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Flere godt voksne er ute i skog og mark
For første gang har Den Norske
Turistforening over 60.000 medlemmer over 60 år.
Og i Turistforeningen gleder man
seg over at stadig flere voksne har
lyst til å gå tur i skog og fjell.
– Det er flott at den nye eldrebølgen er så glad i friluftsliv. De siste
fem årene har vi hatt en 22 prosent

økning i medlemmer over 60 år, sier
generalsekretær Nils Øveraas.
Den Norske Turistforening har
opplevd en jevn medlemsvekst de
siste årene. I løpet av 2013 nådde
foreningen milepælen 250.000
medlemmer.
– Å gå på tur er den viktig del av
den norske identiteten. Vi er veldig glade for at så mange ønsker å

støtte arbeidet med å merke 22.000
kilometer med sti og vedlikeholde
nesten 500 hytter slik at flere kan
komme seg ut på tur, sier Øveraas.
Av 250.664 medlemmer er
61.479 over 60 år. I Hedmark hadde
Rena og omegn Turistforening 21
prosent økning av medlemmer over
60 år, den høyeste økningen i landet.

FLERE ELDRE: Flere eldre bruker skog og fjell aktivt.

KRISESENTER: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET SA NEI TIL AVVIKLING AV STIFTELSEN

Vil forske mer på vold
En ny æra starter for
Hamar krisesenter
når de nå går fra å
være stiftelse til å
bli interkommunalt
selskap. Den gamle
stiftelsen retter
blikket mot voldsforebygging.
O HAMAR
Hanne Maren Torpen Hokstad
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I 15 år har krisesenteret vært en
stiftelse, men nå overtar kommunene ansvaret for driften. I 2010
kom det nemlig en ny lov som
påla kommunene å ha et krisesentertilbud. Ni kommuner sokner til Hamar krisesenter, og fredag var representanter fra
flesteparten på besøk i senteret de
nå har overtatt driften av.
FIKK IKKE AVVIKLE
Da krisesenteret skulle få ny organisasjonsstruktur, var det naturlig for stiftelsen med en avvikling. Da satte Lotteri- og
stiftelsestilsynet ned foten.
– Vi ble ganske lange i maska,
sier Roy Heine Olsen, leder i stiftelsesstyret, og legger til at de
fortsetter som en stiftelse som
skal arbeide mer med forebygging
av vold i nære relasjoner.
Stiftelsen skal forvalte krisesenterets verdier, rundt to millioner kroner, og blir som et legat
hvor man kan søke om midler. De
skal nå sette ned noen statutter,
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som igjen skal godkjennes. Ved
krisesenteret ser de flere nye problemstillinger innenfor vold i
nære relasjoner. Det er for eksempel ikke sånn at samboerskap
mellom mennesker av samme
kjønn er frie for vold. Det viser
seg også at 40 prosent av barna
som vokser opp med voldsutøvelse selv tyr til vold når de blir
store. I tillegg er det ofte sånn at
man søker mot et miljø man kjen-

ner som barn når man selv skal
finne partner. Ved krisesenteret i
Hamar har kvinner som også var
der som barn søkt tilflukt. Volden
de ser er bare toppen av isfjellet.
– Vi håper å kunne bruke av
våre midler til forebygging, og til
kunnskap om hva som skal til for
å bryte sirkelen, sier Olsen.
SPENNENDE OG LITT VEMODIG
Ved krisesenteret er de spente og

forventningsfulle med tanke på å
bli underlagt kommunal drift, sier
Carina Morland, daglig leder.
Samarbeidet med kommunen er
allerede godt, men nå blir de del
av en større helhet, som kan benytte hverandres kompetanse i
større grad også.
– Det er mange fordeler, som vi
kanskje ikke ser nå, og kanskje
noen ulemper også, sier Morland.

Store forandringer
Hamar krisesenter har vært i drift
i 33 år. Karin Karlsen var med og
startet opp, og hun kan fortelle om
et senter i endring.

O HAMAR
– Vi drev det på fritida. Alt ble
gjort på frivillig basis. Vi var fire
personer til å begynne med, som
innkalte til allmøter, forteller Karin Karlsen.
Det var absolutt behov for et
krisesenter, den gangen kun for
kvinner som trengte hjelp. Karin
Karlsen og de andre ildsjelene

hadde telefonvakt. Mange ringte,
og mange kom på døra, og de frivillige byttet på å ha nattevakt.
Karin Karlsen jobber fortsatt
som regnskapsfører for krisesenteret. Hun har ført regnskap for
senteret helt siden oppstarten.
– Beløpet har blitt større, slår
Karlsen fast.
Hun har bare igjen ett eneste
regnskap før hun blir pensjonist,
samtidig som krisesenteret går
over i en ny organisasjonsform.
– Krisesenteret er veldrevet.
Det er orden og system på alt, sier
Karlsen.

Brukerne vil merke lite til overgangen, annet enn muligens at
hjelpeapparatet nå blir en større
helhet.
Morland legger ikke skjul på at
overgangen også er forbundet
med vemod.
– Det er litt vemodig å avslutte
som stiftelse. Styret har vært engasjert og dyktig, og de har jobbet
med hjerte og hodet. De har styrt
oss trygt, sier Morland.

FAKTA

Krisesenteret

KAN HISTORIEN: Daglig leder Carina Morland (t.v.) og regnskapsfører Karin
Karlsen, som også var med og startet krisesenteret for 33 år siden.

OHamar krisesenter ble
startet i 1981. De siste 15 årene
har det vært en stiftelse, men
nå har kommunene overtatt
driften.
OSenteret har 22 sengeplasser
til kvinner og barn, og en egen
leilighet til menn i krise.
ODekker Hamar, Stange,
Løten, Ringsaker, Åmot, Våler,
Elverum, Trysil og Engerdal.
OLeier lokaler av Røde Kors i
Kronborgvegen, som de ansatte
nettopp har pusset opp deler av
på dugnad.

