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24 senger til fattige europeere

christian.lura@bt.no
Christian Lura er journalist i BT

I DAG SNAKKER VI MED:
LEIF JARLE THEIS

Dei kalla han Tromboneidioten.

ALDER: 59
BOSTED: Kolltveit
YRKE: Daglig leder i Kirkens

Bymisjon Bergen
SIVIL STATUS: Gift
AKTUELL: 1. oktober åpner
Kirkens Bymisjon et akutt
overnattingstilbud til fattige
europeere i Bergen.

– Har dere fått alt på plass til å
ta i mot overnattingsgjester?
– Det meste er klart. Vi har fått
leie to sovesaler i Ynglingens
lokaler på Korskirkeallmenningen, og gjør nå klart til å
åpne dørene for overnatting 1.
oktober. Vi kommer til å ha 24
senger, fordelt på to sovesaler.
– Hvem retter tilbudet seg mot?
– Dette blir et akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende
fra EØS-området. For 15 kroner
natten får de som trenger det
leie en seng. Vil du sove her, må
du møte opp i sidekapellet til
Korskirken mellom klokken 18
og 20. Dette er samme sted som
vi har matutdeling, så gruppene
som har behov for dette kjenner
til stedet. 22 åpner vi sovesalene,
og deler ut rent sengetøy og
håndkle. Det blir ingen servering
eller matlaging. Dette skal være
et overnattingstilbud av enkleste
sort, med fokus på søvn og hvile.
– Hvilke grupper regner dere
med vil benytte seg av tilbudet?
– Det er lett å tenke at dette
bare gjelder romfolk og tiggere. Ja, det kan være det
også, men vi ser fra køene på

ps

For Fattige: – Det er ikke bare tiggere som trenger overnatting, men også arbeidssøkere fra Europa, sier daglig leder Leif Jarle
Theis i Kirkens Bymisjon. 1. oktober åpner Bymisjonen sovesaler med 24 senger til fattige europeere i Bergen. ARkIvfoto: vegAR vAlde

matutdelingen vår at det også
kommer motiverte, arbeidsføre folk fra Sør-Europa. De
kommer uten mat, penger,
bolig eller jobb, og trenger
akutt hjelp de første ukene eller
månedene. Etter en stund ser
vi ofte at disse forsvinner ut fra
matkøen, fordi de har fått seg
jobb. Vi ønsker å bidra til at
denne gruppen får mulighet til
å komme seg over den første
kneiken. Erfaringene fra Oslo
viser at 75 prosent av de som
overnatter der, er rumenere.
Vi tror det blir mange rumenere også i Bergen, men vi har
større innslag av folk fra Spania
og Portugal enn de har i Oslo.
– Kan nordmenn overnatte?

– Nei. Det vil ikke være mulig
for folk fra Skandinavia å
benytte seg av sengeplassene,
fordi det er en avtale mellom
de skandinaviske landene om
at borgerne har tilgang til de
ordinære velferdsordningene.
– Oslo har hatt et slikt tilbud
en stund, hva er erfaringene
derfra?
– I Oslo har de hatt opptil
90 senger tilgjengelige, og i
perioder har alle vært i bruk.
Det var frykt for at det skulle
bli bråk, søppel og tyveri, men
det har vært lite av det. Dette
er ikke folk som ruser seg,
problemet for denne gruppen er fattigdom. Dessuten
kommer vi til å ha en våken

nattevakt på plass. Overnattingen er et samarbeid mellom
Robin Hood-huset, Røde Kors,
Frelsesarmeen og Caritas.
– Blir dette et permanent tilbud?
– Foreløpig har vi bare fått
bevilgning til å holde åpent
i tre måneder, men vi håper
Justisdepartementet viderefører finansiering i 2014 slik at vi
kan ha åpent de seks kaldeste
månedene i året.
– Gleder du deg?
– Ja, hele Bymisjonen og mange
i byen gleder seg! Det er riktig
for Bergen at vi kan tilby fattige
akutt overnatting. Kommunen
har oppmuntret oss hele veien.
Ingunn RøRen

Til og med for medmusikantane på
«band camp», sommarmusikkskulen
på Hylkje, blei han i overkant nerdete.
n Det er noko med alderen 17–19 år.
Plutseleg er det ikkje så kult berre å
hengje rundt på Vestkanten og Sartor.
Dei verste skuleslampane kan bli dei
mest seriøse studentane. Dei vil bidra
til noko «større enn seg sjølv», som
dei ofte seier. Nokre melder seg til
utanlandsteneste i Forsvaret. Andre til
Raudekrossen eller til ungdomsdelegasjonen i FN. Tromboneidioten ofra seg
for korpsrørsla.
n – Skal de ikkje seie noko? De er jo så
stille og prektige, sa læraren. Framfor
henne sat åtte unge trombonistar
på sommarseminar. Til slutt kremta
Tromboneidioten.
n – Vi er jo ikkje her for å snakke.
Vi er her for å lære!
n Han øvde til leppene var såre og
høgrearmen litt lengre enn den venstre.
Han rakk ikkje bli kjend med så mange
på sommarkurset. Men han hadde ein
plan. Han skulle bli knallgod å spele.
n År seinare gjorde han opp status.
Han blei god. Aldri knallgod. Han fekk
kjærast som òg hadde vore på det
same kurset.
n – Veit du, vi kalla deg Tromboneidioten den gongen, sa ho, du øvde jo
heile tida.
n Han visste ikkje det. Ikkje då. Men
han angra ikkje:
n – Utan tromboneidiotar og andre
idiotar hadde Norge kanskje hatt nok
sivilingeniørar. Men for eit kjedeleg
land vi ville vore.
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