
 Nyheter mandag 25. september 2017

Det finnes alltid noe å glede 
seg over. Det er temaet til Ver-
densdagen for psykisk helse 
2018.

Av Hanne Larsen
hanne@altaposten.no

10. oktober er den internasjonale dagen 
der vår psykisk helse får ekstra fokus. I år 
er teamet «Noe å glede seg over» og med 
det oppfordres vi til å finne glede i små 
og store ting rundt oss, som gir glede for 
oss selv og for andre. Dette kan gi bedre 
psykisk helse i hverdagen, mener de som 
står bak verdensdagen.

Felles dans
Lokalt har Sisa, Mental helse, Alta kom-
mune og Colloquium AS gått sammen 
om et fellesarrangement. Inne på Sisa 
åpner kafeen klokka 10, mens det klok-
ka 12 blir felles feelgood-dans på torget i 
Bossekop. Her har den lokale gruppa fått 
med flere barnehager, skoler, bedrifter og 
seniordansegruppa.

– Dette kommer til å bli svært. Bare fra 
Sandfallet skole kommer det 200 stykker, 
sier Merete Hammari Haddal i Colloqui-
um AS.

Foredrag med Merete
Klokken 13 skal Haddal holde foredrag, 
som i korthet handler om å velge glede. 
Folkehelsekoordinator i kommunen, 
Gjermund Abrahamsen Wik, håper at 
de som ikke har anledning å komme til 
arrangementet, finner på et stunt på sin 
egen arbeidsplass.

– Den uka som verdensdagen er oppfor-

drer vi bedriftene til å finne et eller annet 
tiltak som skaper glede for andre. Det kan 
være gratis kaffe til noen, det kan være 
allsang i kantina eller at eksempelvis tre-
ningskjedene gir bort en gratis time den-
ne uka. Bare det å gi et smil til en annen 
kan skape store positive ringvirkninger, 
sier han. 

Folkesykdom
– De som finner på noen sprell kan gjer-

ne melde det inn til oss, så skal vi sette 
det inn på vår Facebook-side «Noe å gle-
de seg over», sier Merete, mens Elisabeth 
Lyng Johansen på Sisa reklamerer med 
gratis kaffe og mat på kafeen deres den-
ne dagen.

– Hit kan du komme akkurat som du er. 
Også om du er alene. Her er ingen terskel, 
sier Gjermund, mens Merete minner om 
at ensomhet er den største folkesykdom-
men og at således er byggingen av rela-
sjoner viktig. 

SPRER GLEDE: Gjermund Abrahamsen Wik, Elisabeth Lyng, Linn Charlotte Lundberg og Merete Hammari Haddal inviterer alle til Sisa 10.oktober. 
(Foto: Hanne Larsen)

Mye å glede seg over

TV-BINGO
TIRSDAG 26/9 KL. 21.00

HAR DU HUSKET Å KJØPE BONG?

Jacktpotall 33: 28.000,- Jacktpotall 45: 35.000,-
Her får du kjøpt bonger:
Alta: Narvesen Bossekop, Narvesen Alta Sentrum, COOP
Prix Gakori, Narvesen AMFI Alta, Mega Elvebakken, COOP
Marked Rafsbotn, Bobbo, COOP Extra Kronstad, Joker
Tverrelvdalen, Altaposten. Hammerfest: Narvesen Råd-
husplassen, Narvesen Idrettsveien. Sørøya: COOP Marked
Hasvik, Joker Sørvær. Honningsvåg: Narvesen

Karasjok: COOP Prix Kautokeino: Rema 1000.
Kvænangen: Sørstraumen Handel, COOP Marked Burfjord.
Kåfjord: Joker Manndalen, Joker Birtavarre Loppa: COOP
Marked Øksfjord, Nuvsvåg Dagligvare. Nordreisa: Gyda
Storslett Porsanger: COOP Marked Børselv, COOP Extra
Lakselv.Vadsø: COOP Extra. Skjervøy:Mix Witon.
TV Nord er ikke erstatningspliktige mht. bortfall av TV-signaler.
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Feirer «Monster» i Vardø.

NRK og det altabaserte selskapet 
Rein film samler stab, skuespille-
re og samarbeidspartnere i Vardø 
kommende lørdag, både for å feire 
NRK-serien og ha førpremiere. Rein 
film er produsenter for 73-millio-
nersserien som i stor grad er spilt 
inn på Varangerhalvøya, med man-
ge finnmarkinger i støttefunksjoner 

og finnmarkinger som Bjørn Sund-
quist og Gørild Mauseth på rollelis-
ta. Nylig ble det også klart at serien 
er solgt til en rekke land, blant an-
net USA.
Kommende lørdag er det Aurora i 
Vardsø og Vardø hotell som er vert-
skap for festlighetene.

Legger førpremiere til Vardø

I VINDEN: Rein film har god grunn til å feire 
serien «Monster».

Rolf fra Alta med 
i progressivt Os-
lo-band. 

 
Av Reiulf Grønnevik 
reiulf@altaposten.no 

 
Den utflytta altaværingen Rolf 
Bang, (34) som bor og jobber i 
Oslo, ga fredag ut en singel med 
bandet Few Dollars More som 
har sitt hovedsete i hovedsta-
den. Nå håper han å få presente-
re bandet i hjembyen. 

– Onkel er forbildet  
– Jeg ble med i dette bandet i fe-
bruar måned. Jeg var på en kon-
sert med dem da de hadde spil-
lejobb i Drammen og da spilte 
de uten bassist. Jeg digget stilen 
deres, så jeg ymtet frempå at jeg 
spilte bass, og resten er historie, 
sier Bang som er nevøen til Per 
Ivar Bang, som blant annet er 
kjent fra Cinematic World. 

– Han er et av mine musikalske 
forbilder og en av grunnene til 
at jeg begynte å spille, sier Rolf 
Bang. 

Toner fra 70-tallet 
Det musiske universet som Few 
Dollars More operer i, er godt 
plantet i 70-tallets rock. 

– Vi er inspirert av Led Zeppe-
lin og The Who for å nevne noen 
av bandene fra 70-tallet. Sin-
gelen som vi nettopp har slup-
pet heter «Delirious» og med 

denne setter vi fokus på hvor-
dan menneskeheten behandler 
planeten vår og hvordan veldig 
mange velger å snu seg bort og 
lukke øynene for utfordringene 
vi står ovenfor fordi de er red-
de for å ofre personlig behag og 
komfort, sier Bang som spiller 
bass og korer i bandet. 

Singelen er første seg mot en 
planlagt plateutgivelse.  

– Vi jobber med den nå og den 
skal slippes for salg i mars må-
ned i 2018. Alle låtene lager vi 
sammen på øving, så dette er 
et band hvor alle slipper til med 
sine meninger og innspill, for-
klarer Bang. 

 Spiller gjerne i Alta 
Med Few Dollars More har han 
til nå vært med på to store Euro-
pa-turneer. 

– Vi skal i disse dager ha noen 
spillejobber i Norge, blant annet 
skal vi til Kristiansand og Hau-
gesund, sier Bang. 

– Kommer dere til Alta også? 

– Det er ikke på planene nå, men 
det hadde vært kult å få presen-
tere bandet i Alta, så man skal 
aldri si aldri, avrunder den ut-
flytta musikeren.

SLIPPER SINGEL MED NYTT BAND: Rolf Bang (nummer 2, fra venstre) ga fredag ut en singel med bandet Few Dollars More. (Pressefoto)

– Spurte om de trengte 
bassist

Rosen er skjør
Jeg kaller,
Kaller og kaller …
Hvor er du?
Hører du til stillheten mellom mine ord?
Ser du etter det store tomrom i sjelen?
Venter du på deg selv?
På meg?

Jeg kaller og kaller …
Vil gjøre deg sårbar,
Åpne ditt hjerte for livet,
Spre bedårende galskap i ditt sinn.

Erobre festningen, 
Legge ned gjerder,
Spalte vegger,
Løsne gordiske knuter i dine tanker …
Ingen atskilte hus får stå igjen på jorden,
Kun essensen,
Den som lar deg puste,
Skal blåse over guddommelige vann.

Så trygt å hibernere i asken,
Men det er ikke veien livet skjer på.
Kornet må spire,

Overgi det nye til elementene.
Denne sannhet er alles eie,
Alles frelse,
Resten er en forkledd form for løgn.

Jeg kaller, kaller …
Se den skjønne verden,
La deg smitte med viljen til å bli.
Rosen er vakker og skjør,
Hvorledes våger den å åpne seg for dagen?

Dikt og maleri: Anna Opdøhl


