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Elisabeth Lyng har 
vært et friskt pust 
på Sisa. Nå får den 
hjelpsomme nykom-
meren julestjerne.

Av Kita Eilertsen
kita@altaposten.no

– Er den til meg? Virkelig? Det 
setter jeg utrolig stor pris på, 
sier Elisabeth Lyng. 

Overveldet
Hun er overveldet og overras-
ket. Hun har jobbet på Sisa i 
noen måneder, og har så mye å 
være takknemlig for. Og legger 
til at hun gjør jo bare jobben sin. 

– Jeg har jo fått verdens beste 
jobb. Det er ikke rart jeg trives. 
Når man trives så godt så må det 
jo vises, sier Elisabeth.

Men køen er lang for å hedre 
den humørfylte jenta.

– Elisabeth er veldig snill og 
hjelper andre. Hun var den 
første jeg ble kjent med da 
jeg kom til Alta for ett år 
siden. Nå er hun en god 
venn, sier Riyad Taem 
fra Syria. 

– Hun er en utrolig fantastisk 
jente som gir oppmerksomhet 
til andre, selv om hun er opptatt 
med noe. Hun er kreativ og lager 
dukketeater og mange aktivite-
ter. Og når det gjelder Sisa – det 
finnes ingen steder i hele ver-
den som Sisa, synes Deeq Walad 
fra Somalia. Han har bodd man-
ge år i Norge.

Også kolleger har gode skuss-
mål. 

– Hun er ei flott jente, vennlig 
og uredd. Hun bryr seg om an-
dre, sier John Tore Martinsen. 

Vil dele 
Elisabeth har lært mye gjennom 
jobben og vil gjerne dele opp-
merksomheten med hele Sisa. 

– Jeg har lært så utrolig mye 
på så kort tid, både av de som 
jobber her og av alle som er her. 
Og alle som er her, er de som er 
Sisa, og det er det som gjør Sisa 
så bra, sier hun.

– Så må jeg jo få lov å takke 
kjæresten min også, som er så 
tålmodig når jeg blir litt opp-
slukt av jobben, sier Elisabeth 
og gleder seg til julefeiring med 
Simen på Sørøya.

Fra fjern og nær
Det er flere som har villet gi 
Altapostens julestjerne til det 
blide tilskuddet på Sisa kultur-
senter. 

– Elisabeth er et must på Sisa, 
hun har fått til veldig mye. Hun 
er også et fantastisk menneske, 
og så ung som hun er. Hun kan 
samle både unge og gamle. Det 
er bare å se på hva hun har gjort 
– hun fortjener en julestjerne, 
sier Bodil Andersen, som har 
vært Sisa-venn i mange år, ar-
rangerer strikkekafé så flere da-

mer skal komme seg litt ut og bli 
bedre kjent. Hun er også tilknyt-
tet Kvenstua vegg i vegg.

Fra Kvenstua har også Grete 
Alise Nilima Monsen blitt kjent 
med Elisabeth. 

– Vi har snakket om Elisabeth 
og ser på henne som et enestå-
ende menneske, hun gjør en 
fantastisk jobb inne på Sisa. Vel-
dig hjelpsom, blid og smilende. 
Hun er også kreativ og flink til å 
få med seg ting som skjer. Hun 
holder orden, sier Nilima Mon-
sen, som setter pris på det gode 

samarbeidet mellom Sisa og 
Alta kvenforening. 

Også i familien har hun minst 
en beundrer, nemlig «Mommo». 

– Jeg har alltid vært en stor be-
undrere av det John Tore Mar-
tinsen gjør på Sisa. Nå har de fått 
Elisabeth som ny medarbeider 
og hun gjør så mye nytt og artig. 
Hun arrangerer akedag, kles-
byttedag, har marked, går turer 
og en lørdag nå før jul hadde 
de invitert kor og serverte grøt. 
Det var så koselig, sier den stol-
te bestemor Linnea Strømberg 
Kristensen. 

SETTES PRIS PÅ: Det er mange som 
setter pris på Elisabeth Lyng på Sisa 
kultursenter. Her er det skredderen 
Abd Alabd, Olga Lengo og Deeq 
Walad som bare har lovord å kom-
me med. (Foto: Kita Eilertsen) 

– Verdens beste jobb

På TV Nord og 
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I DAG: Hilde Amundsen fikk MS-diagnosen 

da hun var 16 år. Møt henne i dagens episode.
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