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Kavlifondet setter
pris på Frelsesarmeen
Frelsesarmeen i Egersund har fått 300.000
kroner fra Kavlifondet
til arbeidet med å integrere innvandrere.
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froydis@dalane-tidende.no

n4000 8532

Frelsesarmeens arbeid i Egersund blir sett, og Kavlifondet
er stolt av å støtte det viktige
integreringsarbeidet som gjøres i byen, heter det i begrunnelsen for tildelingen, som ble
gjort kjent i sist uke.
– Å skape felles arenaer og
møteplasser for innvandrere
og folk flest i lokalsamfunnene, er utrolig viktig. Det sier
Inger Elise Iversen.
Hun er daglig leder i Kavlifondet og peker på at de har
samarbeidet med Frelsesarmeen både i Oslo og i Bergen
i mange år allerede. Prosjekter i disse byene fikk også sin
del av den aktuelle gaven. Til
sammen var den på 1,5 millioner kroner.

Profilen passet

TiTania
▪ Bergverk basert på brotet på Tellnes
▪ Står for ti prosent av ilmenittproduksjonen i verda
▪ Aksjeselskapet Titania blei registrert i 1929

inTErnasJOnalT: Hver høst arrangeres det internasjonal
dag i Frelsesarmeen. Den er populær, men det er også åpen kafé
annenhver uke. – Ofte kommer det oppunder hundre stykker,
forteller Reidunn Mattingsdal Alvsåker.
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TilBud hOs FrElsEs
▪ Frelsesarmeen tilrettelegger for en rekke
møteplasser:
▪ Baby- og småbarnsang
▪ Barneskoleelever inviteres inn til mat og ulike
aktiviteter etter skoletid.
▪ Ungdomsskoleelever
tilbys leksehjelp.

Iversen opplyser at søknaden
▪ Ungdom i alderen 12-18
fra Egersund ble vurdert opp
år møtes fredager til
mot en rekke andre gode proulike aktiviteter som spill,
sjekter. Flere element som
kino, bowling eller sport.
passet særlig godt med fon▪ Det arrangeres innebandets profil, gjorde av den vant
dy og basketball-trening
fram. Forebygging, inkludefor ungdom.
rende språkopplæring og det
som i bunn og grunn er hjelp
til selvhjelp, er viktig i så måte, og samfunnsdeltagelse, ifølge
Kavlifondets jury, som mener
ifølge den daglige lederen.
– Skal innvandrerbarn klare at språksatsingen i Frelses-regi
å etablere seg i et nytt land, er er et godt supplement til komtrygge og engasjerte fedre og munens mer formelle undervisning.
mødre viktig, legger hun til.
I
EgerAvtroppende
sund priorikorpsleder Reid- «Vi ønsker at t nye
unn Mattingsdal
terer korpAlvsåker sier at landsmenn skal få
set arbeidet
de er veldig glade treffe imøtekommed å integrere og
for gaven.
mende
nordmenn,
inkludere.
– Den kommer utrolig godt og gjøre seg kjent
De ser på
med siden vi ikke med norsk kultur
innvandrermottar noen ofne som en
og tankegang.»
fentlig støtte til
ressurs.
reidunn Mattingsdal alvsåvåre aktiviteter.
– Vi byr
ker, avtroppende korpsleder
Vi baserer oss på
på
mange
frivllighet, men
forskjellige
likevel har vi jo noen kostna- aktiviteter og ønsker at det
der. Derfor var dette var veldig skal utvikle seg vennskap på
velkomment, sier Mattingsdal tvers av kulturer. Og hele tida
Alvsåker.
satser vi på å snakke og synge
Å kunne norsk er en for- så mye som mulig på norsk,
utsetning for god integrering sier Mattingsdal Alvsåker.

▪ Åpen cafe annenhver uke
med måltid, sangstund
og fokus på sosialt fellesskap.
▪ Hver høst arrangeres det
også internasjonal dag,
der mat fra ulike land
serveres.
▪ Hver desember inviteres
det til adventsstund med
pinnekjøtt, utdeling av
julegaver, julesang og en
innføring i norsk juletradisjon.
▪ I tillegg arrangeres det
årlig familieleirer og
familiehelger.

Skaper relasjoner
Hovedmålgruppene
blant
innvandrere er mødre i svangerskapspermisjon, mødre fra
Øst-Europa, barn og unge fra
flyktning- og innvandrerfamilier, samt nyankomne, bosatte
flyktninger.
– Vi ønsker at nye landsmenn skal få treffe imøtekommende nordmenn, og gjøre
seg kjent med norsk kultur og
tankegang, sier hun og føyer
til at gaven er en bekreftelse
på at arbeidet deres er lagt
merke til.
– Integreringen betyr noe
for byen fordi den får de nye
innbyggerne til å trives bedre.
Det blir skapt viktige relasjoner, sier Reidunn Mattingsdal
Alvsåker.
Nylig mottok også Frelsesarmeen 75.000 kroner til å
føre videre arbeidet med å integrere ungdom.

