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Hva skal vi egentlig med bøker?
Av: Tage Pettersen (H),
stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen

promotere norsk litteratur i
Frankfurt neste år. Jeg er rykende uenig!

Jan Kjærstad og Arve Juritzen
mener det er meningsløst at
staten bruker 30 millioner på å

Den årlige messen i Frankfurt
er verdens største bokmesse
med 7000 utstillere. Norge er
utpekt til hovedland for
messen i 2019. Island var
hovedland i 2011 – resultatet
er at 96 islandske verk ble
oversatt til andre språk i etterkant! Målet for Norge neste år
må være at det skal bli noe
langt mer enn en flott fest. Det
skal være en døråpner for de
som skal selge norsk litteratur i
årene fremover.

2019 blir et leseår
Samtidig vil regjeringen i Bokåret 2019 bruke 30 millioner
kroner på å fremme leselyst
her hjemme. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som
skal gå til bibliotek og andre
institusjoner som formidler
leseglede. Dette er den største
norske satsingen på lesing
siden tidlig på 2000-tallet. Bokåret 2019 utvides med dette til
også å bli et leseår.
Med denne tildelingen satser
regjeringen like mye på litteraturformidling i Norge som de
gjør internasjonalt, og norsk
litteratur skal bli like synlig her
hjemme som på bokmessen i
Frankfurt.

Kultur gir livskvalitet – også på sykehjemmet
Av: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité
Astrid Nøklebye Heiberg (H), Stortingsrepresentant for Oslo Høyre

Slik skal det ikke være

Mange eldre gruer seg til å
skulle bli avhengig av andre for
hjelp. Tanken på å bo på et
sykehjem er skremmende for
mange. Det er kanskje ikke så
rart når aviser og tv forteller
om alt det som ikke fungerer,
om beboere som ikke får

nødvendig stell og pleie, og om
eldre som er ensomme og
visner hen. Vi hører også om
institusjonsmat som ikke
frister, eldre som går ned i vekt
og blir understimulert, og om
kulturtilbud som er fraværende.

Regjeringens reform ‘Leve hele
livet’ behandles nå i Stortinget
og tar tak i utfordringene i
sykehjem og hjemmetjenester.
Reformen bygger på hva
ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett
fungerer i praksis. For det
gjøres mye bra, og man kan
lære mye av hverandre. Målet
er å skape et mer aldersvennlig
Norge og finne nye løsninger
knyttet til aktivitet, måltider,
helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Alle eldre bør
for eksempel tilbys minst én
times aktivitet om dagen basert
på egne interesser og ønsker.

Kultur gir helse
Det er kanskje lett å se på
kultur som mindre viktig for
helsetjenesten og eldreomsorgen. Kulturaktiviteter er
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I Jeløy-plattformen viser regjeringen tydelig at vi skal legge til
rette for økt eksport av norsk
kultur. Bokmessen i Frankfurt
er ett virkemiddel for å nå
dette målet. I den samme
regjeringsplattformen ligger
det også inne en satsing på
folke- og skolebibliotekene.
Denne handler ikke minst om
å likestille innkjøpsordninger
for litteratur både på papir og
digitalt.

Bibliotekene blomstrer
I 2015 presenterte vår regjering en Nasjonal bibliotekstrategi som skal styrke
biblioteksektoren. Både som
aktiv formidler av kunnskap og
kulturarv, og også som en uavhengig møteplass for offentlig
lett å glemme og blir for ofte
nedprioritert. Men kulturen
definerer oss som mennesker,
og er avgjørende for livskvaliteten vår. Den har vært med
oss fra helleristningenes tid og
kommer til å være med oss inn
i fremtiden. Kultur gir mening
og glede – og selvsagt provokasjoner gjennom musikk, bildekunst, klær, arkitektur, filmer,
teater, fotball og matopplevelser, for å nevne noe. Kultur er
noe alle kan delta i.
Hittil har ingen kunnet si med
sikkerhet at kultur faktisk er
godt for helsa. Men nå har forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
funnet flere overraskende
sammenhenger mellom helse
og deltagelse i kulturlivet.
Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i
kulturelle aktiviteter med
helseopplysninger, har nemlig
forskerne funnet at alle som
konsumerer kultur i en eller

Vi har skrevet i programmet
vårt at vi har åpent alle hverdager hele sommeren. Våre
snille og flinke frivillige har
sagt at de stiller – og det er jo
gull verdt. I fjor klarte vi å
holde åpent noen søndager,
men dette må vi komme tilbake til.

Etter ferien følger vi opp og
august måned begynner litt
rolig med noen kosestunder.
Kanskje vi bruker bilen vår og
tar noen småturer til forskjellige steder i byen vår eller
omegn. Det er alltid rom for
litt improvisasjon og her tar vi
gjerne med innspill fra brukerne. Kom til oss med forslag til steder som passer for
slike utflukter. Vi henviser
også til samarbeidet med

Frivillighetssantralen og
Eldreforum. Følg med i Oslo
Syd eller ta kontakt med oss
på Krystallen om dette.

Onsdag 22. august vil
Seniorveilederne våre ta opp
tråden fra 2. mai og snakke
om fallforebygging. Onsdag
29. august blir det busstur:
Rundtur i Stomperudbygda.
Den har vi hatt tidligere, men
opplevelsene fra den gang

Jeg vil gi alle som jobber på
bibliotekene en stor honnør for
å være så relevante og tilstede i
folks liv. Det er nemlig med
god grunn at vi nordmenn
liker å skryte av at vi leser
mange bøker. Den holdningen
skal bibliotekene ha mye av
æren for – fortsett det gode
arbeidet!

◆
annen form opplever bedre
helse, er mer tilfreds med livet
sitt og har mindre angst og
depresjon, enn dem som ikke
er så opptatt av kultur.
Når Manglerudhjemmet i Oslo
åpnet pub med fotball på TV ga
det beboerne glede og kulturopplevelser. Når Fjell sykehjem
i Drammen gir beboere fine
opplevelser med dyrestell og
spesialfrokoster, er det kultur.
Når Sanitetskvinnene tilbyr
dagaktiviteter med bowling for
demente hjemmeboende, er
også det kultur.
Vi i Høyre vil at reformen ‘Leve
hele livet’ skal bidra til at eldre
kan mestre livet lenger. De skal
være trygge på at de får god
hjelp når de trenger det. De pårørende skal kunne bidra uten
at de blir utslitt og de ansatte
skal få bruke sin kompetanse.
Det skal bli mer attraktivt å
jobbe med eldreomsorg. Et opphold på sykehjem skal aldri føre
til en tilværelse uten livskvalitet.

. . sommer’n er her . . .

Midt I en varm, solfylt juni skal vi forsøke å fortelle om våre aktiviteter. Vi kan jo starte med de
vi har vært med på siden sist. Onsdag 30. mai hadde vi en fortreffelig fin tur til Son Spa I et
vidunderlig vær. En flott opplevelse for brukerne våre, vi kunne ha hatt med badedrakt, men vi
koste oss ute på terrassen og inntok et nydelig måltid. Vi følger i tradisjonelt spor og den 6.
juni hadde vi vår populære Quiz i beste Krystallen-stil. Tirsdag hadde vi besøk av Norges
Senior Shop, og det ble et vellykket arrangement. Brukerne våre benyttet anledningen til å
handle flotte kjoler m.m. Det ble så populært at man vil gjenta det den 28. august, denne gang
med våre egne flotte damer som mannekenger. Onsdag 20. juni samles vi på terrassen og vi
griller og koser oss med «nogo attåt».
Onsdag 20. juni samles vi på
terrassen og vi griller og koser
oss med «nogo attåt».

debatt. Det har gitt resultater. I
2016 hadde bibliotekene 24
millioner besøk, og det ble
arrangert nesten 50.000
arrangementer i folkebibliotekene. Det viser den gode
jobben som gjøres på bibliotekene over hele landet.

Her er Quizen i full gang – i disse dager er det vel
terrassen som frister.

gjorde at vi gleder oss til denne
rundturen i Sørum.
Men nå er det St.Hans m.m.
som står for døren, og deretter
blir det ferie. Men ikke alle
drar avgårde på ferie, en god
del blir hjemme. Og disse er
det vi tenker på da vi ved
hjelp av våre frivillige holder
åpent her på Krystallen. Vi har
skrevet om det før; våre frivil-

lige drar på årene, men vi er
veldig takknemlig for at de
stiller opp og gjør at mange
kan se frem til noen hyggelige
dager her på Krystallen. Men
vi oppfordrer flere til å ta en
tur innom oss og se hva vi kan
tilby av aktiviteter. Kanskje
noen har noe å tilby oss. I alle
fall: Ha en god sommer – ta
en tur innom oss, velkommen
skal dere være!

