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Skaper trygghet og
varme for beboerne

Ikke alle kan feire en fredfull jul i sitt eget hjem. På
krisesenteret gjør de
ansatte hva de kan for å
skape en varm og trygg
jul for alle beboerne.

denne gavmildheten, og den
kommer godt med, forteller Carina Morland.

Trygg i en tøff tid
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HAMAR: Lukten av jul fyller stua.
I hjørnet skinner et høyt juletre
med spennende pakker under
greinene. På bordet står et flott,
hjemmelaget pepperkakehus
pyntet fra topp til tå med fargerike nonstop. Røde stearinlys blafrer i varmen mens julestjerna i
vinduet kaster et gult lys ut mot
parkeringsplassen utenfor.
Julefreden har senket seg over
det store, hvite huset i Kronborgvegen. Men innenfor dørene bor det både barn, ungdom
og voksne, som alle bærer med
seg hver sin vonde historie. For
dem venter ingen fredfull jul i
eget hjem.

Varme og trygghet

Men på krisesenteret kan de føle
seg trygge. I hele desember har
de ansatte gjort hva de kan for å
skape en god julestemning for
både store og små. Nå er alt klart
til høydepunktet, dagens julefeiring.
– Vi skal lage et flott langbord

JUL PÅ KRISESENTERET: Marianne Bjørke (f.v.) Carina Morland og Sølvi Hagen gjør hva de kan for å skape en trygg og
varm jul for beboerne på krisesenteret i Hamar.
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med plass til alle. Så blir det skikkelig julemiddag, forteller Sølvi
Hagen til HA.
I tillegg til alle som bor på huset i dag, inviteres også tidligere

beboere som bor alene, med på
julefeiringen.
Senere i kveld venter både nissebesøk og julepresanger. Gjennom hele året får krisesenteret

pakker, og særlig før jul kommer
det inn mange gaver til huset. Disse gis fra lag og foreninger, bedrifter og enkeltpersoner.
– Vi setter utrolig stor pris på

For beboerne er det godt å kjenne seg trygg. Likevel er det sårt å
ikke kunne feire en god jul sammen med hele familien.
– Juleforberedelsene her på huset har vært koselige og gode. Vi
voksne har også fått en frikveld
med middag ute og konsert etterpå mens barna våre hadde juleverksted på krisesenteret, forteller
en av beboerne.
For mange av barna var det en
spesiell opplevelse å lage egne julegaver som de i kveld skal gi bort
til de andre beboerne.
– De som bor her har en vanskelig livssituasjon, men vi forsøker å gjøre det så godt for dem
som det er mulig, forteller Marianne Bjørke.
– Hvor mange beboere er det
på huset nå, sammenlignet med
tidligere julehøytider?
– Hvor mange som feirer jul her
varierer fra år til år. Ofte er det en
oppgang i januar, fordi mange forsøker å holde ut gjennom jula.
Men i år er det stor aktivitet på
huset, svarer Carina Morland.
Når julehøytiden er over, venter juletrefesten i januar. Da skal
pepperkakehuset knuses før nissen kommer på nytt besøk til glede for alle de små.

Barnevernet
tar ikke ferie
HAMAR: Statistikken forteller at
150.000 barn i Norge gruer seg til
jula. Leder for barnevernsvakta i
Midt-Hedmark, Erling Segelstad,
vet godt at det finnes mange barn
og unge der ute som ikke går en
fredfull julehøytid i møte.
– Jeg ønsker å si til alle at barnevernet aldri tar ferie, sier Segelstad til HA.
Barnevernsvakta har åpent på
kveldstid gjennom hele jula. I tillegg kan barn og unge ringe
alarmtelefonen på telefonnummer 116 111. Dette er en gratis
nødtelefon for dem som er utsatt
for omsorgssvikt, vold, og mishandling. De som betjener telefonen er faglig skolerte folk som
har god oversikt over hjelpetilbudet som eksisterer der det ringes
fra.
Segelstad oppfordrer voksne
til å si ifra om de ser eller opplever barn som ikke har det så
greit.
– Vi er også en foreldretelefon.
Ingen skal være redde for å kontakte oss hvis de sliter med ungene sine og synes hverdagene er
vanskelige, sier Segelstad.

