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Det begynte som litt 
matproduksjon for 
Røde Kors på Askøy. 
Nå utvider Bjørghild 
Mikalsen og satser for 
fullt. 

At hun dedikerer selskapet er 
kanskje ikke helt rett å si, men 
en av Bjørghild Mikalsens store 
kjepphester er å hjelpe våre 
nye landsmenn og -kvinner 
ut i arbeid. Det gjennom 
matproduksjon.

– Det finnes så mange 
ressurser her på Askøy blant 
våre nye innbyggere fra alle 
verdenskroker. Det er bare å se 
etter, sier Mikalsen. 

Røde Kors-prosjekt
Det begynte med et prosjekt i 
regi av Røde Kors… 

…eller for å være helt korrekt 
så begynte det i barndommen. 
Bjørghild Mikalsen har alltid 

elsket å lage mat. Alle måtte 
lage mat der hun vokste opp, så 
det ble en helt naturlig del av 
livet hennes da hun ble voksen. 

Tilbake til prosjektet:
– Prosjektet gikk ut på å 

inkludere minoritetsspråklige 
i lokalt arbeidsliv på 
begynnelsen av 2000-tallet. Vi 
begynte med matlaging i Røde 
Kors-huset, sier Mikalsen. 

Selv har hun reist mye rundt 
om i verden, og hun har tatt 
med seg mye av matfilosofien 
fra stedene hun har besøkt. 

– Så startet vi fredagskafeen, 
der vi brukte internasjonale 
kokker, innvandrere og 
flyktninger som bodde på Askøy, 
til å lage mat fra sine land. Det 
ble veldig mye matlaging, sier 
Bjørghild Mikalsen med et smil.

Oppdragene strømmet til
Så begynte folk å få øynene opp 
for Mikalsens matproduksjon, 
og ordrene begynte å strømme 
på. Da hun fikk forespørsel 
om å drive kantinen til Askøy 
videregående skole i 2010, var 
snøballen, eller matballen, blitt 

så stor at hun måtte gjøre noe. 
– Det ble for stort for Røde 

Kors. Det ble for mye business 
for å si det slik. Så jeg kastet meg 
ut i det og etablerte Helletun 
AS, sier hun. 

Navnet kommer fra tomten der 
hennes far bygde huset sitt på 
Askøy. 

Hun leide kjøkken på Huset i 
Florvåg. Der har hun vært siden. 
Mikalsen forteller at hun aldri 
har reklamert for firmaet sitt. 
Det gode ryktet har 
bygget seg opp på 
folkemunne.

– Jeg leverer til 
private, selskap, 
det offentlige og 
mange andre, sier 
hun. 

Og de fleste som arbeider 
for henne er av utenlandsk 
opprinnelse. 

– Jeg har en langsiktig plan 
om å få flere innvandrere ut 
i arbeid, forteller Bjørghild 
Mikalsen.

Første jobb på 12 år
Hennes høyre hånd, Irene Yapp, 

fra Malaysia, arbeider nå fast 
for Mikalsen. 

– Hun har vært her i 12 år. 
Dette er hennes første jobb. Det 
sier litt om hvor vanskelig det er 
å få seg arbeid som innvandrer, 
sier Bjørghild. 

Hun har en ansatt til fra Asia, 
og hun trekker inn flere ved 
behov. 

– Det er internasjonalt 
felleskap her, smiler hun. 

Men hun legger til at også 
nordmenn kommer til 
å arbeide for henne. 

– Det må være en 
god følelse å skape 
noe slikt som du har 
gjort?

–  Det er en herlig 
følelse. Jeg har roen 

for første gang på mange år, sier 
Bjørghild Mikalsen. 

Flytter til Kleppe
I juni flytter hun inn på Askøy 
senter. Der skal hun drive kafé 
og catering. 

– Vi åpner første juni, og så 
flytter vi catering-virksomheten 
etter til høsten, sier Mikalsen. 

Hun legger til at hun også 
vil jobbe for å skape gode 
matopplevelser hos folk.

– Dette handler like mye om 
at jeg elsker å lage mat, sier 
Bjørghild Mikalsen. 

Kafédriften som åpner på 
senteret, blir med internasjonal 
karakter. 

– Supert initiativ
Marcos Amano, daglig leder i 
stiftelsen Robin Hood Huset 
synes dette lyder kjempebra. 

– Dette er et supert initiativ. 
Det er flott at folk ser 
muligheten i de ressursene våre 
nye landsmenn og -kvinner har. 
Det er enormt med ressurser 
hos de forskjellige typer av 
innvandrere til Norge, også på 
grunn av krisen ute i Europa. 
At private initiativtakere ser 
seg som mål å benytte dette 
til produktivt arbeid, til beste 
for både lokalsamfunn og 
tilflyttere, er kjempemessig, 
sier Amano.

Kai Svellingen Flatekvål
kai@av-avis.no

Det er en herlig 
følelse. Jeg har roen 
for første gang på 
mange år.
 Bjørghild Mikalsen

Dedikerer sitt matvirke 
til våre nye landsmenn

 ❚Røde Kors-ildsjel satser tungt på matselskap

EtablErEr kafE: Bjørghild Mikalsen etablerer Helletun Cafe på Askøy Senter til sommeren. Hun satsar stort fremover.  Foto: KAi Svellingen FlAteKvål


