
Referat fra folkemøte i Vidarheim 22. juni 2022 

 

Tema: Inkludering og frivillig innsats. 

Nesten 60 tolginger var tilstede. 

Ordfører Bjørnar Tollan Jordet ønsket velkommen og forklarte bakgrunnen for møtet. Tolga har 

allerede mange flyktninger og med dagens krigssituasjon i Ukraina vil det føre til enda flere 

flyktninger. Dette krever at både kommune og befolkning jobber sammen. 

Enhetsleder for bosetting og inkludering Lars Sankar-Øyan ledet kvelden og første taler ut var 

kommunestyrerepresentant Toril Østvang. Toril var den i kommunestyret som tidligere i vår tok 

initiativ til at lokalbefolkningen nå må gjøre en ekstra innsats. Hun hadde en ide om ei fadderordning, 

der en eller flere familier sammen har ansvaret for noen av dem som flytter hit. Administrasjonen har 

jobbet fram ei liste over ulike oppgaver som det trengs hjelp til, og Toril presenterte denne og 

oppfordret til at alle kan gjøre litt- så blir det til sammen veldig god hjelp! 

Kjell Dalløkken, både kommunestyrerepresentant og erfaren «flyktningfadder» hadde deretter 

innlegg. Kjell har jobbet mye opp mot flyktninger, og fortalte om noen av de tingene han har gjort, f. 

eks. øvelseskjørt og hjulpet til med ulike ærender og kjøreoppdrag, i tillegg til å ha med seg folk ut i 

skogen på språktrening. Han understreket betydningen av at flere bidrar, og hvor mye man selv får 

igjen av å gi av tiden sin, flere av hans nærmeste venner i dag er flyktninger han tidligere har hjulpet.  

Magambo Ruigura har bodd på Tolga i 3,5 år. Han fortalte levende om ankomst i desember-18 i 20 

minus, og usikkerhet om hvordan dette skulle gå! Men det har gått veldig bra, han gav skryt til både 

kommune og befolkning for at mange stiller opp og hjelper til. Men understreket samtidig at det er 

en kontinuerlig jobb.  

Richard Mukoyo og storfamilien fra Kongo har bodd på Tolga i over 10 år nå. Richard understreket 

utviklinga som har skjedd på den tida, og hvor mye mer bevissthet det har blitt rundt disse tingene. 

Det er ingen tvil om at Mukoyo-familien har vært en enorm ressurs for de andre flyktningene som 

har kommet til Tolga. 

Knut Sagbakken er leder i frivillighetskomiteen som er nedsatt i kommunen. Han er også leder i 

Olsok-komitéen, det største dugnadsprosjektet vi har i Tolga. Espen Heitmann har foreslått å 

opprette ei gruppe med inkluderingsguider under Olsok. Forslag om at tirsdag 26. og onsdag 27. juli 

er dager hvor guidene tar med seg folk rundt omkring i kommunen på de ulike aktivitetene, 

organiserer skyss, billettkjøp mm. 

Etter kaffepause med imponerende kake- og bakstleveranser fra de 3 bygdekvinnelaga i kommune, 

underholdt ei gruppe kongolesere med flott sang og dans! Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen 

stilte sporty opp med musikk på kort varsel. 

Ingrid Vingelsgaard presenterte sin nyoppretta stilling som fritidskoordinator. Også blant barn og 

unge er det stort behov for frivillige hjelpere. Det treng bl. a frivillige til ei Røde Kors- barnegruppe 

som startes opp til høsten, til leksehjelp og til bistand ved spesielle aktiviteter i fritidsklubben.  

Lars Sankar-Øyan informerte kort om nyopprettet stilling som ungdomslos og at denne vil være i tett 

samarbeid med Ingrid, forhåpentligvis fra og med høsten 2022.  

 Under åpen spørsmålsrunde kom det mange interessante innspill: 



- Karin Preine fortalte om sin familie som flyttet fra Tyskland til Norge på 80-tallet. Mange av 

de samme erfaringene. Betydningen av å ha noen å spørre, naboer som stiller opp. 

- Mange gode innspill fra erfarne flyktninghjelper Rigmor Tollan om hva som er aktuelle 

fadderoppgaver, hun har lagt merke til at det blant annet for mange av de som kommer er 

nødvendig med hjelp til kjøring til FIAS for å levere sorteringsavfall jevnlig. Det trengs også 

biler og sjåfører til øvelseskjøring. Kommunen v/Siv sjekker om noen av deres biler kan 

brukes til slike oppdrag, og eventuelle juridiske nøtter rundt dette.  

- Rigmor Lundberg fortale litt om Frivilligsentralen, som allerede organiserer mange av disse 

oppgavene, og har et system på det. Men det trengs flere hjelpere. Hun nevnte blant annet 

svømmetrening, leksehjelp, at det ordnes middag til de som deltar i korpsøvelser etc.  

- Sokneprest Reidun Woie Kleveland understreket at kirken er åpen for alle som kommer, at 

deltakelse på blant annet gudstjenester ikke nødvendigvis er religionsspesifikt og at dette 

kan være en verdifull inkluderingsarena.  

- Harald Sørli presenterte arrangementet NM på Ski i april- 23 som er et stort 

dugnadsarrangement der det er bruk for alle. 

Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold takket for oppmøtet, og avsluttet med å minne om viktigheten 

av frivillighet og raushet i tiden vi lever i.  


