-
gruppa ut på tur. Små og store samt en 
liten hund tråkker opp mellom gran-
leggene til Liastua. Der venter grilling 
og boksen går. 

‒ Jeg har fått drømmejobben! Jeg 
brenner for barn og ungdom og har 
veldig lyst til å vise dem Jesus, sier 
26-åringen, tett fulgt av unger som 
gjerne vil gå sammen med henne. 

Det siste året har hun jobbet som 
konsulent i Frelsesarmeens barn og 
unge (FAbU), og i tillegg hatt en min-
dre stilling i Stovner, en bydel med 
store sosiale utfordringer. Tonje ser det 
også som en gedigen mulighet. 

‒ Her i Norge er det mange som vet 
noe om kristendommen, men det er få 
som kjenner Jesus. Jeg ønsker å vise at 
han er relevant i dag. Vi kan ta ham 
med i hverdagen, vi trenger ham like 
mye i dag som for hundre år siden. 
Han går ikke ut på dato. Det gir en 
trygghet. Han er alltid nær, det er fan-
tastisk å vite. Den siste talen William 
Booth holdt, traff meg skikkelig. 

For Frelsesarmeens grunnlegger  
handlet det om å kjempe for kvinner 

som gråter, for barn som går sultne, for 
innsatte i fengslene, for alle som sliter 
med avhengighet, og for dem som blir 
utsatt for overgrep. «Jeg vil kjempe til 
siste slutt», proklamerte Booth. 

‒ Talen viser at man skal gjøre noe! 
Jeg brenner for å formidle evangeliet, 
ikke nødvendigvis med ord.

et vanskelig tap
Hvordan startet denne brannen? Tonje 
har fått troen med seg fra oppveksten i 
Lyngdal. Selv om hun måtte stille seg 
noen vanskelige spørsmål i tenåra, endte  
hun alltid opp med samme konklusjon. 

‒ Jeg kom alltid tilbake til at Gud 
elsker oss. Jeg kan heller ikke tenke 
meg noen annen logisk forklaring på 
hvorfor denne verden er skapt. Det er 
ingen tilfeldighet. Jeg vet at Gud har en 
plan for livet mitt, og jeg har en visshet 
om at Gud alltid er nær. Det er fan-
tastisk å vite. Noen dager kjenner jeg 
ikke det, men så leser jeg i Bibelen eller  
møter et menneske som oppmuntrer 
meg. Da spør jeg meg hvordan i alle 
dager kunne vedkommende si noe som 
hjalp meg rett inn i min situasjon!

19 år gammel ville hun jobbe med 
musikk og søkte seg til Jeløy folkehøy-
skole, eid og drevet av Frelsesarmeen.

‒ Jeg ble kjent med Frelsesarmeen 
som delte evangeliet på en annen måte 
enn jeg var vant til. I stedet for å bare 
bruke ord, var det masse handling. De 
gir hjelp til dem som kanskje faller 
utenfor i samfunnet. Det trigger meg 
veldig, positivt.  

Tonje la spesielt merke til lærere 
som så elever som slet. Måten de fulgte 

opp ungdommene på, gjorde inntrykk. 
Skolen ga mersmak, og hun valgte å 
fortsette som stipendiat året etter. Men 
så, midtveis i skoleåret, skjedde det 
noe smertefullt i hennes egen familie.  
Moren døde, et hardt slag for Tonje. 

‒ Jeg kunne gått i kjelleren, og jeg 
gjorde det. Jeg var sur og bitter, men 
jeg erfarte at Gud bruker folk. Jeg ble 
tatt godt vare på av gode kristne rundt 
meg. Sorgen er noe som aldri går over, 
men jeg opplever at Gud er der. Og det 
er lov å være sliten, lei seg og kjenne at 
livet er kjipt. Av og til føler jeg ikke at 
Gud er der heller, men i ettertid ser jeg 
at han har vært med. Samtidig er det 
mange spørsmål jeg vil stille Gud når 
jeg kommer til himmelen. 

Hun er blitt glad i en litt tung bok 
i Det gamle testamente, Forkynneren. 
«Det er en tid for alt», gjentar han. Ord 
som er gode å hvile i, synes Tonje. 

‒ Livet går opp og ned. Man trenger 
ikke å være på topp hele tida. Du tren-
ger ikke å klistre på deg et smil, men 
heller våge å være ærlig. 

litt sprelsk
Hun prøver å finne en balanse mellom 
fullt trøkk og hvile. Ikke helt enkelt når 
hun vil mye og har mange ideer. 

‒ Jeg blir fort engasjert, og det er 
ikke alltid like lett å trekke seg tilbake. 

Da er det godt med kontordager før 
hun løper ut i felten. Hver mandag 
trener hun sju førsteklassinger i fa fot-
ball. Hjemme i Lyngdal spilte hun selv 
aktivt, nå er det syver-fotball på Skeid 
som gjelder.

‒ Jeg har lyst til å gjøre Frelsesarmeen 

tekst: marit dehli 
foto: gard arneberg 

Drømmejobben
– Jeg har bare en visshet om at Gud alltid er nær, sier  

Tonje Ringvold, konsulent i FAbU.

Hun skulle bare gå et år på folkehøyskole. I 
stedet ble det tre, først som elev, så stipendiat 

og så miljøarbeider. Nå jobber Tonje Madeleine 
Ellingsen Ringvold på heltid i Frelsesarmeen. 
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mer relevant for ungdom. Vi har fan-
tastisk flotte tradisjoner, men jeg tror vi 
må våge å endre på ting og gjøre plass 
for nye mennesker som ikke kjenner 
Jesus. Jeg tror mange lengter etter å fin-
ne sin identitet og høre til. I dag er folk 
så presset på utseende og prestasjoner, 
og tror de må forandre seg. Men vi er 
skapt som vi er. Det er en trygghet jeg 
ønsker å formidle til andre. 

For tre år siden bestemte hun og 
mannen seg for å bli frelsessoldater. 

‒ Som soldat viser du at du er enga-
sjert, hvordan du vil leve livet ditt og 
kan være et forbilde for andre. Og du 
viser at Frelsesarmeen er stedet der du 
er med og bruker dine talenter. 

Tonje bruker mange av dem. Hun 
både synger, spiller gitar, sparker fot-
ball, gamer, fotograferer og gjør grafisk 
arbeid. Et bredt spekter av interes-
ser åpner noen dører. På fotballkamp 
møter hun for eksempel folk som ikke 
tråkker ned gudshusene. Å kjenne uli-
ke mennesker er bare sunt, synes hun.  

«Tonje er litt sprelsk og våger mye», 
sier major Kjersti Risan som planlegger 
en nyttårskonferanse med FAbU-lede-
ren. 

Tonje ler, men kjenner seg igjen:  
‒ Jeg tør å gjøre sprø ting og synes det 
er gøy å være med på noe nytt. 

Som å leke seg ved pc’n. 
‒ Både jeg og mannen min synes  

gaming er avslappende, så vi er blitt 
noen av pådriverne for lan i Frelses- 
armeen. 

Local Area Network er et eldorado 
for datainteressert ungdom som gjer-

ne bruker et par døgn på dataspill. 
Arbeidsfeltet hennes i FAbU er unge 
voksne og sosiale medier. Men Tonje 
blir ikke værende ved skjermen, hun 
må ha action. Én ting gjør henne opp-
rørt: ‒ Urettferdighet. Når mennesker 
blir behandlet dårlig, når jeg ser at sår-
bare mennesker ikke kan forsvare seg 
selv, da reagerer jeg. 

Hun vil også gi noe til dem som ofte 
er glemt, folk i fengslene. Med ban-
det Madde dro hun et par år rundt og 
sang for innsatte på Botsen, Bredtveit 
og Ila. Det gjør hun fortsatt en gang 
imellom, men nå går mye av fritiden 
med i Sagene korps, Frelsesarmeens 
ferskeste menighet i Oslo, der hun og 
mannen Harald er engasjert. De valg-
te å flytte fra Stabæk til Sandaker for å 
komme nærmere menigheten. Med på 
slep er hunden Lexi som blir med på 
både møter og middager. 

‒ Sagene bydel er et veldig bra om-
råde å bo i. Vi har fått god kontakt 
med naboene, og flere av ungene har 
blitt med på fotballskole og Aktiv ferie, 
et aktivitetstilbud vi kjører i høst- og  
vinterferien. 

følger barna videre
En halvtimes T-bane tur unna, i Stov-
ner-skogen, er det tid for oppbrudd. 
Tonje slukker bålet, lederteamet på 
seks pakker sammen, og barna rusler 
nedover mot drabantbyen. I dag har de 
fått i seg både pølser, marsmallows og 
noen ord om hvem Gud er.

‒ Vi kan ikke ha andakt på ti minut-
ter. Her må det gjøres short and sharp. 

Vi fokuserer på Jesus som Guds sønn 
og verdens frelser. Ikke alle er enige, og 
det er ok, men de fleste er positive, for-
teller Tonje. Det går greit å balansere i 
et miljø der både barn og frivillige har 
ulik religiøs bakgrunn. 

‒ Mange tror på en gud. Jeg tror de 
vet mer om Jesus nå, at de er verdifulle 
og elsket av ham. 

Tonje gjør seg klar til neste økt, 
ungdomsklubb for 7. til 10.-klassinger.  
Lederne har fulgt flere av barna siden 
de var små, derfor så de et klart behov 
for å finne et nytt tilbud til dem. Og 
klart tenåringene kommer når duften 
av taco siver ut. Kanskje merker små og 
store at lederne bryr seg og har mer å 
gi? To somre på rad har Stovner korps 
arrangert gratis fotballskole. Sist gang 
kjørte de også danseskole, et populært 
tiltak. 

‒ Jeg har lært masse av ungene. Som 
sørlending er jeg veldig konfliktsky, 
men her har de en direkte måte å snak-
ke på. De sparer ikke på kommentare-
ne og sier ifra hva de liker og ikke liker. 

‒ Ser du at det du holder på med, be-
tyr en forskjell?

‒ Ja, når bydelen har sett hva vi har 
gjort, og startet opp med samme til-
bud, da har vi gjort noe riktig. Veldig 
mange barn vet også hvem vi er og sier 
hei til oss ute. Ønsket vårt er å gjøre 
arbeidet enda større. Hvis jeg kan bidra 
til at barn og unge får en bedre opp-
vekst og blir kjent med Jesus, blir jeg 
veldig happy. 

marit.dehli@frelsesarmeen.no

– Jeg har fått drømmejobben! Jeg brenner for 
barn og ungdom og har veldig lyst til å vise dem 
Jesus, sier Tonje Ringvold som leder både barne-
klubb og ungdomsklubb på Stovner i Oslo. 

– Når bydelen har sett hva vi har gjort, og startet opp med 
samme tilbud, da har vi gjort noe riktig. 
tonje ringvold, konsulent i frelsesarmeens barn og unge (fabu)
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Signaler Signaler
LES/SE/HØR/OPPLEV

Gatefotball i Horten
I høst er Frelsesarmeens Gatefotball også i gang i Horten. Tilbudet som skjer på Borrebanen er et samarbeid mellom  
Borre IF, Horten kommune og Frelsesarmeen i Tønsberg.

Hovedmålet er å skape positiv endring for folk som sliter med rus, psykiatri, eller av annen grunn har falt litt utenfor. 
Er du selv interessert eller kjenner noen, er det bare å ta kontakt med Bertel Emil Hjortland fra Frelsesarmeen eller  

Jan-Eddie Hansen fra Borre IF. 
De ønsker både nye spillere og en større heiagjeng velkommen til Horten. 

Åtte nye medlemmer 
Frelsesarmeen i Kongsvinger fikk nylig åtte nye med- 
lemmer på én søndag!

Her er den nye soldaten, Nora Husebye, omkranset  
av de nye tilhørige: Delali Senayah, Ragnhild og Arvid  
Høvin, Solveig og Kjell Bratli og Oddny og Lars Berdal.  
T.v: Hilde Dagfinrud Valen, som har hatt ansvaret for  
FA-kurset og soldatopplæringen, og t. h. korpsleder  
Anne-Beth Fagermo. 

 

− Jesus har eit særlig øye for dei som 
er utafor. Han ser verdi som andre ikkje 
ser. Han lar seg ikkje blende av det ytre 
hos dei som meiner seg å ha sitt på det 
tørre, dei som er innafor.
jan otto myrseth, biskop i tønsberg

Major Birgit Storla ble forfremmet til herligheten 19. juli.  Hun var fra Hallingdal, født 28. august 1931. Der kom hun tidlig med i 
Frelsesarmeen og ble juniorsoldat og seinere soldat. Hun tok sykepleierutdannelse på Hamar og kom derfra til Krigsskolen i 1958.

Hun var i sosialtjenesten hele sin tid som offiser. Hennes første ordre var Gjøvik slumstasjon, deretter gikk veien til Solgry i Drøbak, 
Trollstua-kolonien, Hønefoss slumstasjon, Solefall sykehjem, Tønsberg slumstasjon, Ensjøhjemmet og Bestumhjemmet. Siste aktive 
ordre var ved sosialtjenestens hovedkvarter som avdelingsleder for eldreomsorgen. Birgit Storla ble pensjonert i 1991 og flyttet tilbake til 
Hallingdal hvor hun var en aktiv soldat til hun fikk hjemlov.

Begravelsen fant sted fra Gol kirke fredag 27. juli. Major Magda Iversen la ned krans og gav en hilsen fra Hovedkvarteret. Korpsleder 
Marta Maria Espeseth gav en hilsen og la ned krans fra korpset.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Birgit Storlas minne.
  

thore paulsen

major birgit storla 

forfremmet til herligheten

LES/SE/HØR/OPPLEVLES/SE/HØR/OPPLEVLES/SE/HØR/OPPLEVLES/SE/HØR/OPPLEV

Å leve med sorg
Vinteren 2015 mistet den danske forfatteren Naja Marie Aidt en av de fire 
sønnene sin, Carl. Han omkom i en tragisk ulykke, bare 25 år gammel. Helt 
brått. Helt meningsløst. Hvordan er det mulig for en mor å leve videre med 
en sorg som er så smertefull og overveldende? I boken følger vi Naja Marie 
Aidt gjennom de første månedene etter ulykken, etter at hun får telefonen 
fra sykehuset, der Carl ligger i koma etter å ha falt ut av et vindu: «Jeg løfter 
glasset og skåler med min eldste sønn. (…) «For livet», sier jeg i det glassene tref-
fer hverandre med en sprø og fin lyd. Moren min sier noe til hunden. Så ringer 
telefonen. Vi tar den ikke. Hvem skulle ringe oss så sent en lørdag kveld?». De 
sammen linjene blir gjentatt flere steder. For hver gang har noen nye linjer 
kommet til. Det er beskrivelser av hva som skjedde frem til det punktet der 
alt snur.

Aidt er en av Skandinavias fremste forfattere. Hun har mottatt en rekke priser,  
og bøkene hennes er oversatt til ni språk. Når sorgen rammer, blir skrivin-
gen det som forankrer henne til livet. Gjennom dagboknotater, erindringer 
og korte beskrivelser fra sønnens oppvekst tegner hun et tydelig bilde av 
Carl. Hvordan gutten hennes var. Hvordan det var å være mammaen til 
Carl. I teksten henvender hun seg flere ganger til den avdøde sønnen, som 
om han fortsatt lever: «Storebroren din reiste seg opp og tok ordet i begravel-
sen» skriver Aidt. Eller «Jeg sitter på gulvet med papirene og notatbøkene dine 
spredd ut rundt meg.» Men i teksten gjengir hun også ord fra kjente poeter 
og forfattere som beskriver hvordan det er å oppleve sorg. Det viser hvordan 
Aidt søker etter trøst hos andre som har gått den samme veien før henne. 
Hun setter også ord på sin egen smerte: «Jeg er avsindig. Jeg klarer nesten ikke 
å være i meg selv.» 

Boken har fått tittelen Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake. Carls bok. 
Med denne boken tegner Aidt et levende og sterkt bilde av sønnen. På den 
måten gjør hun som tittelen sier, hun gir det hun har fått fra den døde, 
tilbake til livet. Samtidig lar hun leseren ta del i den uutholdelige smerten 
det må være å miste et barn. Det alle foreldre frykter mest. Aidt setter ord på 
det, slik at vi føler vi er der, midt i sorgen, sammen med henne.

har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake. carls bok
naja marie aidt
gyldendal forlag 

omtalt av sidsel jøranlid
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Skriv en sang!
 

Liker du å lage musikk og skrive dine egne sanger, men 
mangler inspirasjon? Helgen 26.– 28. oktober inviterer 
Frelsesarmeens musikk til låtskriverseminar på  
Ressurssenteret på Jeløy. Seminaret blir ledet av Inge-
bjørg og Bjørn Olav Lyster, som begge er låtskrivere  
med pedagogisk utdannelse. Her kan du få nyttige inn- 
spill på ting du allerede har laget, eller idéer du har lyst  
til å prøve ut. Og kanskje finner du også noen å sam- 
arbeide med?
Pris for helgen: kr. 1000,–
Påmelding: musikk@frelsesarmeen.no
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SØNDAG SØNDAG

HVEM ER GOD OG RETTFERDIG?

Den «gode fyren» stolte på sin egen godhet. Han hadde 

et altfor snevert og lite bilde av hvem Gud var, og et altfor 

selvsikkert syn på seg selv.

bønn om frelse 
Jesus, du har sagt at alle er velkommen til deg, og nå vil jeg komme. 
Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes synd, og jeg tror at du også døde  
for meg. Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt. Jeg vet at du kom for å åpne  
veien for meg helt inn i Guds nærhet, og jeg forstår at jeg trenger deg.
Takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av.
Takk for at du vil komme inn i livet mitt og hjelpe meg til å tro og til å leve. 
Takk for at du frelser meg nå og gir meg din velsignelse.
Takk, Jesus! 
Amen.

[lukas 18, 9–14] 
Til noen som stolte på at de 
selv var rettferdige og så ned på 
alle andre, fortalte Jesus denne 
lignelsen: «To menn gikk opp til 
tempelet for å be. Den ene var 
fariseer og den andre toller. Fari-
seeren stilte seg opp for seg selv 
og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg 
for at jeg ikke er som andre 
mennesker…Tolleren sto langt 
unna og ville ikke engang løfte 
blikket mot himmelen, men slo 
seg for brystet og sa: «Gud, vær 
meg synder nådig!» Jeg sier dere: 
Tolleren gikk hjem rettferdig for 
Gud, den andre ikke.

[tekstrekken]
Bots- og bededag
Luk 18,9−14
Jes 59,1−4 
1 Joh 1,8−2,2 

[bibellesning]
Mandag: Sal 32,1−9
Tirsdag: Ef 2,4−10
Onsdag: Joh 1, 16−17
Torsdag: 2 Kor 1,2−17
Fredag: Matt 5,1−12
Lørdag: 1 Tess 4,13−17 

[bønneemner]
Frelsesarmeens sang og musikk
Frelsesarmeen i Grønland korps
Frelsesarmeen i Australia øst 

ukas spaltist: major chris pender, kapellan i frelsesarmeens eldreomsorg

øvrige spaltister: marit byre myklebust, bjørn løvdahl og janne våje nielsen

foto: getty images

Gamle amerikanske cowboyfilmer og 
serier på tv var en del av min oppvekst. 
The High Chaparral, Den gode, den onde 
og den grusomme, Butch Cassidy, Peyton 
Place, The Virginian. Ja, jeg husker at 
jeg ofte så dem på lørdag ettermiddag. 
Og det var ikke bare filmene som var 
i svart/hvitt. Nei, som barn hadde jeg 
nok en naiv tro på at verden var svart/
hvit. Enten var folk snille, eller de var 
farlige.

I westernfilmer var det alltid klart 
hvem som var de snille var og hvem 
som var skurker. De snille hadde som 
oftest hvit hest og brukte hvit lue og 
noen ganger til og med en hvit jakke. 
Skurkene, de hadde svart utstyr på den 
svarte hesten, og de snakket ofte med 
litt barsk stemme. Fra begynnelsen til 
slutten i disse fortellingene var det all-
tid klart hvem som var hvem.

I bibelteksten til venstre på denne  
siden er det også helt opplagt. Fariseeren  
var en god fyr. Skatteinnsamleren var 
derimot en dårlig fyr. Ferdig med den 
saken. Men, nei, ikke ifølge Jesus. 

Denne liknelsen handler også om andre 
ting. Om integritet, ærlighet og hva det 
betyr å være rettferdiggjort for Gud. Så 
hvem av disse er det som er rettferdig-
gjort for Gud når han går hjem i denne 
fortellingen? Det er ikke den «gode» 
fyren. Det er den «dårlige» fyren som 
roper til Gud og ber om barmhjertig-
het. Den gode fyren (fariseeren) stolte 
på sin egen godhet. Han hadde et alt-
for snevert og lite bilde av hvem Gud 
var, og et altfor selvsikkert syn på seg 
selv. Den dårlige mannen (tolleren) 
anerkjente at han var en fyr som ikke 
var tilstrekkelig. Han hadde skjønt at 
den eneste sjansen han hadde til å stå 
rettferdig foran Gud, måtte baseres på 
Guds nåde og barmhjertighet. Tolleren 
visste at alene var han egentlig fortapt. 
Fariseeren var også fortapt, men klarte 
ikke se det, eller ville ikke innrømme 
det.

Å være rettferdiggjort i møte med Gud, 
er basert på hvor vi velger å plassere 
vårt håp og tillit. Er det i oss selv og vår 
egen tilstrekkelighet? I en annen per-
son? Eller er det plassert hos Gud?



BANESUPPLY & 
VEDLIKEHOLD A/S

Tlf. 93465638.
odd@banesupply.no

BORGE BEGRAVELSESBYRÅ 
ELLEN M. BYE

 
1658 TORP      

TELEFON 69345335

MARINE

En tom boks inneholder nok energi 
til å koke 10 porsjoner suppe.

Tusen takk til Frelsesarmeen
for deres gode og viktige arbeid!

PA N T  A LT.  D ET  H A R  E N  V E R D I .

TLF 22 09 07 00

 Din total leverandør av 
elektrotjenester

 http://www.hako-elektro.no/

Rød
PMS: 201 C



KILDEN

P U L S Arkitekter AS

Tlf: 21 69 99 00
Epost: puls@puls-a.no

Holgersen Bygg AS
Når erfaring og kvalitet  

betyr noe

Mob 913 74 743

Ønsker du å annonsere  
i Krigsropet? 

Ta kontakt med oss: 
annonsesalg@frelsesarmeen.no

eller tlf. 51 89 63 81

Spalteplass for 
anonyme givere.

NESAREN AS

arkitekter

ark
arkitekter

ama

ÅPENT 7-23(8-21) ÅNDALSNES • TLF 71 22 25 22

FERSKVARESPESIELISTEN

Se Bunnpris.no
for våre gode tilbud osv.

Tilbudene varer så lenge beholdningen rekker.

Fårikålkjøtt,
NÅ så langt

lageret rekker

5980
pr. kg

Husets
Wilmastek
marinert

pr. kg 5990

Husets flintsteik
marinert

pr.kg. 7980

Grillribbe med
og uten krydder

Fersk lutefisk
Valdres Rakaure

Husets salatbar,
potetsalat,

italiensksalat,
kokkens salat

osv.

Elg, Hjort,
Reinsdyr på

lager

Gartnerjord
kukompost

3 pk,
Lecakuler osv

Ferske lam på
lager. Egenprod.

pinnekjøtt.
Vi kutter inkl.

Fersk svineribbe/
- familieribbe

Lammelår frys

5980
pr .kg.

Jordbær
400 gr

2490
pr .kg.

Ferske
oksesteker,
svinesteker,
lammesteker

Husets
Stroganoffgryte,

fiskegryte,
kyllinggryte,
svinegryte,
pastagryte,
kjøttkaker,

medisterkaker,
karbonader osv.

Svineknoker
salta/ferske

2980
pr. kg

Nyankommet
plantejord

5 pk

200,-

CHRISTIANSEN OG ROBERG AS 

� RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK 
� BYGGELEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON 
� SENTRAL GODKJENNING - GODKJENT FORETAK 
� TILSLUTTET RIF 
Måkeveien 2 A, 3112 Tønsberg 
Telefon: 33 31 41 63, E-post: chrob@chrob.no 
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AKTUELT

tekst: kvein sims/ihq 
foto: ihq 

Ny verdensleder på plass
– Det er trist om du tror at våre beste dager er bak oss. Gud vil fortsatt  

ting vi umulig kan forestille oss, sa general Brian Peddle da han ble ønsket velkommen som 

Frelsesarmeens nye verdsenleder.

Søndag 23. september ble Brian Peddle og Rosalie Peddle 
offisielt ønsket velkommen som henholdsvis Frelsesarmeens 
21. general og leder for Frelsesarmeens kvinner. Anledningen  
fant sted ved Frelsesarmeens offisersskole, William Booth  
College i Denmark Hill, London. 

Under møtet fortalte den nyinnsatte generalen om sin 
utfordrende visjon for Frelsesarmeen.

Han oppfordret forsamlingen på over 400 mennesker, 
samt de tusenvis av mennesker som fulgte nettsendingen, 
til å bidra til at Frelsesarmeen skal bli «den Frelsesarmé Gud 
trenger i det 21. århundre». En svært engasjert general had-
de fokus på Frelsesarmeens oppdrag i sin tale. «Vær klare», 
«vær engasjerte» og «ta ansvar» var hans klare oppfordringer.

Velkomstmøtet var åpent for alle, og i salen satt også  

internasjonale ledere som var i London i påvente av del-
takelse i generalens råd. Croydon Citadel Song Company, 
Regent Hall Band, International Staff Songsters og et lov-
sangsteam fra William Booth College bidro med musikalske 
innslag. Et svært minneverdig øyeblikk oppstod da den nye 
generalen oppfordret menneskene i salen til å følge ham til 
botsbenken mens International Staff Songsters sang «Bow 
thy Knee». 

Generalen fortale om hvor privilegert han følte seg over å 
ha blitt bedt om å ta rollen som Frelsesarmeens 21. general. 
Noen hadde påpekt for ham etter innsettelsen at de mente 
at Frelsesarmeen nå var i gode hender.

– Ja, så lenge den er i Guds hender, svarte han.

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle 
kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds 
kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn 
møte menneskelige behov uten diskriminering.  
 
Helt siden 1800-tallets England har «Suppe, såpe og frelse» vært et viktig 
prinsipp og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige behov, er like aktuell i dag. Dette gir oss en helhetlig inn-
fallsvinkel i møte med det enkelte menneske. 
 
Å tilby suppe er å møte de grunnleggende behovene til dem rundt oss. Såpe 
handler om verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds grenseløse og livs-
forvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus. 
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Kommandør T. I. Øgrims plass 4 

Postboks 6866 St. Olavs plass 

0130 Oslo 

Telefon 22 99 85 00 

Fax 22 11 20 63 

Bankgiro/gavekonto 3000 15 07350 

krigsropet@frelsesarmeen.no  

frelsesarmeen.no/krigsropet 

Redaksjonen tar ikke ansvar for stoff som sendes 

uoppfordret
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ABONNEMENT

År kr 840, halvår kr 640, kvartal kr 540,  

år utland kr 990  

Abonnementbestilling: krigsropet@frelsesarmeen.no 

eller tlf. 22 99 03 17
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RETURADRESSE: Krigsropet, Postboks 6866, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Vil du abonnere på Krigsropet? 
Krigsropet er Frelsesarmeens ukemagasin. Her møter du alle slags mennesker. Forfattere, frelsessoldater, artister. Bostedsløse, politikere,  

samfunnsengasjerte. Kunstnere, idrettsutøvere, hverdagsslitere. Tvilende, troende, reflekterende. 
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