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Torsdag 6. februar 2020

i kirkene i færder

Søndag 9. februar blir det Temagudstjeneste i Nøtterøy kirke. Her deltar konfirmanter, undervisningsleder Kristine Klemetsen, prostiprest Kari Robinson og
kantor Wenche Henriksen. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. I Teie kirke er
det gudstjeneste med feiring av dåp. I gudstjenesten deltar barn fra Lys-våken
sammen med Guttekoret som synger, trosopplærer Sonja Thorsnes, trosopplærerleder Ellen Haga, kantorene Ingunn Aas Andreassen og Kristin Vold samt
sogneprest Karl Olav Skilbreid. Lys-våken helgen for 11-åringer starter på lørdagen
med aktiviteter og forberedelser for gudstjenesten på søndagen. For mer
informasjon og påmelding, se våre nettsider. I Torød kirke er det temagudstjeneste hvor konfirmantene deltar. Gospelkoret Joyful med dirigent Vanja-Therese
Langnes, kantor Jan Rosenvinge og sogneprest Maia Koren deltar i gudstjenesten. Det blir kirkekaffe og foreldremøte for konfirmantforesatte etter gudstjenesten.
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leserbilde

Vårtegn på vinteren:

– I dag ble det funnet årets første, og
muligens altfor tidlige, blåveis langs
kyststien på Hvasser. Amelia på 10 år og
Frida på 8 år synes blomsten er nydelig,
men litt rart og skremmende at den kommer
allerede i januar. Snøklokker har vi også
observert på øya i januar, rapporterer
Benedikte, Sebastian, Amelia og Frida De La
Vega, som har sendt oss dette bildet av et
tidlig vårtegn. Foto: Privat

Steinar Gullvåg vil bekjempe ensomhet med kultur

– Mange er ensomme
– Ensomhet er en av
de største truslene vi
har mot den generelle
folkehelsen, mener
Arbeiderparti-politiker Steinar Gullvåg.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Han mener det gjelder for
eldregenerasjonen, men ikke
bare.
– Ensomhet fører ofte til psykiske lidelse, og det er dessverre et problem som gjelder alle
aldersgrupper, sier en sterkt engasjert Steinar Gullvåg fra Tenvik.
Han er fylkestingsmedlem
fra Færder kommune. På fylkestinget sitter han i hovedutvalget som behandler saker om
kultur, kulturarv, idrett, spillemidler, helse, friluftsliv, frivillighet,
biblioteksutvikling,
tannhelse og trygge lokalsamfunn.
Steinar Gullvåg vil gjerne ha
med at Færder har en representant til på fylkestinget: Karoline
Aarvold (H) bor i Skien og studerer i Oslo, men hun er fra øyene.

Fra eldreråd til eldreråd
Syttitreåringen er dessuten
medlem av Vestfold og Telemark fylkes eldreråd. Det synes
han er en naturlig fortsettelse
av at han har sittet i Nøtterøy

kommunes eldreråd.
De vervene gir ham god bakgrunn for å arbeide nettopp
med ensomhet blant eldre og
ensomhet generelt. Han har
foreslått at det nye fylket skal se
på mulighetene for å bruke kultur og friluftsopplevelser systematisk i kampen mot ensomhet.
Som stortingsrepresentant i
åtte år, og med en fortid som
politisk rådgiver i to departementer, har han godt utgangspunkt for å kjempe for saker
han tror på. Sittet i Nøtterøy
kommunestyre har han også,
og vært redaktør i Vestfold Arbeiderblad.

Fellesskap og kaffekopp
– Vi må starte med en workshop
hvor vi inviterer alle gode krefter til diskusjon om konkrete
tiltak som kan bidra til å dra
folk ut av ensomheten. Det
gjelder folk i alle aldre som sitter hjemme og har fjernsynet
som sin eneste og beste venn,
sier han, og legger til at det er
litt av en jobb å få tak i dem.
– Her kan frivilligheten gjøre
en viktig jobb, slik Røde Kors og
Nasjonalforeningen
allerede
gjør. Men kulturlivet kan spille
en viktig rolle, sier Gullvåg,
som har konkrete forslag.
– Sett at Færder kjøper billetter til forestillinger i Nøtterøy
kulturhus og tilbyr billett og frivillig transporttjeneste for en
billig penge. Det kan ha en rekke virkninger. Det gir brudd i

engasjert politiker: Steinar Gullvåg er blant annet opptatt av eldre og ensomhet. Foto: Sven

Otto Rømcke

hverdagen, opplevelse og engasjement. For ikke å snakke om
at det gir mulighet til fellesskap
og til å treffe kjente. For de aller
fleste kjenner noen. Og når man
først har truffet kjente, er det
mulighet for å ta en kaffekopp
etterpå. Om det ikke er kjente
der, er det kanskje noen frivillige å drikke kaffe med.

Eldrekort som virkemiddel
Gullvåg ser for seg en variant av
ungdomskortet som skal gi
unge mulighet for rimelige kulturopplevelser. Et eldrekort
kunne trolig bidra til å senke
terskelen og få noen eldre med

beskjeden økonomi ut av ensomheten.
Og ikke nok med det. Steinar
Gullvåg, som har bodd på Nøtterøy siden 1977, er opptatt av
at slike tiltak også har andre
gode virkninger. Mange kunstnere har deler av sitt utkomme
fra aktiviteter som Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Næringslivets kulturseilas. Når
Gullvåg får gjennomslag for
sine planer om å skape fellesskap rundt kultur, får de enda
en arena.

Ut i naturen er like viktig
Gullvåg sier at vi må få folk som
sitter alene for seg selv, og blir

syke av det, ut i åpent landskap
og inn i kulturlivet. Da tenker
han ikke bare på at ensomme
skal inn i teatersaler og på utstillinger. Han er like opptatt av
at ensomme, sammen med andre, kan få komme ut og oppleve samvær med andre i naturen.
Den godt voksne politikeren
Gullvåg er veldig fornøyd med
å ha fått unge Fabian Wahl
Sandvold som første vararepresentant til fylkestinget. Sandvold er leder for Tønsberg og
Færder AUF. Det betyr at utfordringen med ensomhet kan belyses med to aldersmessig
svært ulike utgangspunkt.

foreningsnytt

Tjøme pensjonist–
forening
Referat fra medlemsmøte 20.
januar 2020: Leder Torunn
Kopperud ønsket velkommen til
det første medlemsmøtet i 2020.
43 medlemmer møtte.
Vi fikk besøk av to dyktige og
hyggelige ansatte i Vesar, Heidi og
Kristine. De fortalte, viste bilder
og film om arbeidet som Vesar
(Vestfold Avfall Ressurs) driver.
Det er ikke lite. Tema var «Kildesortering – hva skjer med avfallet
vårt?»
Det var anledning til å stille
spørsmål fra salen, og det var
mange som spurte om ting de var

usikre på. Vestfoldinger er helt i
landstoppen når det gjelder å
være flinke til å kildesortere
avfallet vårt, ble vi fortalt. Likevel
kan vi nok bli enda bedre til å
sortere restavfallet. Dessverre går
det for mye om hverandre det
som leveres til de store gjenvinningsstasjonene. På Tjøme har vi
også et problem med «badegjester»/turister som ikke alltid er like
flinke til å ta med søppelet sitt.
Heldigvis har vi frivillige som
plukker opp fra utmark og
strender slik at plast for eksempel
ikke blåser til havs og går i magen
på fisk og fugl. Restavfall og plast
blir sendt til gjenvinning og

gassforbrenning i Sverige og
Tyskland. Matavfall tar Vesar
hånd om selv. De har et anlegg
som gjenvinner matavfall til
klimavennlig biogass/drivstoff og
lager biogjødsel til drivhus og
jordbruk. Vesar driver også «Den
magiske fabrikken» som dyrker
grønnsaker. I Den magiske
fabrikken undervises skolebarn i
kildesortering og gjenbruk. Dette
er et fint og populært tilbud til
skolene.
Heidi og Kristine hadde med en
hel kasse deilige cherrytomater
og alle fikk med seg hjem en liten
pose tomater. De ble takket
hjertelig for det interessante og

opplysende foredraget.
Kjøkkenkomiteen kom med
deilige snitter og julekake til
kaffen. Leder delte ut programmet for våren og gjennomgikk
dette. Neste møte er årsmøte, og
da får vi besøk av vår nye ordfører
Jon Sanness Andersen.
Det er viktig å få nye saker til

årsmøtet så snart som mulig.
Åresalg og trekning av mange fine
gevinster gikk kjapt og greit.
Leder takket og ønsket alle vel
hjem.
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