


Førr ei dame! Man kommer ikke 
utenom Alma Halse når man 
tenker på Betania.

Pionerkvinnen som for 80 år siden 
etablerte Betania. Altas egen Mor Te-
resa. Varm og omsorgsfull, men også 
sterk og myndig.

Hun satte medmenneskelighet for-
an og banet vei for en helt ny måte å 
tenke psykisk helsearbeid på, hun var 
venn med samene som var sterkt un-
dertrykket på den tiden og hun tok i 
mot flyktninger fra Finland.
 
Det var også Alma som tok vare på 
Margrete med dukkevogna, Olemann 
Holten, som blant annet bygde fly og 
Anton i fjæra som stod utenfor Sam-
virkelaget og solgte sild.
 
Ett av hennes dyktige påfunn var å 
bygge institusjonen rundt Anton. Da 
han ikke ville flytte inn til Betania sat-
te hun like godt i gang med å bygge 

ei hytte til han som han kunne bo i 
utenfor institusjonen.
 
Det var mange spennende mennes-
ker tilknyttet Alma og Betania. Både 
Anton, Olemann og Margrete ble en 
del av min barneoppdragelse.  Jeg ble 
kjent med menneskene som på ulike 
vis var med å sette farge på bydelen 
Bossekop. De ble en helt naturlig del 
av mangfoldet og vi som var barn fikk 
beskjed om ikke å plage de som var 
litt «annerledes» Og vi gjorde heller 
ikke det.
 Faren min kjøpte alltid sild av Anton, 
men vi spiste ikke alltid silda. For en 
ung gutt den gang var det av og til 
vanskelig å forstå dette, men sildekjø-
pet ble forklart med at vi måtte støtte 
opp om sildesalget, fordi Anton ikke 
hadde annen jobb og han trengte der-
for pengene.
 
Det handler om respekt. Alma Halses 
arbeid er sentrert om respekt for an-
dre mennesker.

 Annerledeshet handler om å skape et 
større mangfold, som gir oss et rikere 
samfunn. Det har jeg lært av Alma og 
det er dette jeg forsøker å gi videre i 
mitt arbeid med Sisa.
 
Forskjellen før og nå er at tidligere var 
det større behov for arbeidskraft. Alle 
måtte være med å bidra og en kunne 
bære over seg med at noen var «litt 
spesielle».
 
Dagens samfunn krever spesialiserte 
arbeidsfolk og vi tolererer ikke så mye 
annerledeshet. Vi er også snare med 
å sette på merkelapper som sier hva 
som feiler oss. Dagens diagnosesam-
funn handler i stor grad om å finne en 
diagnose eller gjerne flere diagnoser.
 
Dette ser jeg som fjernt fra det arbei-
det Alma satte i gang for 80 år siden. 
Jeg vet at  Betania tar arven fra Alma 
seriøst og viderefører hennes tanker i 
Betanias fremtidige arbeid.
  

Vi på Sisa er så heldige å ha jevnlige 
besøk av noen av de som bor på Be-
tania. Vi har hatt en del besøk av en 
med kunstneriske kvaliteter som har 
gitt oss mange fine bilder, en annen 
person har vært engasjert i ulike job-
boppdrag på Sisa. I tillegg har flere 
besøkt kafeen vår. Dette synes vi er 
hyggelig og vi er veldig glade for na-
boskapet med dere.
 
Bli med oss og lek med oss! Kulturby-
delen Bossekop står for mangfold, lek 
og trivsel. Bli enda mer aktiv og bli 
med på å sette farge på bydelen vår.
 
Mangfold skaper trivsel, det setter 
farge og det skaper muligheter.
 
Gratulere så mye med 80-årsfeirin-
gen.
 
Vennlig hilsen
John-Tore Martinsen 
Kultursenteret Sisa 

Hilsen fra Kultursenteret Sisa

–Jeg skal egentlig ikke ha noen 
mening om de forskjellige til-
byderne av sosiale tjenester 
som kommunen benytter seg 
av. Min jobb er å legge fram 
alternativene, for deretter å 
iverksette de vedtak politiker-
ne gjør. Men jeg tillater meg 
likevel å slå fast at Alta kom-
mune skal være glad for at vi 
har Stiftelsen Betania.

Helse og sosialsjef John Helland 
nøler ikke med å si sin mening om 
forholdet mellom kommunen og 
Betania. –Vi samarbeider utrolig 
godt, og ser det som en stor fordel å 
ha Betania godt etablert i Alta. Beta-
nia har også vist at de har evnen til å 
omstille seg når behovet er der, for 
eksempel på rus–og psykiatriområ-
det, et område jeg ser for meg der vi 
skal få et enda sterkere samarbeid, 
sier Helland.

Åpne anbud
En kommune står ikke helt fritt i å 
velge samarbeidspartnere for helse-
tjenester, Det er noe som heter EØS–
direktiver, der det settes krav til at 
det skal være likeverdig konkurranse 
mellom tilbydere, enten de er ideel-
le organisasjoner som Betania, eller 
komersielle aktører.

–Det gis likevel åpning i de nye an-
skaffelsesreglene der det tas hensyn 
til at de ideelle organisasjonene er 
viktige leverandører av helse- og 
sosialtjenester i Norge. Vi kan hen-
synta at brukernes særlige behov tas 
i betrakning, noe som vil gi Betania 
et klart konkurransefortrinn overfor 
andre aktører. Det er også inngått 
en ny og forsterket samarbeidsavta-
le med ideell sektor om leveranser 

av helse–og sosialtjenester sammen 
med Kommunenes Sentralforbund. 
Denne avtalen har også som sikte-
mål å ivareta de idelle organisasjo-
nenes rolle ved levering av helse– og 
sosialtjenester, sier Helland.

Støtter Betania
En nylig gjennomført brukerunder-
søkelse for helse- og sosialtjenester i 
Alta viser at befolkninger er fornøyd 
med sykehjemmene i Alta

–Undersøkelsen viser klart at alle 
sykehjem i kommunen har en høy 
stjerne både hos brukere og pårøren-
de i kommunen. Resultatet av un-
dersøkelsen får selvsagt betydning 
for vår virksomhet med framtidige 
innkjøp av helse- og sosialtjenester. 
Det betyr ikke at nye samarbeids-
avtaler kommer automatisk. Vi skal 
forhandle og fra kommunens side 
stiller vi klare og store krav. Det 
skal forhandles fram avtaler om 
pleiehjemsplasser og psykiatriplas-
ser. Slike avtaler behandles politisk 
og avgjøres av kommunestyret, sier 
Helland.

Selv om Alta kommune er i ferd 
med å bygge ut sine egne tilbud for 
omsorgstjeneste, ser helse- og sosial-
sjefen helt klart at kommunen også 
i framtida vil ha behov for Betania.
–Betania er en god samarbeidspart-
ner, de har et svært godt rykte i alle 
lag av kommunens innbyggere, det 
føles trygt å ha de på laget, og egent-
lig har vi i Alta kommune noe å lære 
av stiftelsen Betania, sier Helland.

Hva vil skje?
Selv om Alta kommune nå bygger 
sitt nye omsorgsenter og slik øker 
kapasiteten i helse og omsorg bety-
delig, ser helse–og sosialsjefen ikke 

helt lyst på framtida.

–Årsaken til det er selvsagt den kraf-
tige økningen av pleietrengende vi 
vil få framover. Ser vi noen år fram 
i tid viser prognosene at Alta kom-
mune, lik andre kommuner, ikke vil 
ha økonomi til å ansette nok perso-
nell i helse–og omsorgstjenesten. En 
prognose viser at det om en del år 
inn i framtida, vil kreve at en tred-
jedel av elevene i videregående skole 
må ta helse/sosialutdanning for at vi 
skal ha nok pleiere. Dette er selvsagt 
umulig, men sier litt om den situa-
sjonen vi går i møte, og det får tan-
kene til å spinne litt, sier Helland.
Han mener det vil blit helt nødven-
dig å se litt nærmere både på frivilig 
arbeid og dugnadsinnsats.

–All ros til de som driver slik arbeid 
i dag. I Alta gjør mange en kjempe-
innsats på dette området. Jeg kan 
nevne det som skjer via Frivillig-
hetssentralen, demensforeninga, be-
søksordninger med videre. Jeg tror 
behovet for slik innsats vil øke, sier 
Helland.

Flere hender
Alle som har nærkontakt med helse 
og sosial virksomhet kjenner til be-
hovet som beboere på sykehjem har 
for sosial kontakt. Det vises ofte til 
dette behovet, enten det gjelder fy-
sisk virksomhet eller kontakt med 
andre mennesker.

– Denne delen av helse- og sosialtje-
nesten blir vi nødt til å sette større 
fokus på i årene framover, og det er 
her jeg tror vi blir nødt til å tenke 
annerledes. Hvordan dette skal løses 
i praksis kan jeg ikke sette ord på ak-
kurat nå, men noe må skje, dersom vi 
skal ta vare på eldre og syke like godt 
i framtida som hittil. Vi sier ikke nei 
når idretten ber om dugnadsinnsats 
eller å ta i et tak når behovet er der 
for å støtte våre unge. Kanskje må vi 
se på om vi må invitere til lignende 
innsats for vår eldre og syke. Noen 
vil nok synes dette høres ut som om 
kommunen ikke vil ta sitt fulle an-
svar, men jeg tror vi må ta realitetene 
inn over oss, sier helse- og sosialsjef 
John Helland i Alta kommune.

Glad for at vi har Betania





Hilsen fra Kultursenteret Sisa

Trofast støttepartner.

Vi ønsker å gratulere Betania Alta med 80 års 
jubileet. Det er en vital 80 åring med en sterk 
og viktig historie som skal feires, og en or-
ganisasjon som er til inspirasjon for mange 
flere enn oss på Sandvik. 

Betania Alta har vært en trofast støttepartner 
for oss helt siden Sandvik Folkehøgskole ble 
etablert av Alma Halse. Uten Stiftelsen Beta-
nia er det ikke sikkert det i dag ville vært et 
kristent folkehøyskoletilbud i Nordland. Vi 
er glade for at vi fremdeles opplever og erfa-

rer at Betania støtter skolen og arbeidet på og 
ut fra den. Vi setter også stor pris på at vi får 
trekke på den kompetansen Betania besitter 
blant annet gjennom Svein Iversen sitt enga-
sjement i skolestyret.

Vi vil hilse med et vers fra Paulus sitt brev til 
filipperne, kapittel 1 og vers 6:
Og jeg er trygg på at han som begynte sin 
gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 
til Jesu Kristi dag.

Redvald Hjulstad
Rektor

Hilsen fra Sandvik 
Folkehøgskole

Alta Røde Kors ønsker også å gratule-
re jubilanten med 80 års dagen. 
 
Vi har gjennom besøkstjenesten jevnlig kon-
takt med Betania, eller Bossekop Sykehjem 
som er det navnet vi bruker i dag.

Vår virksomhet har vært operativ siden 
1957 og Betania har vært blant institusjone-
ne som vi har besøkt. 

Gjennom våre 60 år har det naturligvis vært 
mange som har vært besøksvenn hos dere.
Besøksvennene oppsummert   Betania i tre 
ord:   et godt hjem, omsorg og ikke minst 
vennlighet.

Det som kjennetegner besøkene er at vi føler 
oss som en venn som kommer på besøk og 

blir tatt vel imot.
Mange av de som bor hos dere er personer 

som har bodd der i mange år.  Betania ikke 
bare fungerer, men også føles som hjemmet 
til beboerne.  Det beviser at dere har sammen 
gjort mye riktig gjennom årene.

Det er vennlighet og omsorg som preger 
Bossekop Sykehjem. 

Vi gleder oss til å få stelle til sammenkomste-
ne sammen med alle dere som jobber der, og 
håper vi fortsatt kan få samarbeide med dere 
langt inn i framtiden.

 
Gratulerer med dagen.

Alta Røde Kors

Hilsen fra Røde Kors

Evne til å fornye seg.

Pinsekirka Filadelfia i Alta og Pinsemenigheten Betesda Tver-
relvdalen har vokst opp som et resultat av Betania. Alma Halse 
var en drivkraft både i det sosiale og i det evangeliske arbeidet 
i Alta. Før Filadelfia fikk sitt eget lokale ble møtene holdt på 
Betania.

Det tette samarbeidet de første årene, hvor de fleste frivillige 
arbeiderne på Betania også tilhørte menigheten og drev arbei-
det der, har vært med på å gi Filadelfia og Betesda respekt og 
aktelse i byen. 

At Betania feirer 80 års drift i år er ingen selvfølge. Skiftninge-
ne har vært mange og utfordrende gjennom disse årene. Det 
at Betania i dag fremstår større og sterkere er et forbilde også 
for Pinsekirka Filadelfia og Betesda Tverrelvdalen. Betania har 
evnet å fornye seg og tilpasse seg samfunnets behov, samtidig 
som grunntanken og kjernen i det opprinnelige er blitt bevart. 
Engasjert omsorg til hele mennesket og for mennesker i alle 
aldre. Det må også være et mål for oss.

Alma Halse sa det slik: 
Til barn og gamle, til friske og lamme, 
vil vi rekke vår arm. 
Vi vil løfte og bære, 
vi vil leve og lære det Gud har oss vist

Vi takker Gud og mennesker for arbeidet som er utført gjen-
nom årene, vi ønsker lykke til med 80-års jubileet og Guds vel-
signelse videre fremover.

Daniel Lund   
Pastor i Filadelfia

Steinar Sivertsen  
Pastor i Betesda 

Hilsen fra Betesda 
og Filadelfia

Glad for at vi har Betania


