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    NORSK FOLKEHJELP I FRIVILLIGHETENS ÅR 

Tilstede: 13 medlemmer 

Vinner av vinflaske: John Lien 

Inger Christine introduserte dagens foreleser Eva-Lotta Sandberg, leder for Norsk 

Folkehjelp Fredrikstad. 

Først informerte Eva-Lotta litt om Norsk Folkehjelp (NFH) 

generelt. 

De ble stiftet 7. des. 1939. De bidro med så mange som 

14.000 frivillige i starten på krigen (1940 i Norge), men ble 

ganske raskt stoppet av Hitler. NFH startet opp igjen etter 

krigen, og har pr. i dag ca. 12.000 medlemmer, fordelt på 110 

lokallag. 

De jobber med bistand i ca. 40 land. NFH har ikke så mange 

utsendte frivillige, men bistår og lærer opp lokalbefolkningen til å hjelpe sine egne. NFH 

jobber med mål om å beskytte sivile mot alle former for angrep med våpen, bomber, 

miner o.l. De er en av de største organisasjonene i verden som jobber med minerydding. 

Norsk Folkehjelp er Fagbevegelsens Humanitære Solidaritetsorganisasjon. 

En av årets viktigste dager for NFH er 1. mai. Medlemmene går i tog med paroler og de 

samler inn penger til sine prosjekter. 

NFH drev tidligere egne asylmottak, men pr. i dag er alle nedlagt. 

Eva-Lotta Sandberg ble kontaktet av NFH i 2015. Foreningen hadde lokalt lagt brakk en 

tid og hun fikk utfordringen om å restarte Norsk Folkehjelp lokalt. Hun tok 

utfordringen og jobber fortsatt som leder. Eva-Lottas hjerte brenner for 

solidaritetsarbeid og hun leder Norsk Folkehjelp Fredrikstad. Norsk Folkehjelp lokalt 

ble delt i to. 

- Norsk Folkehjelp Redningstjeneste 

- Norsk Folkehjelp Fredrikstad (Solidaritetsarbeid) 

Lokalt samarbeider Norsk Folkehjelp Fredrikstad (NFF) med andre frivillige 

organisasjoner (Frivillighetssentralen, Kirkens Bymisjon m.m.) 

Det arrangeres «Internasjonal kafè» hvor det gratis serveres mat fra 

forskjellige land og kulturer, noe som har vært vellykket. 

NFF har nå inngått avtale med Østre Fredrikstad menighet om leie og bruk av Betania i 

Gamlebyen. De ønsker å gjøre dette til et sted hvor unge og gamle kan komme innom å få 

en kaffe, en god prat ... eller bare være sammen med andre. NFF ønsker også å spe på 

inntektene sine ved å leie ut Betania lokalet til bryllup, minnesamvær o.l. 
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