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KULTUR  FRELSESARMEEN  TISTA SENTER  FOLK I HALDEN

«Folk i Halden» har blitt en juletradisjon

 Av Emely Hansen
11. november 2017, kl. 16:02

I 20 år har overskuddet til «Folk i Halden» gått til Frelsesarmeen og Hand 2
Hand. Og det er tydelig at konsertene har blitt en juletradisjon for
haldenserne.

FOLK I HALDEN: På lørdag startet billettsalget til «Folk i Halden» på Tista senter. Håkon Ohlgren, Frank Skovrand, Rebecca

Askevold og Tom Andreassen forteller hvor mye «Folk i Halden» betyr for dem. Foto: Emely Hansen

«Folk i Halden» sparker i gang jula 15 og 16. desember i Brygga kultursal. Iddis Rasmussen forteller at det er to

grunner til at folk velger Folk i Halden.
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– Den ene grunnen er på grunn av det Folk i Halden står for. Den andre grunnen er at det er blitt en tradisjon for

veldig mange haldensere. Etter de har kjøpt billetter kan liksom jula starte, sier han.

Ideen startet i Oslo
De siste årene har «Folk i Halden» solgt ut billettene sine rekordfort, og rekordmange penger har blitt gitt til

veldedige formål. I år er det 20-års jubileum.

I 1997 spilte en rekke artister gratis på Egertorget i Oslo hvor alt overskuddet gikk til fattige og ellers trengende

mennesker. Onkel Tuka var én av artistene og tok med seg ideen til Halden. Siden den gang har haldenserne satt

pris på arrangementet og i år markeres 20. gangen «Folk i Halden» blir arrangert.

LES OGSÅ

Sto i kø én time før salget startet

Ingen jul uten Folk i Halden
Siden 1997 har «Folk i Halden» samlet inn over tre millioner kroner.

– Jeg husker godt 1997. Vi spilte ute i gågata og det var så utrolig kaldt at fingrene ble helt stive. Jeg klarte til slutt

ikke å spille så det endte med at jeg bare sto og sang, forteller Frank Skovrand.

Han har vært med som artist alle årene.

– Det føles bra å kunne hjelpe til med noe som er fonuftlig. Samtidig treffer jeg nye lokale artister hvert år. Det er

ingen jul uten «Folk i Halden».

https://www.ha-halden.no/kultur/folk-i-halden/tista-senter/sto-i-ko-n-time-for-salget-startet/s/5-20-434482
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Overskuddet går til Europas fattigste hjørne
Vi møter han sammen med Håkon Ohlgren, Rebecca Runar Askevold fra Frelsesarmeen og Tom Andreassen fra

Hand 2 Hand.

Hvert år har overskuddet gått til Frelsesarmeens arbeid i Halden, men i de siste fire årene har halvparten av

overskuddet gått til Hand 2 Hand.

– «Folk i Halden» er enormt og har betydd mye for oss, sier Andreassen.

Hand 2 Hands neste prosjekt er i Voartopele De Sus i Romania.

– Midlene vi får inn fra Folk i Halden kommer til å gå på vår nye satsing som heter «Utdanning, helse og sikkerhet» i

ett av Europas fattigste hjørner. Der har de blant annet en brannbil som ikke har startet på flere år og Jan Burund

ved Halden Brannstasjon skal være med ned for å gjøre en innsats der nede. Vi er også i full gang med å planlegge

en IT-avdeling på stedets skole og har 24 PC-er klare før jul, forteller Andreassen.

Mange som trenger hjelp til jul
Runar Askevold forteller at bidraget fra «Folk i Halden» blir brukt gjennom hele året i Frelsesarmeen.

– Men det er også mye av pengene som går til jul. Det har dessverre blitt økning av folk som trenger hjelp ved

juletider, sier hun.

Jula i fjor delte Frelsesarmeen ut 265 matesker til enslige, par og familier og 250 gavekort til barn.

LES OGSÅ

– Går til mennesker som trenger hjelp

Vil g jøre mer ut av Folk i Halden
På lørdag startet billettsalget én time før nettet på Tista senter. Flere møtte opp tidlig for å sikre seg billetter. Håkon

Ohlgren forteller han var litt nervøs for at folk skulle møte opp.

– Jeg var litt nervøs for at ikke mange nok folk skulle møte opp i dag, men det er tydelig at folk ønsker «Folk i

Halden». Vi må alltid jobbe for å lage noe unikt som folk setter pris på, forteller han.

– Blir det noe nytt med Folk i Halden neste år?

– Jeg tror vi kommer til å fornye oss litt. «Folk i Halden» har blitt et begrep, og det må vi gjøre noe med, sier han.

BILDESERIE | 33 Bilder

BILDER: Disse sto på scenen under Folk i Halden

https://www.ha-halden.no/jul-i-halden/frelsesarmeen/thorkil-h-lindskog/gar-til-mennesker-som-trenger-hjelp/s/5-20-304249
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Flere saker

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Halden Arbeiderblad på Facebook

Liker Du og 11 k andre liker dette.

Les mer om: Kultur Frelsesarmeen Tista senter Folk i Halden

Send inn tekst og bilder

Se kommentarer

Sto i kø én time før salget startet
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Vis flere saker

deLillos klare for Halden

Utsolgt på kort tid – ig jen

Aurora Berger Grosvold (18): – Jeg brenner for dette Bente byttet ut sikkerhetspolitiet med
Tiaraklubben

https://www.ha-halden.no/delillos/kultur/brygga-kultursal/delillos-klare-for-halden/s/5-20-434143
https://www.ha-halden.no/henning-kvitnes/kultur/fredrikshalds-teater/utsolgt-pa-kort-tid-igjen/s/5-20-434053
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Kommentarer til denne saken

kommentarer0 E-POSTVARSLING

A Debattregler

Alina Andreassen

Din kommentar…

KOMMENTER

Til toppen
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