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Årsberetning Internasjonalt utvalg 2016 – 2018 
 

Internasjonalt utvalget har i perioden bestått av: Bjørg Skifjell, Bente Mathiesen, Ragnar 

Sande, Georg Wroldsen, Torunn Andersen (fram til utmelding av FO), fylkessekretær Linda 

Pettersen og Grethe Stefansson. 

 

Utvalget har primært jobbet i forhold til samarbeid med Ghirass Barnekultursenter i 

Betlehem.  (FO sentralt støtter og har støttet driften ved senteret som et langtidsprosjekt 

siden 1993/94.  Nåværende prosjektperiode mellom FO sentralt og senteret går ut i 2018/19 

og er derfor nå under evaluering og vurdering i forhold til videre prosjektperiode 

2019/2021). Undertegnede hospiterte ved senteret via FO sentralt i to måneder 1998.  Året 

etter reiste et annet FO medlem dit igjen, som hospitant.  Utgangspunktet til FO sentralt, var 

den gangen å tilby hospitering for FO medlemmer ved senteret årlig.  Grunnet ustabile 

forhold i Palestina, har dette imidlertid blitt lagt på «is».   

 

FO Telemark har hatt samarbeid med senteret siden 1999 og har jobbet med besøk derfra ca 

hvert annet/tredje år. Samt også besøkt Palestina og senteret, både hele utvalget her i 

Telemark, samt som privatpersoner. Vi har da blitt godt mottatt og ivaretatt der nede.  

  

I 2016 jobbet vi med forberedelse og planlegging av besøk fra senterets dansegruppe hit til 

Telemark.  De kom i juni 2016.  Vi hadde besøk av 16 barn og 4 ledere fra senteret. Høsten 

samme år hadde vi evalueringsmøte med vertsfamiliene, samt egen evaluering og 

avslutningsarbeid  etter besøket.  På vårparten 2017 hadde vi møter i forb. med eventuelt ny 

invitasjon og besøk av gruppe fra senteret våren 2018.  Imidlertid ønsket lederen ved Ghirass 

senter å planlegge besøk til Norge først våren 2019, da det passet dårlig for de i 2018.  

 

Våren 2017, planla to av vertsfamiliene å besøke senteret.  De skulle da bo hos vertsfamilier 

senteret ordnet der nede.  En av vertsfamiliene reiste til Palestina i april 2017.  Den andre 

familien ble forhindret fra å reise. Noen av oss i utvalget, planlegger nå privat besøk ned dit i 

mai 2018. 

 

I 2018 vil utvalget forhåpentligvis jobbe i forhold til planlegging av besøk fra Ghirass senter 

igjen våren/sommeren 2019. 

 

Utvalget har opplevd det som svært interessant og lærerikt å jobbe med solidaritetsarbeid 

også i praksis. 

 

Vi ser på arbeidet som svært viktig og håper å kunne fortsette.  I tillegg ønsker en gjerne 

flere fra fylkeslaget med i utvalget. 
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