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Jernhagen barnehage på Eigerøy ble nylig 
livsgledebarnehage nummer 500 i Norge. Det 
ble fredag markert med sang, kakespising og 
polonese på Kjerjaneset bo- og servicesenter.

SYLVIE ASSERSEN SKADBERG 
sylvie.skadberg@dalane-tidende.no

– På grunn av nedstengte syke-
hjem under pandemien, har sli-
ke generasjonsmøter vært et 
savn i store deler av 2020 og 
2021. Nå som samfunnet har 
begynt å åpne opp igjen, har 
flere og flere barnehager regis-
trert seg som livsgledebarneha-
ger, forteller Linda Fahle-Jo-
hansen, rådgiver i stiftelsen 
Livsglede for Eldre.

Sang og glede
Fredag stilte et knippe unger 
fra Jernhagen opp med sang for 
både beboere og ansatte ved 
Kjerjaneset.

– Barn i hele landet besøker 
eldre på sykehjem, i omsorgs-
boliger og på andre møteplas-
ser. Folkehelsemeldinga og el-
drereformen «Leve hele livet» 
etterspør flere møteplasser 
mellom generasjoner, og gene-
rasjonsmøteplasser blir beskre-
vet som et tiltak mot ensomhet 

blant både unge og eldre, fortel-
ler Fahle-Johansen.

Til Egersund for å feire
Fredag formiddag var Fahle-Jo-
hansen, samt generalsekretær i 
Livsglede for Eldre, Tone Bye, 
på besøk i Jernhagen barneha-
ge. De hadde med seg en hilsen 
fra Kunnskapsdepartementet. 

"
Jeg er imponert 
over frivilligheten 
jeg ser og opp-

lever i Rogaland. Denne 
delen av landet står i en 
særstilling når det handler 
om å yte noe for å glede 
andre. 
TONE BYE,
generalsekretær  
i Livsglede for Eldre

Men dagens høydepunkt var 
da en hel delegasjon gledes-
spredere fra barnehagen dro til 
Kjerjaneset bo- og servicesen-
ter for å synge for beboerne. 

– Livsglede og folkehelse ska-
pes utenom livet på institusjon. 
Jeg er imponert over frivillighe-
ten jeg ser og opplever i Roga-
land. Denne delen av landet 
står i en særstilling når det 
handler om å yte noe for å glede 
andre. Frivillighet bygger lokal-
samfunn og gjør det godt å 

være både barn, voksen og 
gammel, sier Tone Bye.

Har blitt venner
Beboere og ansatte ved bo- og 
servicesenteret satte tydelig 
pris på sangen.

– Markeringen viser det flotte 
samarbeidet mellom barneha-

gen og bo- og servicesenter. 
Sammen skaper vi et rausere og 
mer inkluderende lokalsam-
funn, legger Linda Fahle-Jo-
hansen til.

Fredagens besøk, som ble av-
sluttet med polonese, var ikke 
barnas første besøk ved sente-
ret. Og de har også lovet å kom-
me snart tilbake.

Små gledesspredere 
utfører viktige oppdrag 

GLEDET SEG: Nora Leidland-Svindland (t.v.) og Emilie Sleveland, her trygt på fanget til Tonje Myklebust, var spente før de skulle opptre med sang.  
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BELØNNING: Trym H. Svendsen og alle de andre sangfuglene fra 
Jernhagen barnehage fikk både sjokoladekake og marsipankake i 
belønning for sangen. 

 ■ En livsgledebarnehage er 
med på å skape glade og 
meningsfulle dager for eldre i 
sitt nærmiljø. 

 ■ Gjennom konseptet får barna 
anledning til å oppleve at 
de er betydningsfulle og til 
glede for andre. 

 ■ Barna får erfare at gode 
opplevelser, vennskap og 
interesser ikke har noen 
aldersgrense.

 ■ Det er Livsglede for eldre 
som også driver konseptet 
Livsgledebarnehager.

 ■ Jernhagen barnehage 
på Eigerøy er 
livsgledebarnehage nummer 
500 i Norge.  
(Kilde: Linda Fahle-Johansen, 
rådgiver ved Livsglede for 
eldre)
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