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For før s te gang på ni må ne der er 
dol la ren un der åtte kro ner. Det 
be tyr bil li ge re uten lands fe rie enn 
først ven tet. Kro nen har styr ket seg 
2 pro sent mot eu ro en si den 
be gyn nel sen av juli. Mot dol la ren 
har kro nen styr ket seg nes ten det 
dob bel te. Det opp ly ser DNB i en 
rap port i går mor ges. I dag er den 
ame ri kans ke dol la ren verdt 7,99 

kro ner. Ikke si den ok to ber i fjor har 
dol lar kur sen vært så lav. Det be tyr 
bil li ge re uten lands fe rie for 
nord menn. En ho tell over nat ting til 
200 dol lar nat ten kos ter nå 140 
kro ner mind re enn i mid ten av mai, 
skri ver Nett avi sen. På en to ukers 
fe rie i USA vil man der for spa re 
1.820 kro ner i over nat ting hvis man 
be fin ner seg i det te pris sjik tet. 

Også eu ro en har blitt sva ke re mot 
kro nen si den sist. I dag er den verdt 
9,32 kro ner, mens den i juni lå på 
9,49 kro ner, iføl ge tall fra Nor ges 
Bank. Det så len ge ut til at kro nen 
ikke vil le styr ke seg den ne 
som me ren. I juni før te et pris hopp 
på eu ro en til at det ble langt 
dy re re for nord menn å fe ri e re i 
land der eu ro en bru kes, iføl ge 

Ster ke re kro ne kan gi bil li ge re fe rie Sva ke re: 
For før s te 
gang på ni 
må ne der er 
dol la ren un der 
åtte kro ner. 
Det be tyr pen
ger spart på 
uten lands fe ri
en.  Foto: Jon 
olav nes vold / 
ntB scan pix

GØY PÅ LaN DeT: Små barns mor Re be cka (29) er ufat te lig takk nem lig for                                    til bu det fra Ro bin Hood Hu set. Hver helg kan hun ta med seg bar na Liam Rami (2) og Lin nea (5) på uli ke ak ti vi te ter sam men med and re fa mi li er helt gra tis. 
Nå i som mer fe ri en ar ran ge rer stif tel sen eks tra man ge ak ti vi te ter. I går var de                                      på be søk på Bergen strut se farm.                                  Foto: aRne Ris te sUnd

STrUTS: Lin nea (5) ma ter den pus si ge fug len, og strutse far sa ikke nei 
takk til en li ten brød bit el ler to.  Foto: aRne Ris te sUnd

�� Ro bin Hood Hu set til byr gra tis ak ti vi te ter til barn fra van ske lig stil te fa mi li er 

GODE MIN NER FOR DE SMÅ
Små barns mor Re be
cka (29) har ikke råd 
til å ta med seg bar na 
på dyre ak ti vi te ter. Nå 
får hun hjelp til å 
ska pe gode min ner og 
opp le vel ser for dem.

AinA FlAd set
aina.fladset@ba.no

FYL LINGS DA LEN: – Ikke 
alle har råd til å gå på kino el ler i 
svøm me hal len med hele fa mi
li en. Det kos ter mye pen ger. 
Der for er det te et fan tas tisk til
bud. Jeg had de ald ri hatt mu lig
he ten til å gi dem sli ke opp le
vel ser uten det te, sier Re be cka.

Mam ma en smi ler fra øre til 
øre. For an hen ne på grus vei en 
trip per bar na Liam Rami (2) og 
Lin nea (5) hånd i hånd et ter 
noen sau er. Bak Re be cka føl ger 
de sor te og hvi te gei te ne på.  

– For di jeg mot tar over gangs
stø nad, og ikke so si al hjelp, får 
jeg ikke ak ti vi tets kort til bar na 
mine. Jeg fal ler uten for, selv 
om jeg ikke har så god råd. Der
for set ter jeg så ufat te lig pris på 
det te til bu det fra Ro bin Hood 
Hu set, leg ger hun til. 

Det vik tig ste språket
Vi be fin ner oss på Bergen strut
se farm i Fyl lings da len. Et fem
ti talls for eld re og barn, fra tolv 
uli ke na sjo ner, er der på be søk i 
regi av stif tel sen Ro bin Hood 
Hu set. 

Sol strå le ne fra him me len ly
ser opp Da len, det grøn ne gres
set og de små fje se ne. 

Lat te ren sprer seg når de 
høye og mer ke li ge fug le ne 
snirk ler den lan ge hal sen sin 
ned mot brød bi te ne på den 
and re si den av gjer det.

– Vet du hvor for de har så 
lang hals, Lin nea? spør gårds ei
er Bir the Larsen blidt. 

– Jeg tror det er for di de skal 
rek ke tak i ting, sva rer fem årin
gen kvikt. 

– Helt rik tig. Vel dig, vel dig 
bra Lin nea, sier Bir the. 

Det var i fjor at Ro bin Hood 
Hu set star tet opp med ak ti vi te
ter for barn fra van ske lig stil te 
fa mi li er. Og til bu det skul le bli 
mye mer po pu lært enn de had
de fore stilt seg. 

Så langt i år har 185 barn fra 
109 fa mi li er del tatt. 

" 

Ikke minst er det 
vel dig fint at vi får 
gjø re det te sam

men som en fa mi lie. 
 RE BE CKA (29)

– Det er en bredt sam men satt 
grup pe men nes ker. Del ta ker ne 
kom mer fra Norge og hele 32 
uli ke and re land. Språk er 
egent lig ikke noe pro blem. Det 
vik tig ste er at man har det kjekt 
sam men. Det går all tid på et 
vis, sier ak ti vi tets le der Hege 
Wagt skjold Eriksen. 

– Vi har et an net språk som 
fun ge rer bed re enn noe an net. 
Kropps språk, sier Mar cos Ama
no, dag lig le der ved Ro bin Hood 
Hu set. 

Gode støt te spil le re
Mid ler fra Barne, ung doms og 
fa mi lie di rek to ra tets til taks pak
ke mot bar ne fat tig dom, BKK og 
Stif tel sen Anna Jebsens har 
gjort det mu lig for dem å an sat
te Hege som ak ti vi tets le der. 

I hvert fall i fjor og det te året. 
Hva som skjer med til bu det 
nes te år er fort satt uvisst. Hå
pet er at de skal kla re å få inn 
nok mid ler til å fort set te.  

– Det er vik tig for oss er at 
det te er helt gra tis. Det er også 
vik tig for oss at fri ti den bar na 
til brin ger sam men med oss er 
så nor mal som mu lig.  Na tur lig
vis er det ikke slik at alle barn 
får gå på kino el ler i Ado hver 

enes te helg. Slik ten ker ikke vi 
hel ler, sier Mar cos. 

– Det er ikke hver gang vi tar 
ut fluk ter som det te, sup ple rer 
Hege. 

Som en fa mi lie
Ho ved for må let er å gi fa mi li er 
som ikke har råd el ler mu lig het 
til å rei se på fe rie el ler del ta på 
dyre ak ti vi te ter i hel ger og sko
le fe ri er gode opp le vel ser og fe
rie min ner.   Mål grup pen er i 
før s te rek ke øko no misk van
ske lig stil te fa mi li er, men til ta
ket er åpent for alle da til bu det 
ikke er be hovs prøvd.

Gjen nom sko le å ret ar ran ge
res det fa mi lie kafe hver fre dag 
kveld, samt en ak ti vi tet på lør
dag. I som mer fe ri en er det fle re 
ak ti vi te ter enn til van lig. 

– Vi har fått være med på 
man ge uli ke ting. Tur til Fløy
en, tea ter og kino. Man ge gode 
min ner, sier Re be cka. 

– Det be tyr alt for meg. Ikke 
minst er det vel dig fint at vi får 
gjø re det te sam men som en fa
mi lie, leg ger hun til. 

Alle bar na har med seg en 
fore satt på alle ak ti vi te te ne.

– Vi skul le jo gjer ne ha gitt til
bud om at beg ge kun ne bli med. 
Men per nå har vi ikke råd til 
det, sier Mar cos Amanos. 

– Men uan sett er også nett
verks byg ging en vik tig del. Her 
får bar na møte nye ven ner, og 
de voks ne møte and re voks ne. 
Det kan føre til mye po si tivt. Vi 
opp le ver i hvert fall at det sprer 
ufat te lig mye gle de, sier Hege. 
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En mann i 20-åre ne er til talt 
for å ha over vå ket, vold tatt og 
mis hand let eks sam bo e ren sin i 
en pe ri ode på over fire må ne-
der. Man nen skal blant an net ha 
over vå ket sin eks sam bo er med 
skjul te GPS-sen de re og lyd opp-
ta ke re, iføl ge til ta le be slut nin gen 

fra Stats ad vo ka te ne i Hor da land. 
Han skal ha over vå ket sin tid li-
ge re sam bo er ved bruk av skjult 
lyd opp ta ker og GPS-sen der i 
kvin nens bil. Den til tal te kom-
mer fra en av Ber gens om egns-
kom mu ner og er i be gyn nel sen 
av 20 åre ne. Man nen er også 

til talt for mis hand ling i nære re-
la sjo ner, straf fe lo ven § 282, et ter 
å ha ut øvd vold mot kvin nen 
gjen tat te gan ger. Ved ett til fel le 
skal han ha dyt tet kvin nen inn 
på ba det, pres set et hånd kle inn 
i mun nen på hen ne og vold tatt 
hen ne. Hun gjor de både fy sisk 

og ver bal mot stand. De før s te 
volds til fel le ne han er til talt for 
skjed de de sem ber 2016, iføl ge 
til ta le be slut nin gen. Da skal man-
nen blant an net ha holdt hen ne 
fast og bitt hen ne i kin net. Gjen-
tat te gan ger et ter det te, over en 
fle re må ne der lang pe ri ode, skal 

man nen ha ut øvd vold og ska det 
sin tid li ge re sam bo er, frem til 
ap ril i år. Man nen ble på gre pet 
i mai i år, og sit ter nå i va re tekt. 
sa ken skal opp for Bergen ting-
rett. Man nen ri si ke rer inn til seks 
års feng sel for for hol de ne han er 
til talt for. 

Mann til talt for å ha over vå ket og vold tatt eks sam bo er

Det job bes med å få på 
plass en mid ler ti dig bro 
der Stor el va bro var i 
Utvik, slik at byg den får 
gjen opp ret tet vei for
bin del se. Bro byg gin gen 
kan ta da ger.

NTB

Den mid ler ti di ge bro en skal 
byg ges på Stryn-si den av Ut-
vik, skri ver Fir da. Man dag 
før te uvær og flom til at beg-
ge vei ene inn mot den lil le 
byg den i Sogn og Fjor da ne 
ble øde lagt.

– I dag skal vi job be med å 
for be re de og gjø re det klart 
for å få på plass en mid ler ti-
dig bro der Stor el va bro var, 
slik at byg den blir sam let 
igjen og at folk i Utvik kan 
kom me seg til Stryn. Vi hå-
per å få på plass bro en i lø pet 
av noen da ger, sier Kai Jon-
ny Bu gjer de i Sta tens vegve-
sen til avi sen.

Den and re vei en som le-
der inn i byg den, fyl kes vei 
60 over Ut vik fjel let, vil tro-
lig ta fle re uker å åpne.

– Her er enda en bro tatt, i 
til legg til at el ven har vas ket 
bort sto re de ler av vei en, 
sier Bu gjer de.

Den mang len de vei for bin-
del sen har van ske lig gjort 
opp ryd nings ar bei det og 
hind ret hjel pen å kom me 
frem til byg dens om lag 250 
inn byg ge re. I går kom de ler 
av strøm for sy nin gen på 
plass, mens det ble job bet på 
spreng for å for sy ne byg den 
med vann. I til legg har kom-
mu nen i sam ar beid med 
Røde Kors satt inn bå ter slik 
at folk kan kom me seg til og 
fra Utvik.

Stryns kom mu ne le del se 
satt i går i kri se mø te. Der et-
ter dro ord fø re ren og tek-
nisk sjef til Utvik for å ta ska-
de ne i øye syn. Hvor sto re 
ver di er som er gått tapt, er 
det fore lø pig umu lig å an slå, 
iføl ge Stryn-ord fø rer Sven 
Flo. (NTB)

Set ter 
inn bro

Flom: Flom har ført til at 
beg ge vei ene inn mot Utvik i 
Sogn og Fjor da ne ble øde lagt. 

GØY PÅ lAN DET: Små barns mor Re be cka (29) er ufat te lig takk nem lig for                                    til bu det fra Ro bin Hood Hu set. Hver helg kan hun ta med seg bar na Liam Rami (2) og Lin nea (5) på uli ke ak ti vi te ter sam men med and re fa mi li er helt gra tis. 
Nå i som mer fe ri en ar ran ge rer stif tel sen eks tra man ge ak ti vi te ter. I går var de                                      på be søk på Bergen strut se farm.                                  FOTO: ARNE RIS TE SUND
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