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Fortjent
Kavli-støtte
Frelsesarmeen i Egersund har fått 300.000
kroner fra Kavlifondet til arbeidet med å
integrere innvandrere. Frelses lokalt er i
godt selskap. Også Frelsesarmeen i Bergen
og Oslo fikk støtte til sitt integreringsarbeid.
Til sammen delte Kavlifondet ut 1,5 millioner
kroner til Frelsesarmeens integreringsarbeid i
de tre byene.
Det er høyst fortjent at Frelsesarmeens verdifulle integreringsarbeid blir påskjønnet. Og
det er høyst fortjent at korpset i Egersund er
et av de som får penger. – Å skape felles arenaer og møteplasser for innvandrere og folk flest
i lokalsamfunnene, er utrolig viktig, sier den
utflyttede egersunderen Inger Elise Iversen i
Kavlifondet. Det er akkurat en slik møteplass
Frelsesarmeen har laget i Egersund.
Hovedmålgruppene for det lokale integreringsprosjektet til Frelses er innvandrermødre i svangerskapspermisjon, mødre fra
Øst-Europa, barn og unge fra flyktning- og
innvandrerfamilier, samt nyankomne, bosatte flyktninger.
Gjennom FrelsesSpråktrening
armeen sine samog kjennskap
linger er det skapt
til norsk kultur
og tankegang er
relasjoner som
hovedelementer i
bidrar til at de nye
innbyggerne i Eiger- integreringsarbeidet. Arbeidet har
sund trives bedre.
gitt resultater.
Gjennom Frelsesarmeen sine samlinger er det
skapt viktige relasjoner som bidrar til at de
nye innbyggerne i Eigersund trives bedre. Og
samlingene har bidratt til at folk fra Eigersund
har blitt kjent med flotte mennesker og det de
kan tilføre sin nye hjemplass.

Vil bli savnet
Lørdag markerte Frelsesarmeen at korpslederne Reidunn Mattingsdal Alvsåker og Olav
Alvsåker blir pensjonister etter 12 års virke i
Egersund. De kan pensjonere seg i forvissning
om at de vil bli savnet i Egersund. De har bidratt til en positiv utvikling av Frelsesarmeen
som er lagt merke til langt utover korpsets
egne rekker. Det er langt fra bare Frelsesarmeen i Egersund som har gode grunner for å
takke dem for innsatsen. Mange har funnet
glede og trøst i møtet med deres varme og
medmenneskelighet. Reidunn Mattingsdal
Alvsåker og Olav Alvsåker vil bli savnet. Det
er imidlertid en trøst at de ikke gir seg helt. På
frivillig basis vil de bidra til arbeidet med de
fremmedspråklige som kommer til Frelsesarmeens arrangement. Det betyr at de fortsatt
kommer til å sette spor etter seg i Egersund.
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På sponsorjakt for
Med fulltidsjobb,
en håndfull fritidsaktiviteter, et par
frivillige jobber og verv,
og to aktive, små gutter,
har Frode Nærland mer
enn nok å holde styr på.
KAroLinE røDsmoEn
student@dalane-tidende.no

n954 58 130

Da han studerte hotell og næringsliv i
USA, eller kampsporten Kendo i Japan,
var ikke Frode Nærland sikker på om
han skulle tilbake til Norge. Nå står han i
fronten for å bringe turismen til Dalane.
– I USA fikk jeg noen jobbtilbud, men
jeg og min kommende kone valgte å flytte hjem igjen. Da jeg studerte Kendo i
Japan, var vi ikke sammen, og jeg tenkte
en stund på å finne meg en jobb og bosette meg i Japan. Men det var til slutt
hun som gjorde at jeg flyttet hjem. I år
har vi vært gift i ti år.
Nærland driver med administrasjon
og markedsføring i Magma Geopark.
Parken strekker
seg fra Brusand i
«Jeg tenkte
nord, inneholder
en stund på
hele
Dalane-reå finne meg
gionen og ender
med Flekkefjord.
en jobb og
Organisasjonen
bosette meg
tilbyr guidede tui Japan.»
rer, organiserte
aktiviteter og fyldig informasjon om området. Ansatte i
Magma Geopark er Nærland selv og geolog Pål Thjømøe.
– Det er et veldig spesielt naturområde, med mye fin geologi og kulturhistorie. Det er forekomsten av anortositt i
området som er grunnen til at magma
Geopark eksisterer. Det er en steintype
du omtrent ellers bare finner på månen
og en plass i Canada. Snart skal vi delta
på reiselivsmessa ITB i Berlin, for å prøve å sette Dalane litt mer på turistkartet. Vi har mange vi samarbeider med.
Det finnes 58 geoparker i Europa, og til
sammen er det over 100 Geoparker i
hele verden, sier Nærland.
Parken har god støtte fra kommunene og fylkeskommunen, men om to år
er støtteordningen over. Da skal Magma
Geopark kunne stå på egne bein. Derfor
har mye av Nærlands tid i det siste gått
med til å finne sponsorer.
– At jeg endte opp med å jobbe i Magma Geopark, var i grunnen helt tilfeldig.
Jeg hadde jo studert turisme i USA, men
ikke med planer om å drive med dette.
Stillingsannonsen hørtes spennende ut,
så jeg søkte – og fikk jobben, forteller
han.
Nærland har jobbet for Magma Geopark siden august i fjor, og trives godt.
I tillegg til jobben hos Magma Geopark er Frode Nærland glad i å surfe, og
en gang i blant å spille golf. Etter at eldstesønnen på seks år begynte på turn,
har han tatt opp igjen trenerrollen i
turn og trampett. Han er også fremdeles
svært aktiv i Kendo-miljøet.

TiLFELDiG: At Frode Nærland endte opp i Magma Geopark, var på ingen måte en stor del av

FroDE nærLAnD
▪ Alder: 43
▪ Bosted: Egersund
▪ sivil status: Gift i ti år, har to gutter på 3 og 6 år
▪ stilling: Leder for administrasjon
og markedsføring ved Magma
Geopark
– Jeg prøver å surfe så ofte som jeg
kan. Annenhver sommer drar vi til California, og da surfer jeg hver dag. Men
forholdene er gode her også, da helst
om høsten og vinteren. Kaldt er det
ikke, jeg har godt utstyr. For tiden har
det vært litt for travelt til å surfe mye.
Det blir fort mørkt, og jeg passer på å få
tid til familien også.
Frode Nærland bodde to år i Japan,
med et stipend fra den japanske stat for
å trene Kendo. Han ble introdusert til
kampsporten under studieoppholdet i
USA i 1997, og har fortsatt siden. Nå er

han blant Norges beste i sporten, og har
startet Sørvest Kendoklubb i Stavanger
og Egersund.
– Jeg er fremdeles leder av klubben
i Stavanger, men har satt inn en annen
trener der. I Egersund trener vi to ganger i uka; onsdag og søndag. Søndager
pleier medlemmene fra Stavanger å ta
turen til Egersund, slik at vi kan trene
sammen. I alt er det rundt 13 stykker
som trener aktivt i Stavanger og Egersund og vi prøver hele tiden å rekruttere
flere, forteller Nærland.
I februar holdes det norgesmesterskap i Kendo, og i april står europamesterskapet i Frankrike for tur.
– Målet mitt for EM i år er ikke å vinne, men å gjøre det bedre enn tidligere.
Jeg stiller som en del av laget, men vil
slippe til de yngre som individuelle deltakere.
– Hva skal du gjøre i dag?
– I dag skal jeg jobbe. Jeg har et møte
med fylkesmannen i Stavanger, hvor jeg
skal presentere noen nye prosjekter, og

