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MEDLEMSMØTE 11. DESEMBER 

"Samtalens betydning i skravleriets tidsalder" 

Mange mener vår samtid preges av overflatiskhet, staffasje, fremmedgjøring og mangel på dypere mening.  
Samtidig fylles litteraturhus og bibliotek av filosofikafeer, forfattermøter og samtalekvelder om viktige temaer. 
Hvilken betydning har dialogen / samtalen i "hjelperollen"? 

Er samtalen i ferd med å forstumme, eller vokser den fram bare i nye ikke- elekroniske sammenhenger? Finner 
den viktige samtalen fram til  nye veier og nye steder? 

Den såkalte nærhetsetikken har hatt stor innflytelse på mange fagfelt de siste 20 - 30 årene, og innsikter fra 
mange av tenkerne herfra kan bidra med sentrale perspektiver på hva som er "det gode livet" og "den gode 
samtalen" i dagens samfunn. 

Arild Mikkelsen har jobbet i norsk og nordisk folkehøgskole og voksenopplæring i snart 40 år, som lærer i 
filosofi og musikk, som rektor, forfatter og foredragsholder.  Han er først og fremst idehistoriker, men har de 
siste årene arbeidet med pedagogikk og folkehøgskolehistorie. 

Arild henviste til Mosse Jørgensen, til boken “ Sjenanse og verdighet” av Dag Solstad og til først og framst 3 
viktige personer opp gjennom historien for å forstå Samtalens plass i Folkeopplysningen og undervisning i 
Norden; Luther, Hans Nielsen Hauge og Grundvig. 
 
Samtalen er skapende hvis det er en god samtale, det skapes noe nytt! 

Ellers er Martin Bober “Jeg og du”  en viktig bok om Det stående nå, og forskjellen mellom jeg – du relasjonen 
og jeg – det relasjonen. 

K.E. Løgstrup  “Den etiske fordning”, “Vi  er hverandres liv og hverandres skjebne”. 
 
“Du har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde en bit av dets liv i din hånd." 

"Menneskets higen etter den gode samtale kan sees på som  mer viktig enn vår higen etter 
kjærligheten!" 
 
Emanuell Levinas og Jørgen Habermass om Systemverden og Livsverden 

Et interessant og givende møte!!   17 deltakere 

es 

 



 MEDLEMSMØTE 6. NOVEMBER 

Vi var 14 medlemmer samlet på Jonas B til pizza og temamøte. 

Innledning var ved Carl Oscar Krokeide Alsos fra Lilleborgen barnehage og Anders Farstad fra Hval gård 
barnehage, Begge representanter for MIB (menn i barnehage)  holdt innledning  til spørsmål og diskusjon. 

Barn har rett til både kvinnelige og mannlige modeller. 
De startet med åpen barnehage for fedre med små barn, noe som ble vanskelig å holde kontinuitet på, pga korte 
fedrepermisjoner.   
MIB var en periode veldig aktive for å rekruttere menn til å jobbe i barnehager. Det ga veldig gode resultater, 
men har de senere årene flatet mer ut. Metodene var åpne møter, bruk av media, temasamlinger, provoserende 
utsagn a’la: “Kan kvinner oppdra gutter til menn?” 
 
Gjennomsnitt i landet 10 % mannlig ansatte, 30 – 40 % i de to barnehagene i Asker. Kjønnsrelaterte forbilder er 
viktig, men er MIB i seg selv nok for likestilling? Nei, ikke uten et bevisst forhold til innholdet i jobben de gjør. 
MIB reiser mye rundt både i Norge og i utlandet for å endre holdninger.Respekterer kvinner mennene som 
oppdragere, eller vil vi ha dem til å “gjøre ting på vår måte?” 

Hjernene til jenter og gutter er ulike, allerede som babyer responderer jentene med å stirre mer på smil, mens 
guttene stirrer mest på bevegelse. 
Jentene bruker større del av hjernen (samtidig?) og kobler bedre mellom ting. 

Menn må få etablere SIN rolle i barnehagen, ikke få den tildelt fra kvinnene. MIB mener at menn og kvinner 
jobber 
ulikt og det bør være flere menn i samme barnehage for at de skal klare å etablere sin mannekultur. 
Interessant møte med mye spørsmål og diskusjon!"es 

 

MEDLEMSMØTE 2. OKTOBER 

Demens var temaet for vårt medlemsmøte mandag 2. oktober. 

Vi var 13 medlemmer som møtte opp. 
Til møtet kom demensrådgiver Anne-Karin Frisk fra Demens-teamet i Asker kommune sammen med to 
prosjektledere. 

De innledet litt om hva Demens er, det er veldig mange typer som vaskulær demens, Alzheimer, Frontal 
lappdemens, demens med bakgrunn i hjerneblødnming, alkoholmisbruk, ulike forvirringstilstander, 
hjerteproblemer eller diabetes 2 med flere. Videre fortalte de om ulike prosjekter og satsingsområder fra 
Helsemyndighetene og fra Nasjonalforeningen for folkehelse, egen avdeling for demens. 

Asker er nok kommet ganske langt, de har koordinator, team, egne ressurspersoner i hjemmetjenesten, 
fagarbeidere med egen tilleggsutdanning, pårørendeskole med 50 deltakere, egne grupper med ektepar der den 
ene er “tidlig” dement. De har dagsentra, men ser at de trenger dagsenter/treffsted som ikke ligger på 
sykehjemmene for yngre deltakere. Vi ble oppfordret til å pusje litt på Drammen Kommune i dette arbeidet hvis 
det trengs... 

Mye nytt arbeid ble igangsatt etter at demens-området var målet for TV innsamlingen for noen år siden. Det 
legges i dag stor vekt på tidlig innsats, oppbygging av kompetanse i hele samfunnet til å møte de demente der 
problemene viser seg, i forretningen, på offentlige kontorer, frisøren, banker mm. De ønsker frivillige som 
aktivitetshjelpere. Man kan være sammen med en dement person som frivillig med utgangpunkt i egne eller den 
dementes interesser. Det dannes “ par” som gjør noe hyggelig sammen og de pårørende får nødvendig 
avlastning noen timer. 
I det hele tatt legges det stor vekt på “normalisering” av sykdommen. De fleste både kan og vil måtte, bo 
hjemme i størstedelen av sykdomsforløpet. 



De tror ikke på å bygge opp nye landsbyer de demente kan flytte til for å bo isolert der, slik vi har sett ekemåler 
på fra andre land. 

Vi snakket litt, men kunne snakket mye mer om tidlige symptomer, beskrivelse av problemene, hvordan skal vi 
snakke med den demente (rolig, ikke flere beskjeder på en gang, med empati) 

Etter hovedtemaet ga Turid en interessant oppsummering av Bastøyaturen, og Crister fortalte fornøyelige 
historier fra selve kjøreturen. Heldigvis - da hadde demensteamet allerede forlatt oss. 

es 

  
 
BASTØYATUR - 19/20. SEPTEMBER 

Seniorgruppa i Vestfold inviterte oss til Bastøyatur - og Tove Blåmoli, Turid Kristoffersen, Crister Bjørkman, 
Ståle Karlson og Jan Christensen deltok. Du ser dem på bildet, sammen med deltakerne fra Vestfold. 
Klikk her for fyldig referat og video fra turen. 
  

 

 

MEDLEMSMØTE 28. AUGUST 
 
Vi fikk besøk av siviløkonom Jacob Bomann Larsen fra Vestfossen og professor George Lakey fra USA. Begge 
var opptatt av bærekraftig utvikling, og å organisere folk i tverrpolitiske bevegelser. (Se bildet, Jacob t.v.) 
Jacob hadde som yrkesaktiv fortid som en av "Fremtiden i våre hender" sine grunnleggere og som 
seniorrådgiver i ulike departement. Han hevdet at det som oftest var byråkratene som styrte departementene - 
uavhengig av hvilke politikere som hadde makta - og at statsrådene ikke alltid kjente til innholdet i egne 
stortingsmeldinger. I en av stortingsmeldingene slås det fast - om kloden skal overleve - at vårt forbruk bare 
kan være 1/10 av nåværende. Hvilke av dagens politikere tør ta konsekvensen av dette? 
George hadde bodd i Norge et års tid for over 50 år siden, og husket fortsatt mange norske ord. Han var 
engasjert på et lett forståelig engelsk, bl.a. om sin bok "Viking Economics - how the Scandinavian got it right", 
en hyllest av sosialdemokrati, trygdeordninger og fordelingspolitikk. Gjennom hele sitt liv - nå var han 80 - har 



George vært opptatt av tverrpolitiske bevegelser og den makt som ligger i god organisering og markeringer. 
"Vær alltid på offensiven, tål å tape noen slag, det er krigen som skal vinnes". 
Men hvordan få med ungdommen, ble det spurt. "Ungdommen vil ha action, ikke sitte passiv på møter. Jeg 
deltar sammen med ungdommen i aksjoner, og fengsles sammen med dem etter demonstrasjoner. Sånn skaper 
jeg også tillit, og får også ungdommen til å høre på meg. Og ungdommen strømmer til! De har drivkraft og 
engasjement, vi eldre har erfaring og penger". 
Møtet var godt besøkt - hele 6 pizzaer ble bestilt av Jonas B Gundersen. 
  

 Fra Globaliseringsmeldingen, Stortingsmelding 19 (202-2003): 
”I følge UNEPs Global Environmental Outlook 2000 må ressursforbruket 
i industrialiserte land ned til en tiendedel av dagens forbruk dersom 
tilstrekkelige ressurser skal kunne anvendes til å dekke behovene i fattige 
land. … I tillegg må befolkningene i industrilandene forberedes på at 
fremtidig økning i deres livskvalitet kan og må skje med et betydelig lavere 
ressursforbruk. Dette krever at barn og unge tidlig må læres opp i hva et 
bærekraftig forbruksmønster innebærer, og det setter krav til samfunnets 
formidling av verdier.” 

Se her for flere tankevekkende sitater fra Jacobs powerpoint-
presentasjon. 

jc 

 

 
UTFLUKT 19. JUNI 
 
Turen gikk til Koboltgruvene på 
Blaafargeverket. 10 av Buskeruds 
egne seniorer deltok, i tillegg til 2 
gjester og 4 seniorer fra FO-
Vestfold, totalt 16.  
Vi begynte med gruvesafari, og 
gikk gjennom gruveganger, og 
klatra opp og ned i trapper og 
stiger. Alle kom seg vel gjennom 
programmet, iført hjelm og 
varmejakke, og fikk samtidig 
førsteklasses kunnskap om 
gruvene. De hadde sin storhetstid i 
første halvdel av attenhundretallet. 
Den gang jobbet også Marcus 
Thrane der, i ett år som skolelærer. 

 
Koboltforekomstene på Modum ble oppdaget i 1772, gruvene hadde 2000 ansatte på det meste, og var næmest 
enerådende på verdensmarkedet for blåfargen som ble brukt i keramikkproduksjonen. 
Gruvene ble nedlagt i 1898. 
Blaafargeverket var en pioner når det gjaldt arbeidsfolks rettigheter: Gratis bolig, lys og brensel, legehjelp, 
medisiner og skolegang for barna. Sjukelønn og pensjonsrettigheter, og korn til redusert pris. 
Selv fikk vi gryterett "gratis" etter vel avsluttet tur, velvillig påspandert av FO-Buskerud. 
Fin tur, synd ikke flere deltok. Koboltgruvene ligger i naturskjønne omgivelser, og de to av oss som heller 
valgte å nyte sol, frisk luft og utsikt, fikk også en fin dag. 

jc 



 
 

 

 

 



MEDLEMSMØTET 24. april. 
 
"Sosialt arbeid i kommunen i dag."  
7 medlemmer tilstede pluss vår strålende Fylkesleder Gry Elisabeth Juvelid. 
Liv Elin Ålborg, leder for Mestringsteamet i Lier innledet om sitt arbeid og besvarte mange spørsmål. 
Dette er et prosjekt med statlige midler fra 2016 og ut 2019, med 5 stillinger. 
I teamet jobber det folk med erfaring fra ulike virksomheter i kommunen, med sosial- og helse-bakgrunn og -
utdanning. 
I tillegg er det ansatt en Erfaringskonsulent i full stilling. Dette skal være en person med egen erfaring med 
rusmisbruk og eller psykiske problemer. 
Disse problemene skal  i det vesentlige være tilbakelagt, og man må være i stand til å trekke det mer generelle 
ut fra egne erfaringer. Det vil bli ansatt flere slike, men kanskje i deltidsstillinger. Det er selvfølgelig en 
utfordring å møte sin egen fortid i daglige arbeid på denne måten. 
Teamet driver ambulant sosialt arbeid inn til folk som sliter rusmisbruk og psykiske problemer og som ikke har 
klart å nyttiggjøre seg andre tilbud. 
Målet er å bringe inn brukerperspektivet mer enn før og gi helhetlig oppfølging over tid. Dette for å bidra til en 
mer stabil livssituasjon og mestring av egen hverdag. 
Mange av brukerne har i perioder oppfølging hver dag. 
Etter prosjektperioden er det en forutsetning at arbeidet implementeres i ordinær kommunal drift. 
Oppmuntrende og veldig interessant at dette arbeidet prioriteres i kommunen. 

 

 MEDLEMSMØTET 13. mars. 
 
Vi hadde besøk av to ansatte i stiftelsen SANA, bl.a. nestleder Brita Ladehaug. Stiftelsen driver desentraliserte 
asylmottak, og har hatt mottak i Drammen siden 2008. De leier leiligheter i vanlig boligmasse, og plasserer 
vanligvis 2-4 flyktninger i leiligheten, evt familier. I Drammen bor 150 flyktninger i SANAs leiligheter, og de 
har 6 ansatte (mottaksleder, barnefaglig/bosetting, informasjon/returansvarlig, vaktmester, resepsjon, 
frivillighetskoordinator). 
Livsoppholds-satsen for en flyktning er ca 83 kroner dagen. Dette skal dekke alt - bortsett fra bolig. Om 
flyktningen har fått avslag på sin søknad, reduseres satsen til 70 kr dagen. For 10 år siden var satsene dobbelt så 
høye. 
UDI kjøper plasser, betaler det samme om plassen er i sentralt eller i ikke-sentralt strøk.  
Sana fortalte om hvilke utfordringer de møter i sitt arbeide, og om sine usikre arbeidsforhold: På 3 måneders 
varsel kan de bli arbeidsledige dersom UDI bestemmer seg for å nedlegge deres arbeidsplass. 
Nå driver de totalt 7 mottak med 50 ansatte, mot tidligere 16 mottak med 130 ansatte. 
Sana/Drammen samarbeider bl.a. med Strømsø menighet (daghøyskole), Caritas (norskkurs), Røde Kors 
(førstehjelpskurs, hjertelag), 24Seven (halv pris på treningsstudio). Ta kontakt med disse organisasjonene om 
du ønsker å bistå!  

 

 ÅRSMØTET 23. januar 
 
Årsmøtet ble avholdt på Jonas B. Gundersen i Drammen med 11 deltagere. 
Møtet begynte med at Jan Christensen viste lysbilder og fortalte fra sine turer på Cuba. 
Deretter begynte selve årsmøtet. 
Til styret ble valgt: Jan Christensen, Elisabeth Sommerfelt og Birger Nilsen. Vararep: Inger B.Mikkelsen. 
Representanter tll representantskapet: Birger Nilsen og Inger B. Mikkelsen med Elisabeth Sommerfelt som 
vararepresentant. 
Følgende mandager ble foreslått for vårens møter:  13.mars, 24.april og 12.juni. 
Foreslåtte emner: Barnefattigdom - forskjellig forskning innenfor våre yrker – privatisering – EØS politikk – 
velferdsstaten (i samarbeid med andre). Siste møtet før ferien bør være ekskursjon eller en tur. 
Det ble servert pizza og kaffe under møtet.  

Birger Nilsen (referent) 


