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Tips oss: 
redaksjon@l-a.no

Marnardal 
Frivilligsentral får 
400.000 kroner av 
Helsedirektoratet 
for å forebygge 
ensomhet og 
passivitet hos folk 
på bygda.

– Tenk at vi har fått fire hundre 
tusen til lille Marnardal. Det er 
så utrolig gøy, sier den smilende 
styrelederen i Marnardal Frivil-
ligsentral, Brit Mjåland om til-
skuddet.

Tidligere denne måneden 
ble det kjent at den lokale mø-
teplassen Grillsentralen i Bjel-
land skal legges ned. Marnardal 
Frivilligsentral ønsker å ta over 
stafettpinnen og skape nye mø-
teplasser for folk i både Bjelland 
og Laudal, og videreføre møte-
plassen i Øyslebø. 

Planen er et arrangement i 
måneden på hver plass og to 
store fellessamlinger.

– Avstanden føles større
Mjåland forklarer at de merker 
et økende behov for møteplasser 
spesielt etter kommunesammen-
slåingen og flere år med korona-
restriksjoner.

– Avstanden for oss på bygda 
føles større nå. Vi her i frivillig-
sentralen ser den ensomheten 
som skapes, fordi vi er så tett på 
det, sier hun. 

Eldre havner utenfor
Spesielt blant de eldre har de fri-
villige merket seg mye ensom-
het. En konkret plan er å hjelpe 
eldre med den digitale hverda-
gen.

– Kanskje ønsker noen å lære 

seg hvordan man bruker sosiale 
nettplattformer. Da vil vi være 
der for å lære bort eller for å hjel-
pe med digitale gjøremål de ikke 
får til, sier Mjåland.

Styremedlem Janne Wigemyr 
har også lagt merke til at hver-
dagen er vanskeligere for de el-
dre på bygda.

– Jeg møtte nettopp to eldre på 

butikken som sa de har sluttet 
å kjøre inn til Mandal på grunn 
av den nye veien. Det er nettopp 
derfor det er så utrolig viktig 
med disse lokale møteplasser, 
sier Wigemyr.

Stiller med transport
Mjåland sier at transport er en 
av de største problemstillingene 
for å samle menneskene i bygda. 
Det har blitt satt av nesten hun-
dre og femti tusen av budsjettet 
til å bidra med transport.

– Flere bor fort en mil inno-
ver i heia her og har ikke andre 
fremkomstmidler enn eventuelt 
taxi, som igjen blir for dyrt.

– Det er nesten ikke vits å ska-
pe en møteplass uten et trans-
porttilbud, kommenterer Wi-
gemyr.

Frivilligsentralen er fortsatt i 
planleggingsfasen. I tiden frem-
over skal de arrangere møter i 
både Bjelland, Laudal og Øysle-
bø for å kartlegge hvilke ønsker 
aktuelle brukere har til tilbudet.
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Medlem i styret 
i Marnardal 
Frivilligsentral, 
Janne 
Wigemyr, 
mener 
pengene de 
setter av til 
transport vil 
være 
avgjørende for 
et vellykket 
tilbud.

Helsedirektoratet har innvilget 49 av 
209 søknader om tilskudd til 
aktivitetstilbud. 

På Veksthuset 
på Øyslebø 
planlegger 
Marnardal 
Frivilligsentral 
to store 
fellessamlinger 
for de tre 
tettstedene 
som skal være 
med på 
prosjektet. Her 
er styreleder 
Brit Mjåland.
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400.000  
til bruk mot  
ensomhet

Stortingets justiskomité er 
på en miniturné i Agder og 
skal torsdag og fredag 
besøke Mandal.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) er 
stortingsrepresentant og sitter i 
justiskomiteen. Turneen varer 
torsdag og fredag, og i løpet av 
de to dagene skal de besøke Flek-
kefjord, Mandal, Kristiansand 
og Arendal, i den rekkefølgen.

– Vi skal besøke Mandal 

fengsel på torsdag. Det er jo et 
relativt nytt fengsel så vi skal 
få tilbakemeldinger på hvor-
dan bygningsmassen fungerer, 
hvordan de innsatte opplever å 
være der og snakke med de til-
litsvalgte, forklarer stortingsre-
presentanten.

Fredag er det møte med poli-
tistasjonssjef  Anne Margrethe 
Ruud for å høre mer om «mandals-
modellen», som går ut på at de tre 
nødetatene har øvelser sammen 
flere ganger i løpet av et år.

– Mandalsmodellen er jo 
enormt spennende og kan kan-
skje være en aktuell modell flere 
steder, sier Thorsvik.

Det er Ingunn Foss (H) og 
Thorsvik som har satt sammen 
programmet for sitt hjemfylke. 

I Flekkefjord skal de besøke 
sorenskriveren og høre om sam-
lokalitet mellom politi, brann 
og ambulanse, i Kristiansand 
skal de besøke barnehuset, der 
avhør av barn blir gjennom-
ført, og Sørlandet sykehus som 

har et prosjekt gående for å av-
dekke omsorgssvikt og barne-
mishandling. Turen avsluttes 
i Arendal der de skal høre mer 
om seksjonen for dyrevelferds-
kriminalitet.

– I Agder politidistrikt har de 
fått det til på en veldig god måte 
med to etterforskningsstillinger 
i den seksjonen. 
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Justiskomiteen kommer til Mandal

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) 
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