
Frit Oplysningsforbund FO´s tur til Oslo fra 31. januar til 3. februar 2013, inkl. besøg i Ski 
 
 
Musikhistorieholdet drog i år til Oslo og Ski. 
 
Vi ville så gerne se den flotte nye Opera, høre en opera og ikke mindst besøge vore venner i Ski. 
 
Og det må jeg sandelig sige. Vi fik en velkomst uden lige ved Oslofærgen. Vi blev afhentet i stor 
bus af en tidligere borgmester, der fortalte os, at han var 4. generation dansk og derfor havde fået 
lov til at købe hus på Langeland. 
 
Inden vi rejste, havde jeg været i kontakt med en 
rigtig jente, Tove Næs, og fortalt hende, hvad vi 
kunne ønske at høre om. Og det tog de meget 
bogstaveligt.   
 
Jeg havde læst, at Sverige og Norge var længere 
fremme end Danmark, hvad angår frivilligt 
arbejde. Jeg vil sige, de bekræftede i Ski, at de 
gjorde meget for 55+++.  
 
I og omkring Ski er der en smuk natur og store 
skove. Vi hørte og så billeder af en ”rollatorsti” 
med 3 til 4 centrale steder, hvor man kunne holde hvil og tage sig en medbragt kop kaffe. 
 
Der var høns til leje til mange af 55 ++erne, der var Den Kulturelle Spadsererstok, på Sykehusene 
(omsorgscentrene) var der kaniner og høns. Der var Musikråd, Folkeakademiet, der var ”Artotek”, 
kunstmaling, man fremstillede kirsebærlikør, da man væltede sig i kirsebær, der var varmt-
vandsbassin (kun 1). 
 
En ting, vi ikke gør i Gladsaxe, men som man virkelig har glæde af, er det frugtbare samarbejde 
mellem børn/unge, skoleklasser og de frivillige.  Det var man meget glad for.  Madudbringning sker 
også ved hjælp af de frivillige! 
 
Alle disse mange oplysninger blev givet os 16 borgere fra Gladsaxe af de sødeste mennesker, f.eks. 
en tidligere skovrider, lederen af de frivilliges hus, en pensioneret købmand, der kørte ud med mad 
og også repræsentanter fra Ski kommune. 
 
Vi blev beværtet med dejlig norsk frokost, og snakken gik. Nu kan vi glæde os til, at der kommer en 
delegation fra Ski i juni måned til Nordisk Jazz-komsammen i Gladsaxe Jazzklub.  Jo vi kan 
heldigvis også her i Gladsaxe.  Jeg har skrevet ”takkebrev” til Tove Næs. 
 
Vi vil alle gerne til Ski igen og være der nogle dage.  Det var en dejlig tur. Desuden fik vi 
rejsetilskud fra Gladsaxe Kommune. 
 
Lis Smidsholm 
24. februar 2013 
 



 
 
 

 
 

 
 


