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Hjelper tiggere
vekk fra vinteren

HJELPER FEM RUMENERE. Betania menighet sørger for at disse fem rumenerne kommer seg hjem. - Vi har gitt uttrykk at dette gjør vi en 
gang, sier pastor Steinar Stolpen. Det var dattera Elin som står i midten som tok initiativ til å hjelpe rumenerne. Foto: Sylvia Bredal

Menigheten Betania har tatt fem 
tiggere inn i varmen. – De har fått 
mat, klær og fått overnatte her, og 
nå betaler vi hjemreisen deres, 

for-teller pastor Steinar Slotten.

– Vi er veldig takknemlige for hjel-
pen, for nå vil vi hjem, sier de fem i
alderen fra 21 til 41 år, som alle har
barn hjemme i Romania.
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Kjøp to progressive 
briller. Spar 4.500,-

Dagens
jubilant

Tuva Marie W. Gleins-

våg fyller 4 år i dag. Se 

flere gratulasjoner på
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Gir full score 
til KIV

Leder for KIV, Margreet 

Passchier, synes det 

har vært noen fantas-

tiske kulturdager i 

Valnesfjord.
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Både satire, interne spøker og alvorlige 
tema var på menyen under årets
Skjerstadrevy.
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Enda et gull
til Castro

Castro William Lundh

(13) vant nok et bryte-

stevne i helga og kunne

ta gullet med hjem til

Fauske atletklubb.
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– Jeg klarte bare ikk

SIDEN ONSDAG. Elin, pappa Steinar Slotten og Oddbjørn Wårheim sammen med tiggerne som de sørger for 
komm Avram. Alle foto: Sylvia Bredal

FIKK OVERNATTE. Forsamlingshuset Betania har et soverom med to 
soveplasser. De øvrige har ligget på madrass på oppholdsrommet.

Elin Slotten (27) var lei av å haste 
forbi tiggerne på handelsparken, 
uten å gjøre noe.

Bøtelagt etter slåsskamp på Amfi
FAUSKE: Onsdag ettermiddag 4. mars i år havnet to menn i slåsskamp 
på Amfi-senteret på Fauske. Politiet ble tilkalt, og nå har de etterforsket 
saken ferdig.

De har konstatert at en 31 år gammel mann fra Fauske hadde skylden. 
Han både dyttet den andre mannen og skallet ham i ansiktet.

31-åringen har nå fått en bot på 6.000 kroner for legemsfornærmelse.

SYLVIA BREDAL

90 93 09 27

FAUSKE: Menigheten Betania har 
dermed klart å samle inn 18.500 
kroner og sørget for mat, klær og 
overnatting, og å få bilene i stand til 
den lange hjemreisen på 3.700 kilo-
meter for de fem tiggerne som har 
oppholdt seg på Fauske den siste 
tiden.
Menigheten teller vel 100 med-
lemmer, men har også fått hjelp fra 
andre via Facebook-siden sin.

Godt kledd inne
– Heia, vi er her nede, roper 
pastor Steinar Slotten idet jeg 
går inn døra til Betania.
Nede i kjelleren er det et koselig 
oppholdsrom med bord, stoler og 
TV, samt et lite kjøkken og sove-
rom. Og rundt bordet sitter det fem 
smilende rumenere. Godt kledde, 
selv om vi er inne.
Her er varmt og godt, og noen 
sekker med innsamlede klær står på 
gulvet.

Takknemlige
Men det meste av de innsamlede 
gjenstandene er pakket inn i bilene.
– Vi er så takknemlige for all hjel-
pen vi har fått. Nordmenn er så 
snille, men det er kaldt her, og nå 
gleder vi oss til å komme hjem, se 
barna og resten av familien, forteller 
de fem.

Beskjedne
De er beskjedne og snakker dårlig 
engelsk, og når jeg spør om de 
kommer tilbake neste sommer, så 
blir det mange misforståelser før jeg 
får svaret:
– Vi vet ikke.
Initiativtager Elin Slotten  forteller
at rumenerne har sovet her inne 
siden onsdag, og at de nølte med å 
takke ja til tilbudet.

– Vil ikke være til bry
– De er så høflige og de vil ikke

være til bry. Og de har vasket og 
ryddet opp her etter seg, og det har 
gått veldig fint. Men det har vært 
som å komme inn i en badstue her 
nede, for de får ikke varmen i seg 
etter alle døgnene med frost i krop-
pen.

Kjente fjes
Jeg og mange andre fauskeværinger 
har sett dem før. For de har tigget 
om penger utenfor handelsparken 
og i sentrum på Fauske. Jeg som 
mange andre har også hastet forbi 
dem uten å møte blikkene deres.
Men Elin klarte ikke å gå forbi 
dem for en uke siden; hun måtte 
gjøre noe. Og det sa hun klart i fra 
til familien sin om, og fikk støtte til 
det.

Mat og julegaver
– Vi kjørte ned og fikk hentet dem 
og tatt de inn her og snakket med 
dem, sier hun.
Det viste seg at de vil hjem nå, 
men at de ikke har nok penger. Og 
heller ikke godkjente dekk til å 
komme seg hjem. Dermed gikk det 
noen tusener der også.
Steinar Slotten forteller at de også 
har fått mat fra Amfi etter å ha kon-
taktet senterlederen der.
– Elevene ved Nordlys kristne 
grunnskole har ordnet med julega-
ver til barna deres, så her er sosialt 
engasjement fra mange, forteller 
han videre.

– Et dilemma
De fleste av dem sier at det er deres
første sesong med tigging i Norge.
Diana som er i 20-årene har en
10-åring, en femåring og en mann
med diabetes hjemme i Romania.
Hun gleder seg veldig til å komme
hjem.
– Det har egentlig vært kaldt hele
tiden, synes hun.
Og det er så som så med inntje-
ningen. Det de får sender de hjem 
til sine. Det er ikke jobb å få i 

Romania, og mange tvinges ut av 
landet for å tigge.

Nødssituasjon
– Det er vanskelig å forstå deres 
situasjon, og vi er klare over at det 
kan hende de vender tilbake. Men 
for oss handler det om å hjelpe 
mennesker i nød her og nå, og vi 
har gitt uttrykk for at dette er et en-
gangstilfelle, sier Slotten.
Likevel sier han det er ikke uprob-
lematisk, og at det dukker opp 
mange spørsmål.

sylvia.bredal@saltenposten.no

Kræsjet inn i campingvogn
FAUSKE: Ungdommen i slutten av tenårene hadde litt av en uflaks da 
han skulle ut for å teste bilen, uten å ha gyldig førerkort. For ferden endte 
inn i ei parkert campingvogn.

Den unge fauskemannen stakk av fra ugjerningen etterpå, og bilen ble 
funnet parkert ved Handelsparken. Politiet ble varslet om saken i går 
klokka 17.20.

– Det er opprettet straffesak på forholdet, for skade på annen manns
eiendom og for kjøring uten gyldig førerkort, sier operasjonsleder Mads 
Bernhoft ved politivakta i Bodø.
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ke å gå forbi

mer seg hjem. Fra høyre: Breebeme og Nicolae, Camelia Hlirezanu, Alex Miclescu , Laurentiu Ochea og Diana 

HJEM TIL BARNA. 
Diana (t.v.) gleder 
seg veldig til å få 
se de to barna sine 
og mannen igjen. 
Her er hun inne på 
kjøkkenet som de 
har fått benytte på 
Betania.

DÅRLIG SØVN. Det 
er kaldt og trangt å 
sove i bilen, medgir 
rumenerne. Frosten 
gir ikke slipp i krop-
pen selv inne i for-
samlingshuset til 
Betania. I tillegg har 
de en personbil, regi-
strert i Litauen.

Klart for datatreff på Bakeriet
SØRFOLD: Fredag denne uka er det klart for datatreff for voksne på akti-
vitetshuset Bakeriet på Straumen, fra klokka 11 til 14.

– Det blir dataprat, kaffespleis og personlig veiledning, opplyser arran-
gøren, som er Seniornett Sørfold.

Tilbudet innebærer også gratis buss for eldre, fra Røsvik med retur, 
også til fredagstreffet og andre eventuelle ærender på Straumen. For på-
melding til buss, kontakt Eva Olsen på telefon 907 05460.

90-åring kjørte uten førerkort
Det hører til sjeldenhetene at en 90 åring blir tatt for å kjøre uten fører-
kort.

Det skjedde midt på dagen, tirsdag 20.oktober i Fauske. Da ble en 90 
år gammel mann tatt for å kjøre en personbil. Bilen kjørte han hjem til 
seg, uten uhell.

Men ettersom mannen ikke hadde førerkort brøt han veitrafikkloven. Nå 
har han fått en bot på 8.000 kroner.

POPULÆR PASSERING. Dette skiltet skal vise antall passeringer av 
biler, som dermed får en «like» hver gang de passerer Valnesfjord på 
Riksvei 80. Bildet er manipulert, og plassering er litt justert i forhold til 
illustrasjonen. Foto: Valnesfjord nærmiljøutvalg

Får tommel opp langs
veien i Valnesfjord
Nærmiljøutvalget vil gi 
bygda en identitet gjen-
nom ulike kunstinstalla-
sjoner.

MARIATRONDSEN

95 90 63 94

VALNESFJORD: Det er ei gruppe 
under Valnesfjord nærmiljøutvalg 
som ønsker å gjøre en innsats for å 
skaffe kunstverk og skulpturer til 
det offentlige rom.
– Vi trenger noen monumenter

som vi alle kan ha glede av, og som 
bidrar til å skaffe bygda et særpreg 
og en identitet, skriver de inne på 
Facebook-sida si.

Lysende tommel
Det første prosjektet er kunstinstal-
lasjonen «Valnesfjord-tommelen», 
et lysskilt som viser tommel opp for 
hver bil som passerer. Skiltet har 
telleverk som registrerer antallet 

biler som passerer.
– Skiltet har en kostnadsramme

på rundt 120.000 kroner, og er alle-
rede godkjent av Statens vegvesen 
og Fauske kommune, opplyser næ-
rmiljøutvalget.
Når de har fått realisert dette pro-

sjektet, skal gruppa gå videre med 
det neste prosjektet.

Innsamlingsaksjon
– Målet er at vi kan skaffe flere store
og små utsmykninger i Valnesfjord
i årene framover, uttaler gruppa,
som derfor har startet innsamlings-
aksjon.
Nå håper de så mange som mulig 

ser verdien av dette, og vil betale 
500 kroner til Valnesfjord nærmi-
ljøutvalg sin konto.
Kontonummer er å finne på 

Facebook-sida til Valnesfjord næ-
rmiljøutvalg, som også oppfordrer 
folk til å dele saken.

maria.trondsen@saltenposten.no

SPILLER SAMMEN. Eirin Edvardsen og OddBirkelund har opptrådd 
sammen flere ganger. Nå skal de ha formiddagskonsert på Fauske. 
Foto: Tove Mette Mæland

Musikk i Leivsethuset
Eirin Edvardsen og Odd 
Birkelund skal ha for-
middagskonsert på Lei-
vsethuset.

FAUSKE: I morgen, onsdag blir 
det formiddagskonsert på Fauske 
bygdetun i regi av Nordlands-
museet. Minikonserten, som de har 
kalt for Kulturtimen, starter klok-
ken 11.30.
– Det blir både standardlåter og

viser, mest på engelsk. Vi skaper 
blant annet litt høststemning med 
Autumn leaves, sier Edvardsen.
Nordlandsmuseet står som arran-

gør, og dørene åpnes litt før, slik at 
publikum får tid til å hente seg vaf-
ler og kaffe, som er på billetten.
– Vi prøver å treffe flest mulig

med denne konserten, og det er jo 
mange som har fri på dagtid, uan-
sett alder, sier Eirin.

eva.winther@saltenposten.no




