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Presentasjon:  Randi Hegle

■■ Oslo■Gospel■Choir■(bildet)■
er■tildelt■Oslo■bys■kunstner-
pris■2010■for■sin■omfattende■
musikalske■virksomhet.■Ko-
ret■har■siden■grunnleggelsen■
i■1988■gitt■ut■15■plater■og■hatt■
mer■enn■500■konserter.■Koret■
var■Norges■mestselgende■ar-
tist■på■1990-tallet,■med■over■
1■million■solgte■plater.■Det■
var■ordfører■Fabian Stang■
som■delte■ut■ årets■priser.■ I■

tillegg■til■Oslo■Gospel■Choir■
ble■årets■kunstnerpriser■tildelt■
Hans Erik Dyvik Husby,■
sanger■og■skuespiller,■Fred-
dy Haugan,■daglig■leder■av■
Bårdar■danseinstitutt,■Samp-
da Samsaya Sharma,■sanger■
og■artist,■og■■bildekunstneren 
Maria Sundby.■Elsa Lystad 
fikk■Oslo■bys■kulturpris■for■sitt■
virke■som■skuespiller■og■komi-
ker■gjennom■50■år.� Vårt�Land�

Kunstnerpris til OslO GOspel ChOir 

Arild Vik, Stavanger 
arild.vik@vl.no 45 429 585

–■Vi■har■aldri■møtt■hverandre,■
og■vi■kjente■ikke■hverandre■før■
Marit■tilfeldigvis■tok■kontakt■via■
Facebook.■Og■nå■har■vi■laget■
bok■sammen,■sier■Grøtteland.

Vi■ sitter■ i■ huset■ hennes■ i■
Bjerkreim■kommune■i■Rogaland.■
Hun■ bor■ på■ gården■ Grøtte-■
land■25■kilometer■fra■Vikeså■mot■
Stavtjørn.■Omgivelsene■er■vakre,■
og■hun■har■alltid■likt■å■ta■bilder■
av■naturen■i■kommunen■sin.

–■Bildene■mine■har■jeg■vist■til■
de■nærmeste■og■i■tillegg■publi-
sert■noen■på■nettet.■Men■aldri■
før■har■de■fått■så■mye■oppmerk-
somhet■og■så■mange■tilbakemel-
dinger■som■etter■at■samarbeidet■
med■Marit■startet,■sier■hun.

Venezia. – Hvorfor ble du med-
lem på Facebook?

–■Jeg■ville■egentlig■ikke,■for■jeg■
mente■det■bare■var■fjas■og■tull■
der■folk■skrev■om■når■de■bakte■
brød■eller■hadde■hatt■en■lengre■
ferie.

Men■til■slutt,■etter■flere■forsøk,■
klarte■datteren■å■overtale■henne■
til■å■lage■en■profil■på■den■digitale■
møteplassen.■Hun■ble■overbevist■
fordi■hun■da■kunne■holde■kon-
takten■med■folk■hun■hadde■gått■
sammen■med■på■folkehøgskole.■
I■tillegg■kunne■hun■legge■ut■san-
gene■fra■platen■hun■ga■ut■for■litt■
over■to■år■siden■sammen■med■
Liv■Valbjørg■Apeland■Bakke.

–■Facebook■ble■et■sted■der■jeg■
kunne■presentere■naturbildene■
mine.■Jeg■fikk■mye■respons,■men■
en■dag■fikk■jeg■en■tilbakemel-
ding■jeg■aldri■hadde■fått■tidli-
gere■–■et■dikt.■Det■ble■veldig■
sterkt,■sier■Helland.

ME-syk.■I■Tønsberg■satt■Marit■
Rui.■Alvorlig■rammet■av■ME■
er■hun■isolert■hjemme■i■en■tøff■

hverdag.■ Intervjuet■ tok■vi■på■■
telefon.■Fortsatt■er■hun■svært■
syk,■men■hun■orker■noen■korte■
telefonsamtaler.

–■ I■ fjor■ sommer■ var■ det■■
sønnen■ min■ som■ lurte■ meg■
inn■på■Facebook.■Jeg■så■de■flotte■■
bildene■ som■ Synnøve■ hadde■
tatt,■og■jeg■spurte■om■vi■skulle■
være■Facebook-venner.

– Visste du hvem Helland var?
–■Nei.■ Jeg■så■at■hun■hadde■■

noen■felles■venner■med■meg,■
men■jeg■har■aldri■truffet■henne,■■
sier■Rui.

Tilsvarende■visste■ikke■Syn-
nøve■Grøtteland■Helland■hvem■
Marit■Rui■var.

–■Men■jeg■sa■ja■til■alle■som■■
ville■ være■ venn■ med■ meg■ på■■
Facebook.■I■tillegg■skrev■jeg■en■
liten■hilsen■til■henne.■Og■så■var■
vår■korrespondanse■i■gang,■sier■
Helland.

Rui■har■hatt■ME,■kronisk■ut-
mattelsessyndrom,■i■seks■år.■I■
2005■gikk■hun■fra■å■være■en■frisk■
firebarnsmor■med■jobb,■venner■

og■et■aktivt■liv■til■å■bli■pleietren-
gende■uten■muligheter■til■å■leve■
et■vanlig■liv.■I■2008■ble■hun■inn-
lagt■ved■Træleborg■rehabilite-
ringssenter,■der■hun■lå■isolert■i■
flere■måneder.■Hun■tåler■lite■lyd■
og■hadde■sjelden■krefter■til■å■ta■
imot■besøk.■PC-en■tar■hun■fram■
når■formen■tillater■det.

– Har du skrevet dikt lenge?
–■Nei.■Jeg■tok■med■meg■en■

bok■på■ sykehjemmet,■ for■ jeg■
trodde■ jeg■ skulle■ skrive■dag-
bok.■ Men■ plutselig■ fikk■ jeg■■
dikt.■Jeg■opplevde■dette■som■■
et■ svar■ fra■ Gud,■ som■ manna■■
i■ørkenen.■Gud■møtte■meg■i■en■
forferdelig■sykdom,■og■diktene■

har■gitt■meg■styrke,■sier■hun.
Hun■skrev■dikt■hele■somme-

ren■2010.
–■Tidlig■på■høsten■fikk■ jeg■

kontakt■med■Synnøve■på■Face-
book,■og■jeg■ble■inspirert■av■bil-
dene.■Det■var■som■å■være■ute■i■
naturen■selv.■Plutselig■kom■et■
dikt■til■ett■av■bildene,■forteller■
Rui.

Tårer.■I■Rogaland■satt■Hel-
land■med■tårer■i■øynene.■Hun■
la■ut■flere■bilder,■og■fikk■flere■
dikt■som■var■skrevet■direkte■til■
hennes■bilder.■Hun■viser■en■hel■
perm■med■utskrifter.■Hun■har■
printet■ut■både■bilder■og■dikt,■

Møttes■på■nettet■–■laget■bok■sammen

Synnøve  
Grøtteland 
Helland

52 år, gift, tre barn, bor i 
Bjerkreim i Rogaland. Bonde, 
sanger og fotograf.

I■Rogaland■la■Synnøve■Grøtteland■Helland■
bilder■ut■på■Facebook.■I■Vestfold■satt■ME-syke■
Marit■Rui■og■skrev■dikt.■Kvinnene■bak■boka■■

I ditt lys■har■fortsatt■ikke■møtt■hverandre.

Diktet «Sceneteppet» var det første diktet som Marit Rui skrev til 
et bilde tatt av Synnøve Grøtteland Helland.  Foto: Arild Vik

Marit Rui har ME, men via Face-
book har hun hatt kontakt med 
Synnøve Grøtteland Helland og 
skrevet dikt til bildene hennes. 
 Foto: Privat 

Marit rui
56 år, skilt, fire barn, bor 
i Tønsberg.

3 kjAppE
TIL SYNNØVE  
GRØTTELAND HELLAND:  

– Beskriv deg selv med tre ord.

– Engasjert, utadvendt og  
naturnyter.

– Hva ville du tatt med deg på 
en øde øy?

– Gitaren og fotoapparatet.

– Hva ville du bli da du var 
liten?

– Da hadde jeg en drøm om 
å drive gård med sauer, kyr, 
hester og hunder.

3
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■■ Eva■Hille (49, bildet) 
slutter som informasjons-
sjef i Sjømannskirken et-
ter åtte år og blir infor-
masjonsdirektør i Bergen 
kommune. Hun har tid-
ligere arbeidet med in-
formasjon hos blant an-
dre Christian Michelsen 
Research, BKK og Vital. 
Hille begynner i ny jobb 
i løpet av august.� Vårt�Land

Fra KjerKa til Kommunen

og i tillegg har hun utskrifter av 
mye av korrespondansen mel-
lom dem.

– Diktene traff meg. De be-
skriver mine naturopplevelser i 
detalj. Vi utviklet et helt spesielt 
vennskap. De første månedene 
hadde vi bare kontakt på Face-
book, og jeg opplevde at vi ble 
godt kjent, sier Helland.

I løpet av høsten 2010 ble det 
18 dikt til bildene.

– Hver gang jeg var på  
Facebook var det like spennen-

de. Var det kommet nye tek-
ster?, sier Helland.

Bok-idé. Vennskapet på net-
tet utviklet seg. Det ble mange 
bilder og mange dikt, og i løpet 
av høsten kom Rui med forslag 
om å lage bok.

– For meg ble vårt vennskap 
og vår kommunikasjon veldig 
sterk. For det første opplevde 
jeg at Gud gav meg disse dik-
tene i den forferdelige situasjo-
nen jeg var i. I tillegg opplevde 

jeg på Facebook at disse diktene  
og bildene gav meg styrke, 
men betød også mye for mange  
andre. Derfor hadde jeg lyst til 
å dele dikt og bilde med enda 
flere, sier Rui.

– Jeg trengte lang tid til å ta 
stilling til bokprosjektet. Først 
tenkte jeg at det var galskap. 
Men etter hvert forstod jeg at 
bokideen var noe som kunne 
gjennomføres og som var øn-
sket, sier Helland.

I februar kom boken. Diktene  

og bildene ble trykket opp i 
1.000 eksemplarer, et høyt opp-
lag til å være en slik bok. De har 
ikke noe forlag i ryggen.

– Marit hadde prøvd å få gi ut 
diktene sine uten å få støtte fra 
det forlaget hun hadde kontak-
tet, og satte prosjektet på vent 
på grunn av sykdom. Vi ville 
derfor prøve å gjennomføre 
prosjektet alene, sier Helland.

De forhåndssolgte mange  
bøker på Facebook.

– Jeg satt tre dager og tre net-
ter for å pakke bøker da den 
kom ut i februar. I tillegg har 
vi solgt mange til Bok & Me-
dia og andre bokhandlere både 
i Arendal, Ålesund og Kristian-
sand, sier Helland.

I dag har hun i underkant 

av 300 bøker igjen. De har 
ikke planlagt noe nytt opplag, 
men tror og håper at det kan  
komme.

Skal møtes. Til sommeren 
har kvinnene planer om å mø-
tes utenfor den virtuelle verden. 
Men Rui er fortsatt svært syk, 
og har problemer med å ha be-
søk.

– Vi snakket en gang på te-
lefonen, men vi ønsker begge 
å treffes. På grunn av sykdom-
men er det vanskelig, men vi har 
mye å snakke om, sier Helland.

– Jeg har veldig lyst til å møte 
Synnøve, men slik jeg er i dag, 
er det vanskelig. Jeg vet ikke når 
jeg er frisk nok til å ta imot be-
søk, sier Rui.

Møttes på nettet – laget bok sammen

Synnøve Grøtteland Helland er hobbyfotograf. I høst ga hun ut bok sammen med Marit Rui.  
– Bildene mine har aldri fått så mye oppmerksomhet og så mange tilbakemeldinger som etter at 
samarbeidet med Marit startet, sier hun. Foto: Arild Vik

SOMMERFUGL

Du vakre,
lille skapning,
et kunstverk
i fra Gud. –
Smykket som
ei dronning,
i sin fargerike skrud.

Gud har
fantasi.
og begynner
i det små. –
At du en gang
var larve,
er umulig å forstå.

Du vakre,
lille sommerfugl,
forvandlingens
symbol. –
Nytt liv er skapt
og du kan fly,
i deilig juni sol.

 Dikt: Marit Rui

Foto: Synnøve 
Grøtteland Helland 

10. mai 1951: Vi krever rett til å bo... Boligpolitikken må revideres: – 80-90 pro-
sent av de pasientene som kommer til en alminnelig privatpraktiserende 
lege, har lidelser som skyldes sjelelige vansker, og bolignøden er en av 
de viktigste årsakene til disse vanskene, sa lege Gunhild Johnsen i sitt 
innlegg på boligmøtet i Calmeyergatens Misjonshus i går. (1. sideopp-
slag) Det var ikke oppmuntrende å lese resultatene av landddagsvalgene 
i Nedre-Sachsen. Nazismen begynner på ny å gjøre seg gjeldende i Tysk-
land. Det sosialistiske rikspartiet og Det tyske rikspartiet, som begge re-
presenterer ny-nazistiske idéer, fikk til sammen 440.000 stemmer og 19 
av de 167 mandater. (Leder) Ikke øket tildeling av avispapir. (Side 5)

For Gud
er jeg
en øyensten,
dyrebar og ren.
 – Han verner
og beskytter meg,
hans hjelp
er aldri sen.

Ingen skal få røre
ved hans eiendom
på jord. –
En visshet
jeg kan hvile i,
en fred
så sterk og stor.

Dikt: Marit Rui

Foto: Synnøve 
Grøtteland Helland
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