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Før han ramlet over Sisa hadde Geir Kåre Henriksen mange år bak seg fra

restaurant- og matbransjen i Alta. For syv år siden ble han bedt om å bli med til

Sisa for en kopp kaffe. På denne tiden jobbet Henriksen 12-timers dager og

kjente seg sliten både psykisk og fysisk. 

– Da jeg kom til Sisa satt det flere

hyggelige folk rundt et bord og pratet.

Karl Helge (Vannebo red.anm), Birgitte

Lund med flere. Det var så koselig og jeg

kjente at her skjer det noe med kropp og

sjel. Etterhvert begynte jeg å gå dit for å

drikke kaffe i pausene, i stedet for å sitte

på jobben, forteller Henriksen, som opprinnelig er fra Hammerfest. 

Med på kokebok

HJEM /  – HVA BETYR PENGER? JEG HAR MAT, LEILIGHET, EN DAME JEG ER GLAD I OG MASSE VENNER

– Hva betyr penger? Jeg har mat,
leilighet, en dame jeg er glad i og
masse venner

Sa opp fast jobb og viet seg til Sisa.

PLUSS

  

 Hei,   Meny

Bli abonnent  Les eAvis  Kundeservice Nyheter  TV  Radio

RIK PÅ VENNSKAP: Den tidligere Frp-politikeren mener Sisa har gjort han til et bedre menneske. FOTO: HANNE LARSEN

Leses nå

– Et sterkt lag– Vi ville aldri klart
dette uten dere
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Les mer om samme tema

Etter en stund ble han spurt om å bli med på kokeboka til Karl Helge Vannebo og

avdøde Jens Kristoffersen som het «Kokebok for ekstremt fattige». Det ene

tok det andre og før han visste ordet av det var Geir Kåre med på turne under

Finnmarksløpet sammen med Sisa og en gjeng musikere og kulturelle

personligheter.

– Vi mollkosa oss, ler Geir Kåre, som ikke lenge etterpå ble oppringt av Sisa-

gründer John-Tore Martinsen, som lurte på om han ville ha jobb i Sisa.

– Og det er nå syv år siden. Årene har

bare gått så utrolig fort. 

– Dette er kanskje ikke en jobb du blir så
veldig rik på penger av?

– Nei, men i jøssenavn. Hva betyr penger?

Jeg har mat, leilighet, en dame jeg er glad

i og masse venner: De som er rike sitter alener og koser med pengene. Og det

må de gjerne gjøre altså, men jeg har det kjempebra. Selv om jeg verken har dekt

telefon eller fått lønnsøkning på syv år, sier 46-åringen.

Usikker lønn

Det å jobbe på Sisa er ensbetydende å leve av de prosjektmidlene som

organisasjonen klarer å skrive og søke seg til.

– Mange ganger ikke vet om jeg har lønn om to måneder, men vi som jobber her

har blitt enige om at dette skal vi klare. Her får jeg jobbe med noe som jeg har

lyst til og noe som betyr noe for meg. Tenk å få mulighet til å være noe for andre.

Det å se gleden i øynene på folk når du har hjulpet dem, er bare så godt, sier den

tidligere Frp-politikeren og føyer rungende til:

– Sisa har gjort meg til et bedre menneske.

Oppringt av politiet

Etterhvert er det mange som har skjønt at Sisa er stedet der man hjelper andre

uselvisk.

– Jeg ble for en stund siden oppringt av politiet som lurte på om jeg kunne

hjelpe. De hadde en kar som hadde sovet i bilen i 14 dager og så lurte de på om

jeg kunne finne et sted til han å bo. Jeg tok mannen med hjem, ga han en dusj og

middag. Når han satt der sammen med meg og dama på lørdagskvelden og

spiste god mat så han på oss og sa: «For to timer siden forberedte jeg meg på å

sove i bilen i natt. Og nå sitter jeg her med dere fine folk»

–  Da hadde vi alle tårer i øynene, forteller Geir Kåre, som kan opplyse at mannen

nå har både jobb og bolig som følge av håndrekningen fra Sisa.

Geir Kåre blir varm både i trøya og hjertet når han snakker om den unike jobben

sin.

– Sisa er ikke en arbeidsplass for meg. Det er en livsstil, sier han med et stort smil.

Utforsk tema:

SISA KULTURSENTER  SAMFUNN  BOSSEKOP

– Jeg er ikke i tvil om at det er
mennesker i Alta som er utsatt for
dette

Kronprinsen besøker
Bossekop skole

VG: – Vurderer å fjerne
statsrådposten til Frank

Disse er nominert til
fylkeskulturprisen

Foreslår at ledelsen av
landforsvaret legges til Alta

– Nesten en trussel mot
folkehelsen

– Vi ville aldri klart dette uten
dere

– Ære være han John Tore

Siste nytt

– Ære være han
John Tore
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Redaktøren anbefaler

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner

fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller

strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker

ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise

respekt for andres meninger.

— Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Les eAvisa her

Logg inn
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Kjøp abonnement

Serverte laksetaco
og seiwrap i «Sisa-
style»

– For en fantastisk
kunst – Kunstverket har

blitt en stor snakkis

Riegelhuth Koren
er gravid og ferdig
for sesongen

Frastjålet dyrt utstyr
under jobb i Skibotn

Signerte ny utstyrsavtale –

nå skal Forfang hoppe

med rosa ski
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Sikret seg gultrøya
«Sykkelrittet» pågikk i fem måneder.

Foreslår landforsvar-
ledelse lagt til Alta
– Tilstedeværelse i Finnmark vil bli en viktig del
av fremtidens forsvar

Disse er nominert til
fylkeskulturprisen
– Det er en stor ære!

Sport  SYKKEL
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