
Farget lys: Grimstad kirke er for tiden farget oransje. Foto: Anna Torp Kvasjord 

I likhet med Eiffeltårnet er Grimstad kirke 

nå farget oransje 

Tordag var det FNs internasjonale dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner. Det ble markert i en oransjefarget 
Grimstad kirke. 
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Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er i disse dager 50 år, og torsdag kveld markerte 
de FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner med en åpen samling i 
Grimstad kirke, der 50–60 mennesker hadde tatt turen. 

Kirken var farget oransje, og oransje vil verden være de neste 16 dagene. Kirker og 
andre bygninger verden over vil fremover bli lyst opp i oransje for torsdag innledet 
FN «oransje dager» for håp, varme, inkludering og omsorg. Bygninger som 
Eiffeltårnet, Sydney Opera House, Empire State Building, Gothia Towers og FN-
bygningen i New York, for å nevne noen, vil i de kommende dagene være farget i 
nettopp denne fargen. 

 

 



Appell 

Under markeringen i Grimstad kirke holdt Tanja Fredensborg en sterk appell om 
vold. Hun er fagkoordinator i hjemmebaserte tjenester i Grimstad kommune. 

Appell: Tanja Fredensborg holdt en sterk appell. Foto: Anna Torp Kvasjord 

 

Appellen kan du lese her: 

«Fins ikke vold mot kvinner her i Agder» Dette ble jeg møtt med da jeg begynte å 
reise rundt i lys av NKS’ fanesak i 2013. 

Men dere – Det finnes, overalt, i alle byer, tettsteder og vi ser det ikke fordi vi tror 
det ikke. 

Og om vi mistenker det, tør vi ikke gjøre noe med det, for vi vil ikke bry oss. 

Men vær så snill, bry dere, bry dere om og med, det er kanskje akkurat DET som 
skal til for at en kvinne, jente, dame tør å ta steget bort fra en voldelig relasjon. 

Fordi vi andre kan vise at vi er der, at vi lytter at vi gir trygghet. 

Dette er vår tids siste tabuområde, vår siste skamplett, vårt siste 
verdensmesterskap i bortforklaringer av blåmerker, brudd og kontroll. 

Artikkelen fortsetter under annonsen. 
Vold skjer i alle samfunnslag, i alle aldre … 

I 2021 kan vi fremdeles lese i avisen om partnerdrap – nå må vi stå opp for 
hverandre vi kvinner og ikke tillate at det skjer, ikke skape handlingsrom for slike 
gjerninger. 

Vold er mer en knyttneven, mer enn voldtekten, – det er trusler, psykologisk spill og 
kontroll, strukturelle begrensninger, økonomisk styring, mistenkeliggjøring, 
hersketeknikker og latterliggjøring. 



Usynlig vold gjør akkurat like vondt som blåveisen, men er så mye lettere å skjule. 

Hvorfor er det så mye enklere å gremmes over unge jenter som frarøves frihet og 
handlingsrom når de selges som sexleketøy eller punching-bag til rike menn i land 
langt borte, enn når det skjer i vårt eget land, vårt eget fylke, våre egne 
hjemkommuner og når det er en sambygding eller bekjent som er voldsutøveren? 

Hvorfor? 

For vi vil ikke tro det, vil ikke se det, vil ikke innrømme at det skjer, og tør ikke VI 
det, hva da med alle de kvinnene rundt oss som lever med vold hver dag, hvordan 
skal de da tørre å gå, – når samfunnet ikke vil innrømme at det skjer? 

Vær en god venn, nabo, sambygding, kollega eller familiemedlem og tør å spørre 
om det magefølelsen sier deg … 

Gå ved siden av, gå sammen med, sett fokus på at vold skjer, først da kan vi fjerne 
tabu-stemplet og skammen, først da kan vi unngå at enda flere kvinner blir en del 
av voldsstatistikken. 

Denne røde knappen her, vet dere hva den står for? 

Artikkelen fortsetter under annonsen. 
Den sier «jeg backer deg opp, jeg vet ikke hvem du er, men du ser meg og knappen 
og vet at jeg støtter deg». 

Vi må tørre å vite at det skjer og tørre å se det, og oppfordre til søke råd hos de som 
kan hjelpe … 

Vold gjelder dessverre ikke bare mot kvinner, det utøves også av kvinner mot menn, 
men i dag handler det om kvinner ved at det er FNs dag for bekjempelse av vold mot 
kvinner. 

Men vi skal ikke tro at det ikke skjer mot menn. 

Jeg vil avslutte med å ta dere tilbake til mitt møte med voldsarbeidet i Agder. 

Det var ille å bli møtt med at man ikke trodde det var vold i våre fylker, men det 
som var enda mer sjokkerende var at de mente at om de opplevde vold så hadde de 
kvinnene nok fortjent det. 

Nei, Nei, ingen, ingen fortjener det! Ingen! 

Vakre dikt og toner 

I tillegg til en flott appell fra Tanja Fredensborg, ble det vakker musikk fra kantor 
Torun F. Rike i kirken. Hun fremførte Eurythmics' «Sisters Are Doin' It for 
Themselves», hun sang «Gabriellas song», «Song from a Secret Garden», og 
«Sommerfuggel i vinterland». 



Musikk: Torun F. Rike sørget for vakker musikk i kirken. Foto: Anna Torp Kvasjord 
I tillegg ble flere vakre dikt lest opp, og både Eva Wiksén Næser, Marit Solum og 
Guro Bulien fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb var framme og sa noen velvalgte 
ord. 

Etter opplegget i kirken ventet forestillingen «Valgt det …» i Kulturhuset. Dette skal 
være en ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. 
Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten. Medvirkende i 
forestillingen er Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand. 

 

Dikt: Reidun B. Topland fremførte diktet "Til kvinner er vi født" av Inger Hagerup. Foto: 

Anna Torp Kvasjord



På plass: Eva Wiksén Næser var på plass og fortalte om programmet i kirken. Foto: Anna 

Torp Kvasjord 
 

 


