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tekst: sissel svendsen 
foto: kristianne marøy 

Til Ayub fra Janus
Det er Home-Start-koordinator Gunhild Jakobsen som får lov til å  

overrekke julepresangene til barn i Oslo, med varm støtte fra  
Janusfabrikken og Gjensidigestiftelsen.   

– Hei, kom inn! 
De møter hverandre som andre gode 

venner, med armene rundt halsen på 
hverandre og en god klem, når Facdusa 
åpner døren. 

Gunhild Jakobsen er områdeleder  
for Frelsesarmeens Home-Start Familie- 
kontakten (Hsf) i Østensjø bydel i 
Oslo. I dag kommer hun med julegave 
til den seks måneder gamle gutten til 
Facdusa.  

sviskemos og maltekstrakt 
Facdusa er 35 år og har fast jobb som 
hjelpepleier på et sykehjem i nærheten. 
Mannen hennes studerer økonomi i 
Trondheim. Daglivet i Norge fungerte 
veldig greit helt til hun ble gravid og 
måtte ligge på sykehus i åtte måneder 
av svangerskapet. 

– Jeg kastet opp og hadde fryktelig 
vondt i ryggen. Det var akkurat som 
kroppen ikke taklet å være gravid, og 
jeg har mye vondt ennå, sier hun.  

Det var da Facdusa og lille Ayub 
kom hjem etter fødselen, at hun fikk 
tips om at hun kunne få hjelp fra Hsf. 
Tilbudet er utenfor det offentlige hjelpe- 

Seks måneder gamle Ayub får ulltøy fra Janus i 
julegave. 

home start
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et  
familiestøtteprogram utenfor det offentlige 

hjelpeapparatet rettet mot småbarns- 
familier som selv ønsker hjelp.  

Hjelpen ytes av familiekontakter to til fire 
timer i uka i omtrent et halvt år.  

Fokuset er muligheter og ressurser i  
familien. Det arbeides sammen med 

familien og oppmuntres til utvidelse av eget 
nettverk. Familiekontaktene er frivillige som 
selv er foreldre eller har erfaring fra arbeid 

med barn. De har levert politiattest,  
gjennomført kurs og er pålagt taushetsplikt. 

32 norske kommuner har Home-Start-
tilbud. Frelsesarmeen drifter Home-Start i 

ni av kommunene.  
 

apparatet, og er rettet mot småbarns- 
familier som selv ønsker hjelp. 

– For en som ikke kan løfte, er det 
jo nesten umulig å bo alene med en 
liten baby i tredje etasje, uten heis og 
med vaskerom i kjelleren, sier Gunhild 
som selv tro til hos Facdusa inntil hun 
fikk ordnet med en fast familiekontakt. 

Hun er fremdeles innom her en gang 
i blant, og akkurat i dag kommer hun 
for å overlevere en julegave fra Janus-
fabrikken. 

– Hva har hjelpen fra Home-Start  
betydd for deg, Facdusa? 

– Veldig, veldig mye. Bare å få snak-
ke med noen om hvordan jeg har det,  
særlig om problemene med ryggen min 
og om ting med sønnen min. Det var 
for eksempel Gunhild som sa jeg skulle 
gå til fysioterapeut og hjalp meg med å 
finne fram til en. Mari, som er kontak-
ten min nå, lærte meg for eksempel at 
jeg skulle gi Ayub sviskemos og malt-
ekstrakt og vann da han var så hard i 
magen. Nå er han bra. 

Facdusa flyter nærmest over av  
begeistring over alt Mari hjelper henne 
med. 

– Hun har lært meg å lage gulrot-
kake og verdens beste-kake. Neste gang 
skal hun lære meg å lage laksemiddag. 
Jeg elsker laks.   

opptatt av det sosiale
Fram mot jul skal Gunhild dele ut ull-
tøy fra Janus til 70 barn i sin bydel. I 



22

VARME GAVER

tillegg til «barna» til Gunhild, får barn 
julegaver fra Janus gjennom Frelses-
armeens Home-Start-kontor sju andre 
steder i landet, samt gjennom slum-
stasjoner og korps (menigheter). Del-
takere på introduksjonsprogram for 
flyktninger i bydel Østensjø nyter godt 
av ordningen for første gang i år.  

Vebjørn Vangen var direktør i Janus 
da fabrikken startet dette samarbeidet 
med Frelssesarmeen. Nå er det datteren  
wJanne Vangen Solheim som driver 
virksomheten, men hun er glad for at 
faren ennå har gleden av å administrere 
denne juleforberedelsen.  

– Vi gjør dette fordi vi er opptatt av 
det sosiale, spesielt barn, sier Vangen.

Han forteller at firmaet ikke gir bort 

klærne, men at Janus selv velger ut 
enkelte varer som de selger til Frelses-
armeen for en gunstig pris.

– Dessuten er det fint for oss å få 
spille på lag med Frelsesarmeen, en av 
landets beste omsorgsmerkevarer. Jeg 
er rimelig sikker på at om vi gjorde en 
undersøkelse om gode omsorgsmerke-
varer i Norge, så ville Frelsesarmeen 
komme veldig høyt opp, sier han.       

gode juleopplevelser
Gjensidigestiftelsen deler ut penger til 
en rekke sosiale prosjekter. For sjette 
gang arrangerer den også Juleaksjonen  
sammen med Home-Start Norge,  
Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og 
flere frivillige organisasjoner.  Helene 

Atterday er ansvarlig for Juleaksjonen. 
– Juletiden er en fantastisk tid på 

året for de aller fleste, men for tusenvis 
av barn er høytiden en påminnelse om 
ting som er vanskelig. I år lever nær-
mere 80 000 barn under fattigdoms- 
grensen i Norge. Derfor er det over-
ordnede målet for oss å gi barn så gode 
juleminner som mulig, sier hun.

I fjor fikk 16 000 barn gaver eller  
annet gjennom Juleaksjonen, 30 pro-
sent flere enn året før. 

Stiftelsen deler ut millionene til 
de frivillige organisasjonene og lar de 
disponere dem. Noen får en akedag,  
andre juletrefest eller hjelp til å handle 
til jul. I tillegg kommer altså de varme 
klærne Frelsesarmeen kjøper fra Janus.

Home-Start-koordinator Gunhild Jakobsen deler ut julegave fra Frelsesarmeen, Janus og Gjensidigestiftelsen til 70 barn i sin bydel i Oslo. 
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– Det er de frivillige i de forskjel-
lige organisasjonene som er i direkte 
kontakt med familiene og barna som 
vet hva som egentlig trengs for å skape 
gode stunder som gir fine minner og 
som man kan gledes over lenge, sier  
Atterday. 

For henne betyr det noe spesielt å gi 
hjelp gjennom Home-Start. Hun fikk 
nemlig hjelp derfra selv for 11 år siden 
da hun var i en langvarig fødselsdepre-
sjon samtidig som hun havnet i skils-
misse. 

– Jeg hadde et barn på to år og et på 
ni måneder og mistet jobben på toppen 
av det hele.  

Foreldrene hennes bodde 70 mil 
unna. 

– Jeg var helt alene med barna, og 
det var i det hele tatt en veldig tung og 
vanskelig tid. 

Noen få timers besøk av en Home- 
Start-kontakt i uken, fikk henne over 
den verste kneika. 

– En nydelig dame kom hjem til 
meg en gang i uken. Hun kunne hente 
den største i barnehagen, eller flette  
håret hennes og leke med henne mens 
jeg lagde middag. Det var i det hele tatt 
en stor befrielse å ha en ekstra voksen 
i nærheten, både for meg og barna. Jeg 
tror jeg kan si at Home-Start ble min 
redning i denne situasjonen. Denne 
hjelpen endret hele min livshistorie. 

Hun følte at Home-Start-kontakten 
visste akkurat hva som skulle til. 

– Hun kjente behovene i vår familie. 
Jeg har mange ganger tenkt på hvordan 
livet mitt hadde sett ut uten henne, sier 
hun. 

På Oppsal har Facdusa tatt imot sin 
hjelp. Pakket den ut, prøvd klærne på 
Ayub og er storfornøyd.

– Jeg har alltid vært glad i å få gaver. 
Det er viktig for meg å bli norsk, og ha 
vinterklær så Ayub kan lære å være ute i 
den norske vinteren. Tusen, tusen takk!     

sissel.svendsen@frelsesarmeen.no

– Vi synes det er fint å spille på lag med Frelsesarmeen, sier Vebjørn Vangen i Janus.
(Foto: Janus Fabrikker)


