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for 60 år siden
15. desember 1950: Korea-krigen må bringes til en slutt, sier Attlee. (NTB-

Reuter, London, 1.sideoppslag) Ingen akutt krigsfare i år del av verden. 
Utenriksminister Lange redegjør for situasjonen. (Side 1) Professor 
O. Hallesby  og hustru har i disse dager opprettet et legat til fremme av 
vitenskapelig forskning i teoretisk og praktisk teologi. Legatets kapital 
er kr. 150.000,- ...Legatets kapital står urørt. Rentene skal utdeles årlig... 
(Side 1) Kraftig type! Setter De pris på en kraftig smørtype så prøv ekstra 
saltet meierismør. Det har frisk smak, stor holdbarhet og koster etter 
siste prisnedsettelse kr 7,10 pr. kg. Unn dem smør! (Annonse, side 1) 
Friske bær og grønnsaker vinterstiden. (Om fryseboksanleggene, side 3)
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Marit Bromark og Sivun Pen
OVERLEVE 

“Bromark og Pen lykkes i dobbelt 
forstand: Med å fortelle en spen-
nende og vilt usannsynlig historie 
om å overleve under verst tenkeli-
ge forutsetninger og med å gjøre 
Kambodsjas mørke år mindre 
fremmede og mer aktuelle for 
skandinaviske lesere.”
Carl Joakim Gagnon, Klassekampen

Mariangela Cacace
CAMORRALAND 

“Cacaces dokumentar er innsiktsfull 
og skremmende, men også en spen-
nende skildring av hva Camorraen har 
gjort og gjør med samfunnet.”
Per Ivar Henriksbø, Gudbrandsdølen 
Dagningen
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som en helt vanlig jente som har 
lyktes takket være en rekke til -
feldigheter.

– Det at hjelpefondet er så -
pass lite, gjør nok at det blir mer 
personlig. Det setter folk stor 
pris på. De liker å se konkret hva 
pengene blir brukt til. I hjelpe -
fondet blir det ikke bare dråper 
i et stort hav, slik som i de stør -
re organisasjonene, mener hun.

Mange i lokalmiljøet hjemme 

undres på om Ida Jaarvik Het -
land er den superkvinnen hun 
kanskje ser ut til å være. Hva er 
det som gir henne det store på-
gangsmotet?

– Å se at det skal så lite til for 
å hjelpe. At arbeidet oppleves 
som så givende. Det at jeg vir -
kelig brenner for dette, gjør at 
jeg får kraft til å fortsette. Bren -
ner du for noe, har du tid til det 
uansett.

Helt siden hun var liten har 
hun hatt mye å gjøre, og mener 
selv at hun fungerer best under 
press. 

Stå-på-viljen.  – Hva er det som 
gjør at du har lykkes?

– Evnen til å ha mange baller i 
luften samtidig har hjulpet meg 
veldig mye.

En historie fra barndommen 
dukker opp mens hun prøver å 

beskrive seg selv.
– Jeg hadde overnattingsbe-

søk. Vi lekte skole hele kvelden 
og skulle fortsette dagen etter, 
så venninna mi mente at vi ikke 
trengte å rydde etter oss. Jeg lot 
som jeg var enig, men da hun 
hadde sovnet stod jeg opp og 
ryddet likevel, ler hun.

Stå-på-vilje og evne til ikke å 
gi opp er bra å ha når hun drar 
på tur helt alene.

– Jeg er veldig utadvent og har 
lett for å komme i kontakt med 
nye mennesker. Det blir mer og 
mer viktig å utvide nettverket 
mitt, og da er jo utfordringen å 
klare å holde på alle disse kon -
taktene. 

– Det handler om å bli kjent 
med folk, finne ut hvem en kan 
stole på og hvem det er verdt å 
holde kontakten med videre, sier 
Ida Jaarvik Hetland.

Jessica (9) og Ida hadde mye moro da de fikk se hverandre igjen i høst.    rråH tireB :otof ellA

 Yngvil  Kiran  (62) (bildet) blir sjef for 
NRK Radioteatret og overtar stillingen rett 
etter nyttår. Hun kommer fra stillingen som 
prosjektleder i Kulturavdelingen. – Jeg mener 
Radioteatret har potensial til å ekspandere 
og være enda mer tilgjengelig på andre platt-
former enn radio, og jeg vil forhandle med 
kunstnerorganisasjonene for å få dette til, sier 
Kiran i en pressemelding. Hun har jobbet i NRK siden 1975. Hun 
har også tidligere jobbet i og for Radioteatret. Radioteatret er 
Norges største teater, med over en halv million lyttere hver uke.  
 Vårt  Land

KIRAN BLIR RADIOTEATERSJEF
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folk

• reportasjeleder Trygve W. Jordheim
• folk@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 381
• flere nyheter på vl.no/folk

Presentasjon: Signe Fæø

 Musikeren  Bjørn Eidsvåg  er hedret med Tekstfor -
fatterfondets ærespris for 2010. Prisen  på 50.000 kro-
ner er bransjens egen hederspris. Tekstforfatterfondet  
gir hvert år en ærespris til  en norsk forfatter av tekster 
til  musikk.   «På  sitt felt må denne forfatteren over tid ha 
skapt tekster av høy kvalitet»,  heter det i kriteriene  for 
prisen.  – Årets æresprisvinner har helt siden sin debut 
i 1976 vært en selvstendig stemme blant norske låtskri -
vere. Gjennom  sine 24 album har han hele tiden for-
midlet åpenhet og gjenkjennelse på viktige livsområder.  
I  sine tekster viser han solid evne til  å kommunisere med 
mange, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

ÆRESPRIS TIL E IDSVÅG

Berit Hårr, Guatemala 
folk@vl.no  22 310 381

Hvis  du spør hva hun ønsker seg 
aller mest, så er svaret at alle 
mennesker skal ha det bra. Ida 
Jaarvik Hetland  har valgt å star-
te med de mange utfordringene 
i Guatemala,  som hun gjestet i 
forbindelse med et besøk hos en 
studiekamerat.

– Jeg så fattigdommen og det 
skrikende behovet, og ønsket 
å dra tilbake for å hjelpe, sier 
23-åringen fra Bryne.

På neste tur lærte hun seg 
språket og jobbet som frivillig  
på ulike prosjekter.  Etter  hvert 
dukket tanken om å samle inn 
penger til  et eget hjelpearbeid 
opp. I  desember i �or  opprettet 
hun en konto i lokalbanken. På 
Jæren raslet det i mange lom-
mebøker.

Hun  regnet med at det ville 
komme inn 2.000 kroner.  Alle-
rede det første døgnet fikk  hun 
inn 5.000.  Etter  hver ble sum-

men så stor at hun like greit 
opprettet et eget hjelpefond. 
Nå  er drømmen hennes å dri-
ve hjelpearbeid på heltid.

Giverglede. I  januar i år var 
hun tilbake i Guatemala.  På et 
barnehjem for underernærte 
barn ble hun kjent med ni år 
gamle Jessica. Hun  og søskne-
ne hennes levde nærmest som 
dyr da de ble funnet av sosialtje-
nesten. Deres  prostituerte mor 
hadde overlatt dem helt til  seg 
selv. Barna var kraftig underer-
nærte, hadde ikke språk, kun-
ne ikke gå og helsesituasjonen, 
ikke minst tannhelsen, var ka-
tastrofal.

Hetland  ble sterkt berørt av 

Jessicas skjebne og bestemte seg 
for å betale for en tannoperasjon 
for Jessica. Nå  bor Jessica på en 
institusjon der hun får tett opp-
følging og etter forholdene har 
hun det veldig bra. Gjensyns -
gleden var stor da de to møttes 
igjen nå i høst.

Hetland  bruker ordet «sinns -
sykt»  for å beskrive utviklingen 
for hjelpefondet de siste måne-
dene. Beløpet har for lengst pas-
sert 200.000 kroner,  og utfor-
dringene og mulighetene åpner 
seg desto mer.

– Samtidig som jeg er veldig 
glad, er det klart  at det blir  mer 
utfordrende. Det  er snakk om 
mye penger, og det er viktig å 
finne de riktige  prosjektene å 

bruke pengene på. Det  er ikke 
nødvendigvis et mål å tømme 
kontoen hver gang jeg reiser.

Hjertesaker.  Gjennomsnittlig  
gavebeløp til  Idas hjelpefond er 
250 kroner.  Den  unge kvinnen 
er overveldet over givergleden. 
Hun  er opptatt av at alle pen-
gene skal gå direkte til  dem som 
trenger dem. Alle  personlige ut-
gifter i forbindelse meg reisene 
betaler hun selv.

Idas hjelpefond er også god-
kjent som mottaker av grasro-
tandelen fra Norsk  Tipping.  
Etter  at selveste Davy  Wathne  
meldte overgang til  hjelpefon-
det, har over 100 andre gjort det 
samme.

Hetlands  hjertesaker er skole, 
utdanning og medisinske opera-
sjoner. I  et land der funksjons-
hemninger blir  sett på som en 
stra� fra onde ånder, er utfor-
dringene store. 

For  å bli kvitt forbannelsen, 
må foreldre kvitte seg med det 

funksjonshemmede barnet.
– En  operasjon kan ikke ba-

re redde liv,  men også forandre 
et menneskes liv.  Jeg ønsker å 
bruke pengene på noe som vil 
vare lenge.

Bygget hus. I  høst var hun til -
bake i Guatemala nok en gang. 
Tre  dager ble brukt til  å byg-
ge hus for en fattig familie i en 
landsby utenfor Antigua. Fami -
lien Perez  Gonzales  var over-
veldet da de fikk  se sitt nye hus. 
De  sliter økonomisk – i som-
mer måtte de selge kyllingene 
for å få råd til  å kjøpe sko som 
skolen krever at alle elever har. 
«Jeg har ikke penger å gi dere, 
men dere vil få lønn i himme-
len,»  sa moren i huset.

Men  selv om takknemlighe-
ten var enorm, var gleden over 
å få kunne hjelpe enda større,  
understreker Hetland.  Daglig  
får hun tilbakemeldinger om 
arbeidet sitt fra både kjente og 
ukjente. Hun  ser selv på seg selv 

Idas utstrakte fond

IDA JAARVIK HETLAND
23 år, bor i Stavanger. Singel. Masterstudent i økonomi og admi -
nistrasjon ved Universitetet i Stavanger. Jobber med unge rusmis-
brukere ved siden av studiene. Starter på ny master i International 
Development på New York University i januar. Opprettet Idas 
hjelpefond i mars 2010.

Møtet  med en søskenflokk i dyp nød, kombinert med  
en overraskende stor giverglede på Jæren, førte til  at Ida Jaarvik Hetland  

plutselig hadde sitt eget hjelpefond.

På barnehjemmet Casa Jackson 
møtte Ida lille Mageli. Hjelpefondet 
skal finansiere en hofteoperasjon 
slik at den lille jenta ved hjelp av 
skinner kan lære seg å gå.  

I bagasjen til Guatemala hadde Ida med nye strikkeklær fra en 
dame på Jæren. Greisy likte godt sin nye kjole.

Ida Jaarvik Hetland og broren Christo�er Jaarvik Hetland var et 
bra team under husbyggingen. Lillebror blandet sement mens 
storesøster passet på at lillebror hadde nok vann og solkrem.


