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KjenteØstfoldartister var
torsdag kveld samlet til støt-
tekonsert påCityScene for
ME- rammedeungdommer.

Av Anders Ildstad

Den internasjonaleME-dagen
ble også behørig markert i
Fredrikstad.Artister somOdd
Rene Andersen, Anette Fos-
sum og Eirikur Hauksson ga
sin musikalske støtte til kam-
pen mot en sykdom som ram-
mer stadig flere og stadig yng-
re personer. Intervjuer og his-
torier omME- rammedemen-
nesker bidro også til å skape
økt bevissthet rundt den ut-
bredte sykdommen.

Skape forståelse
– Vi håper at denne konserten
kan bidra til å skape forståelse
og anerkjennelse for ME, sa
AnitaRagnarsdotter, en av in-
itiativtagerne til konserten og
medlem i ME- foreningen for
ungdom og pårørende i Øst-
fold.
Ragnarsdotter har selv en

datter som ikke har kommet

segpå skolenpå toårpågrunn
av kronisk utmattelse. Kam-
penblir hard både for den som
er rammet og for pårørende
når kunnskapen rundt syk-
dommen ennå er så liten.
– Selv familiemedlemmer

trenger ikke å skjønne hva det
innebærer å ha ME. Og perso-
ner medMEkanmiste venner
fordide ikkeorker åholdekon-
takten. Men det er ikke noe å
skamme seg over å være ram-
met av denne sykdommen.Vi
håper å vise publikum i kveld
atungdommermedMEerhelt
normale ungdommer, sier
Ragnarsdotter.

Politisk engasjement
Laila Dåvøy (KrF) sitter i
Helse-ogomsorgskomiteenpå
Stortinget, og har selv enga-
sjert seg for å øke ME- pasien-
ters rettigheter.Torsdagkveld
var Stortingspolitikeren på
plass påCity Scene.
– Det er fantastisk at for-

eningen har fått til et slikt ar-
rangement. Denne konserten
er viktig for å synliggjøre og
alminneliggjøre ME- sykdom-

Sang til støtte for unge ME-ra

STØTTET ME- RAMMEDE LenaEliseEngelid ogStianJoneid deltok i artistaksjonen for å støtteungdommer
medMEog for å skapeøkt forståelseog aksepkt for denutbredte sykdommen. FOTO: GEIRA. CARLSSON

Rett før jul 2007 gikkBrede
Bøe på scenen i Båthustea-
tret, synlig nervøs. Hanhadde
ikke gjort standup alene på
scenen på flere år, og visste
ikke omdette var noe han ville
fortsettemed i det hele tatt.
Drøye tre år og atskillige pu-

blikumssuksesser senere, er
det deilig å kunne se et så
stort komisk naturtalent gå
på den samme scenen og
strutte av selvsikkerhet og
overskudd.Og ikke baremed
et «greatest hits»-mimreshow
somsist,menmedmye rela-
tivt nytt og noe helt fersktma-
teriale.

Brede Bøe er en født entertai-
ner. Han er ubesværetmor-
som, en glimrende forteller, en
svært dyktig sanger,medupå-
klagelig diksjon, et tydelig
kroppsspråk og en helt fan-
tastisk timing.Han leder sitt
publikumgjennom forestil-
lingen fra start til slutt,med
den største selvfølgelighet og
eleganse – alle spontane og
sprø innfall til tross. Somat
hanmidt i en sang slipper
mikrofonen ned til føttene og
begynner å steppe. At han pa-
rerer og spiller videre på pu-
blikums slengbemerkninger
med liv og lyst, gjør det hele
mer levende og direkte.
I går begynte det litt svakt

med vitser om fulle østfolding-
er, kongefamilien og elgjakta
påHvaler.Men formkurven
var jevnt stigende, som latter-
kulene i Båthusteatret.

Høydepunktet før finalen kom
medBøes omstendeligemar-
kedsanalyse omden økono-
misk reformerte statskirken,
hvor dåp, konfirmasjon og

bryllup og gudstjenester er
mer kostnads- og frelseseffek-
tive. Hvamed en realitetsori-
entert bryllupspakke basert
på skilsmissestatistikkene?
Bredes kirke tilbyr spesialpris
til bruden somkjøper en 3-
packmedbryllup først som
sist. Ingen kan heller spille full
somBrede, hysteriskmor-
somt og helt på kornet.

Brede er glitrende påpersonpa-
rodier, og i går var hans imita-
sjon avRolvWesenlundhelt
mesterlig.Men selv omhan
oppdaterer sine gamle figurer
(snøvlete Thorvald Stolten-
berg har nå blitt «konnka-
sjonsrådgiver» for guttungen
Jensemann) burde noen nev-
ne forBredeBøe at Stolten-
berg den eldre gikk av som
statsråd i 1993, og erminst 15
år på overtid somaktuelt imi-
tasjonsobjekt nå.
Bøe holder seg til godt voks-

ne, trygge emner, fletter inn
gamle jazzstandardlåtermed
bravur, og nostalgifaktoren er
høy.Det er et savn at han ikke
utfordrer publikummer.

Man trenger ikke å se seg to
ganger omkring i Båthustea-
tret for å se at Brede kunne
trengepåfyll avnyttpublikum.
Det fortjener han også, men
det vil krevemer enn han leve-
rer i dag.

I SLAG BredeBøeosteav overskuddog fikk latteren til å runge i Båthusteatret i går kveld.

«En kveld med Brede Bøe»
Av og med Brede Bøe, m/pianist
Ca 300 mennesker

ANMELDT AV:
Ole-Morten
Vestby

HUMORSHOW

Brede Bøe – en født en
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KRAFTTAK MOT ME KonferansierDagSolheim intervjuet LeneLud-
vigsen iME- foreningen for ungdommerogpårørende iØstfold og
RuthAstridSæter,generalsekretær iNorgesME-forening,om livet
medogkampenmotME.

men. Denne sykdommen blir
ikke tatt på alvor i helsevese-
net, og det er en skam, sier
Dåvøy, somogsåhar opplevd
myemotvilje blant politikere
til å ta opp kampen for ME-
pasientenes rett til åbli trodd
på.

Ny forskning,både interna-

sjonalt og i Norge, gjør at po-
litikeren likevel ser positivt
på kampen videre.

– Jeg får tilbakemeldinger
fra pårørende som er dypt
takknemlig for at politikere
tar debatten. Jeg ønsker å
kjempevidere, sierLailaDåv-
øy.
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MOTE
I SENTRUM
Lørdag 14. mai

Kl. 12.00 ”The Living Jazz Orchestra” under ledelse av 
Ole-Henrik Mohn Pettersen spiller ved sofaen 
i gågata!

Kl. 12.30 Moteshow v/Face Modellbyrå & Manage-
ment og deltagende butikker fra Fredrikstad 
Sentrum. Konferansier Linda Hellingsæther.

PROGRAM:
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