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Salen på City Scene var
nesten fullsatt da ME
foreningen for ungdom
og pårørende i Østfold,
holdt en støttekonsert
torsdag kveld. Anita
Ragnarsdotter var
kjempestolt over at de
fikk det til.

Låtene var ønsket av publikum
selv, og artistene stilte opp gra-
tis, for å vise sin støtte til for-
eningen. Overskuddet går direk-
te til å dekke utgiftene for kon-
serten, videre vil alt overskudd
gå til foreningen, slik at de kan
skape gøyale aktiviteter for de
unge. Anita Ragnarsdotter og
Lene Ludvigsen tok initiativ til
konserten, og har fått masse po-
sitiv respons utenfra.

Morsomme spøker
Konferansierene for kvelden var
Dag Solheim, Aleksander Hen-
riksen og Carine Smauget. De to
sistnevnte hadde flere sketsjer

på lur, og da Smauget ville opp-
tre som artist i stedet ble hun es-
kortert ned av scenen av med-
konferansier Henriksen. Dag
Solheim satte fokus på sykdom-
men som konserten dreiet seg
om, og snakket med både pårø-
rende og lidende av ME.

Egenprodusert låt
Jørgen, Ingrid og Kristin snak-
ket åpent om sykdommen sin på
scenen, og hvordan det påvirker
dem i dagliglivet. Jørgen hadde
også skrevet en egen sang, og av-
slørte at han gjorde det litt på si.
Bjørn Halstensen hadde gitt tek-
sten en melodi, og sammen med
Ole Petter Hansen Chylie, Rino
Johansen, Dag Tofteng og Ole
Henrik Mohn Pettersen, spilte
han den, mens Susanne Fossum
fikk æren av å synge. Jørgens
tekst var gripende, og handlet
om det å være syk i denne ver-
den.

Vellykket konsert
- Vi har hatt det kjempetrivelig
sammen, på både øvinger og
møter, og artister og band har

vært veldig positive. Jeg er kjem-
pestolt over at vi har fått det til,
forteller Anita Ragnarsdotter.

Konserten var vellykket, og
artister som Stian Joneid, Lene
Elise Engeli, Renate Gjerløw

Larsen og Susanne Fossum var
en del av programmet.
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Støttekonsert med fokus på ME

FLOTTE STEMMER: Stian Jo-
neid og Lene Elise Engeli gjorde
en duett for publikum, og sang-
en var ”It’s all coming back to
me now” av Meat Loaf. 

Han var byens «Mr.
Fiat» på 1970-tallet,
Bjørn Andreassen.
I helga leder den for-
henværende selgeren
av det italienske bil-
merket entusiastenes
nasjonale vårtreff i
Fredrikstad.

-Det har meldt seg delakere fra
det ganske land, men også fra
Sverige, Danmark,Tyskland og
Italia kommer det Fiat-eiere for
å kaste glans over arrangemen-
tet, bebuder Andreassen enga-
sjert.

Klassikere og nye biler 
Fiat - som er et akronym laget av
det italienske navnet Fabbricia
Italiana Automobili Torino - er
bilen for de "litt kresne", mener

Andreassen:
-Uten å bebreide de japanske

bilprodusentene så tror jeg at
folk som velger Fiat vil ha en bil
som er mer spesiell og innholds-
rik. Fiat er i mine øyne en mer
avansert bil enn en Toyota - hvis
det kan sies slik. Men dette blir
uansett smak og behag, poengte-
rer Andreassen stående foran sin
Fiat Sport Coupe 1973 modell.

-Denne bilen hentet jeg i Ita-
lia, kjørte den hjem - og satte i
gang et større renoveringsarbei-
de. Nå er`n klar for å vises fram,
smiler veteranbileieren.

Men den nasjonale mønst-
ringen favner også noe mer enn
bare gårsdagens Fiat`er:

-Hit kommer også klassiker-
ne fra de fleste tidsepoker og et
godt utvalg av dagens Fiat-mo-
deller. Uten tvil kan bli en iøyen-
fallende kortesje når vi setter
kursen fra Victoria Hotell til Tøi-
husplassen lørdag formiddag.
På Tøihusplassen vil den forhå-

pentligvis store porteføljen av
Fiat`er stå oppstilt for publikum,
opplyser Andreassen.

Søndag vil ekvipasjen bli å se
både på Skjærhallen og i Engels-
viken.

Andreassen: - Norsk Fiat Re-
gister har for tida 450 medlem-
mer. Men vi er stadig voksende,
ikke minst takket være tilsiget
av nye yngre rekrutter. Ungdom-
men liker Fiat. Og det er vi glade
for, understreker vertskapet be-
stemt.
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Vårtreff for Fiat-folket

SVOREN FIAT-FAN: Fiat-for-
eningens Bjørn Andreassen -
også kjent som forhenværende
lokal selger av den italienske bi-
len på 1970-tallet - står i spis-
sen for helgas nasjonale Fiat-
treff i Fredrikstad. Her foran sin
egen Fiat 124 Sport Coupe fra
1973.

Vil stoppe privat
sykehjemsdrift
Mens Frp ønsker at
private både skal byg-
ge og drive det nye
Østsiden-sykehjem-
met vil Ap sørge for
offentlig eierskap og
drift dersom de rød-
grønne vinner valget.

-Jeg kan fortelle Bystyret at vi
skal jobbe alt vi kan for å få
stoppet denne privatiseringen i
forbindelse med det kom-
mende kommunevalget.Vi øn-
sker verken at private skal eie
eller drive denne sykehjemsin-
stitusjonen. Dette er en oppga-
ve vi vil kommunen seg av, sa
Nygård i torsdagens bystyre-
møte.

Frp alene
I flere år har representantene i
kommunens øverste politiker-
organ diskutert bygging av et
nytt sykehjem på tomta bak
Østsiden Eldresenter. Men et-
ter at Frp/H-flertallet la pro-
sjektet på is i 2009 på grunn av
skral kommuneøkonomi, er in-
stitusjonen kommet "i prosess"
igjen. Dog uten at Frp i sitt sis-
te budsjett hadde satt av peng-
er til å drive sykehjemmet:

-Dere (Frp-fløya) har vært
mer opptatt av å holde skatte-
kutt-løftene enn å få til et nytt
sykehjem i denne valgperio-
den. Riktignok åpnet Gressvik
Sykehjem sine dører tidlig i

2008, men dette var jo både
planlagt, prosjektert og vedtatt
lenge før valget i 2007, påmin-
net Jon-Ivar Nygård.

De borgerlige - anført av Frp
og Høyre - fikk for en tid tilba-
ke gjennomslag for at det kom-
mende Østsiden-sykehjemmet
skal konkurranseutsettes.
Torsdag foreslo Frp-gruppele-
deren Bjørnar Laabak også at
den nye institusjonen med
plass for 64 beboere bør byg-
ges og eies av private. Forslaget
fikk imidlertid kun støtte Frp-
representantene.
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VALGKAMPSAK: Aps grup-
peleder Jon-Ivar Nygård vars-
ler at de rødgrønne vil jobbe
hardt for at det nye sykehjem-
met på Østsiden skal drives av
kommunen - og ikke av priva-
te.


