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Hun har som mål å løfte opp alle de
Som Færders kultursjef
stilige tingene som skjer rundtomkring
ønsker Hege Rui blant annet og gjøre dem mer kjent.
å heie på alt det gode, frivil– Det er ikke bare lokalavisens oppgave. Det kan også kommunen gjøre, melige arbeidet som gjøres,
ner hun.
men også å løfte frem de
mange profesjonelle kunst- De profesjonelle
Det er en kjent sak at begge kommunenerne som holder til i den
ne på øyene har profesjonelle kunstnenye kommunen.

sven Otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Rui (37) tiltrådte formelt stillingen som
kultursjef for Færder kommune den 1.
august. Samtidig er hun en tid ansvarlig
for fritidsarbeid for barn og unge i Nøtterøy kommune. Litt ferie har hun også
hatt siden hun gikk inn i den nye jobben, derfor er det fortsatt mye hun ikke
vet om den nye stillingen og enda mer
hun og systemet ikke har tatt standpunkt til ennå.

Ringte Schistad
Den nye kultursjefen er fra Nøtterøy,
men hun gjorde som så mange andre,
hun flyttet ut for å studere. Etter jobb og
studier andre steder, og etter å ha fått
barn, ville hun tilbake til Nøtterøy, og
hun ville jobbe med kultur.
Hun satt på jobb i Oslo og ringte til
kulturhussjef Einar Schistad, fordi hun
ønsket seg inn i kommunen. Hun fikk
ikke tak i Schistad, men ved en tilfeldighet fikk hun vite at det var en ledig jobb
som leder for barne- og ungdomstiltaket
Huset. Hun søkte og fikk jobben sommeren 2012. Etter det har hun vært i
Nøtterøy kommune.
Da kultursjefstillingen ble utlyst, hadde hun for lengst oppdaget hvor morsomt det er å jobbe administrativt i en
kommune.
Du får bruke kompetanse og personlige egenskaper ved å arbeide for innbyggerne, og det er morsomt å jobbe opp
mot det politiske systemet.
Hun gikk et par runder med seg selv,
og spurte seg «Er jeg klar for dette?» Svaret var ja, og nå sitter hun i stillingen.
Etter fem år i Nøtterøy kommune, synes hun at hun forstår hvordan en kommune fungerer.
Det er særlig spennende å bli kultursjef midt i dette skiftet hvor øyriket går
fra to kommuner til én. Hun ser på det
som en fantastisk mulighet til å ivareta
og utvikle det som er og til å utvikle nye
områder.

Viktig spørsmål
Men hvordan skal hun ivareta, og hvordan skal hun utvikle?
– Først og fremst ved å fortsette mye
av det som gjøres både på Nøtterøy og
Tjøme. Der skjer det mye fruktbart. Øyene har et fantastisk foreningsliv, med
flotte og varierte foreninger, sier hun og
ramser opp idrett, historielag, kor og,
ikke minst, hennes siste oppdagelse, et
knivlag.
– De bruker alle enormt med tid og
ressurser på å arbeide for og med sin interesse, sin sak og sitt formål. Jeg ønsker at Færder kommune skal se, ivareta, bygge opp under og synliggjøre det
frivillige som skjer på øyene. Målet er en
felles identitet. Det er en utfordring, for
vi er ikke bare to kommuner. Det er også
mange lokalsamfunn i disse to kommunene. Er du fra Teie, er du fra Teie, og er
du fra Torød, er du fra Torød, sier Rui.
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re, som er bosatt her, og som har sitt
daglige virke her.
Både Nøtterøy og Tjøme har løftet
frem sine kunstnere, men Hege Rui tror
det kan gjøres mer.
Ellers konstaterer Øyenes medarbeider, slik det sto i avisen før valget, at partiprogrammene knapt nevner kultur
som redskap i byggingen av fellesskap
på øyene etter 31. desember i år.
Men det vil ikke den nye kultursjefen
si noe om.

kulturen der ute.
Hege Rui sier at borgerne på en eller
annen måte er involvert i kultur gjennom hele livsløpet. Ikke minst derfor er
hun opptatt av å ha nettverk. Da får hun
oversikt, hun får vite hva borgerne ønsker og hun vet hvem hun kan henvende
seg til for å få kloke innspill. Det er viktig
for henne.
Tjøme har et fortrinn. Det er lettere å
ha oversikt og kontakt i en liten kommune. Nøtterøy har rundt fire ganger så
mange innbyggere som Tjøme, og da blir
det vanskeligere med oversikt. Der har
Tjøme en kompetanse og erfaring som
Rui vil ta med seg over i Færder.

Skal bygge identitet

Den ferske kultursjefen legger ikke skjul
på at det er en utfordring å skulle integrere kulturlivet i to selvstendige kommuner. Hun peker ikke på noen spesielle problemer, men ser at det ikke blir lett
Samler organisasjonen
å skape en felles identitet. Det er som
– Hvordan har du begynt hverdagen andre ekteskap. Det tar tid, og det skal
ta tid. Utfordrende, jovisst, men spensom kultursjef i Færder?
– Så langt har det vært særlig viktig å nende også.
– Det er ikke oss, som administrasjon,
ha samtaler med medarbeiderne som
som skal bygge
skal
arbeide
identitet, men
med kultur i
vi skal være der
den nye komog bistå med å
munen. Det er
bygge den idenviktig at jeg
titeten. Det er
kjenner dem og
en hyggelig og
at de kjenner
givende oppgameg. Alle er
ve, sier Hege
tent, og alle ser
Rui, og legger til
muligheter. Det
at hun er eker en positiv
stremt
stolt
«drive».
som får være
Som leder i
kultursjef i en
kulturenheten
så flott kommubegynner hun
ne.
med å samord– Den har så
ne administramye fin natur
sjonen.
To
og så mye flott
kommuner skal
kulturliv.
skape en felles Viktig base: Nøtterøy kulturhus blir en
kulturadminisviktig del av Færders kulturliv. Kulturhuset ligger
Kulturuka
trasjon.
ikke under kultursjefen, men styres fortsatt av
og «Det
– Vi har sam- kulturhusleder Einar Schistad. Etter hvert skal
skjer»
arbeidet i man- Hege Rui skaffe seg oversikt over store og små
ge år om prak- scener i Færder kommune.
Kultursjefen
tiske oppgaver,
har ikke tatt
vi har gjort ting
stilling til hva
for hverandre. Men vi har også sittet på hun mener om hvorvidt lokale foreninto forskjellige steder, vi kjenner hveran- ger bør slå seg sammen. Der er den lokadre ikke godt og vi har hatt noen utskift- le identiteten viktig. Men samarbeid er
ninger i personalgruppen. Nå skal vi et ord hun uttrykker med store bokstadanne en samlet og støttende organisa- ver. Både det og felles forståelse.
sjon.
Uansett er hun sikker på at det finnes
Hun forteller også at fra nyttår skal foreninger på øyene som har noe å tilby
Frivilligsentralen være en del av kultur- hverandre. Kommunen har en viktig
feltet.
oppgave med å vise muligheter og bistå
– Når vi vet hvem vi er og hvor vi skal, med kontakt.
skal vi finne ut hvordan vi går videre.
– Det er ikke tatt noen avgjørelse om
Det hele bunner i en felles forståelse av det blir kulturuke, slik det har vært på
at vi har vært to kommuner som skal bli Tjøme i mange år. Det samme gjelder arén.
rangementet «Det skjer på Tjøme hele
året». Men slike etablerte arenaer blir
Får base på Tjøme
nok ivaretatt og får en enhetlig kommuKulturadministrasjonen kommer til å nal form i Færder. Tjøme har i noen år
sitte i kommunehuset på Tjøme. Der er hatt et halvårlig, omfattende programden på plass senest 1. januar 2018. Hege hefte for kulturlivet. På Nøtterøy har det
Rui håper å være en kultursjef som er vært en annen løsning. I tillegg har kulåpen for dialog. Hun sier noe av det vik- turhuset hatt et eget programhefte. Vi
tigste ved å være kultursjef i et lokal- skal gjøre kulturen tilgjengelig, men det
samfunn, er å være nær og i forkant er ikke tatt noen avgjørelse om i hvilken
både når det gjelder kulturytere og kul- form det skal gjøres. Mye av det som allerede skjer, vil fortsette, men kanskje
turbrukene.
– Det gleder vi oss til, og jeg gleder utvikles. Kulturprisene på Nøtterøy og
meg spesielt, siden jeg både har bodd og Tjøme går som normalt i inneværende
jobbet på Nøtterøy. Nå skal jeg bli kjent år. Vi kommer nok ikke til å slutte med
med Tjøme-samfunnet og få nærhet til noe, men alt blir annerledes, sier Rui.

Skal være noe for alle
Hege Rui kommer fra arbeid med barn
og ungdom og er spesielt opptatt av det.
Nå får hun også ansvar for eldre. Til disse feltene har hun både Den kulturelle
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Men hun minner om at hele
livsløpet skal dekkes inn.
Hovedagendaen er å ta både barn og
eldre og dem midt i livet på alvor, og at
det tilrettelegges for de ulike livssituasjonene.
– Det er vår oppgave som kommune at
vi skal tilrettelegge. Vi skal selvsagt også
yte, men først og fremst tilrettelegge,
slik at det blir mulig å leve et godt liv i
den nye kommunen.
For å få til det, ønsker hun seg at innbyggerne i Færder gir tilbakemelding til
administrasjonen. Hun vil at de skal
komme med innspill og ideer. Også når
noen er misfornøyd.
– Vi kan ikke alltid se hva innbyggerne
ønsker seg, men vi kan alltid lytte.

Bibliotekene
Hege Rui behøver ikke å lytte for å vite
at biblioteket er en viktig arena i kulturlivet, som samlingspunkt og ikke bare
en utlånssentral. Hun har hjertet sitt
innen litteratur og språk. Og så er biblioteket en nøytral arena, også for ny befolkningsgrupper.
Der er det mulighet for å søke kunnskap på egen hånd og med svært god
veiledning.
Tjøme bibliotek fortsetter, og det er
vedtatt å bygge nytt bibliotek på Tjøme.
Samarbeidet mellom Nøtterøy og Tønsberg bibliotek fortsetter også, men nå
med Færder som representant for øysamfunnet.

Visjoner
En ny leder må spørres om hun har en
visjon. Det har hun, og det er, som hun
allerede har vært inne på: «Å ivareta og å
utvikle».
– Det er nøkkelordene i det vi skal inn
i. Vi vet hva vi har, og vi vet ikke hva vi
kan få til. Men det ligger et potensial der
til å utvikle nye ting.
Vi vet allerede at Færders nye, og første, kultursjef er opptatt av litteratur og
språk. En dyktig skolebibliotekar bidro
sterkt her.
Som barn og ungdom på Nøtterøy
spilte hun kornett og tilhørte korpsmiljøet, men hun har ikke opprettholdt det.
Og så hadde hun en tante som hvert år
tok henne med på Tønsberg Amatørteaters juleforestilling.
Etter videregående skole gikk hun på
folkehøyskole på Voss, og miljøet der
hadde sterke bånd til Vossajazz. På skolen var det en form for frivillig tvang å
delta som frivillig på Vossajazz.
– Ketil Bjørnstad hadde bestillingsverket til Vossajazz det året. Det var en magisk opplevelse å høre det, og jeg følte
meg som en del av noe stort. Det var der
jeg skjønte at dette ønsker jeg å jobbe
med, sier Hege Rui, som forteller at siste
kulturopplevelse var på Øyafestivalen,
og så er det ikke så lenge siden hun besøkte Eidsvollsbygningen.
Hege Rui har studier i kommunikasjon, relasjonsbygging og prosjektledelse, karriereveiledning og sosialpedagogikk, religionsvitenskap, nordisk språk
og litteratur fra henholdsvis Høgskolen i
Vestfold og universitetene i Oslo og Bergen. Så bakgrunnen må sies å være bred.
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den nye kultursjefen: Hege Rui forteller at det som skal bli Færder kommune, allerede har satt i gang et prosjekt for å kartlegge billedkunst i den nye kommunen. Her
er hun fotografert utenfor kommunehuset på Borgheim. I bakgrunnen ser vi deler av en skulptur av Geir Stormoen. Skulpturgruppen på Borgheim er i svart syenitt og ble oppført i
Foto: Sven Otto Rømcke
1996. 

