
Fra: Camilla Storlien <camilla.storlien@gmail.com> 
Sendt: 27. juli 2021 14:26 
Til: Postmottak Ringsaker kommune 
Emne: Fwd: Innlegg 
 

Janna har bedt meg sende inn denne for henne og hennes mann i forbindelse med 

skolestruktur Nordre Ringsaker og be om at den legges ved høringen.  

Ber om tilbakemelding på at denne er mottatt og legges ved høringen. 

 

Mvh Camilla Storlien 

---------- Forwarded message --------- 

Fra: janna brenden <janna_brenden@hotmail.com> 

Date: lør. 19. sep. 2020 kl. 20:51 

Subject: Innlegg 

To: camilla.storlien@gmail.com <camilla.storlien@gmail.com> 

 

 

Bygde-Norge sett fra en tilflytter sitt perspektiv. Jeg er født i et annet land og har lenge bodd 

flere storbyer både i utlandet og Norge før jeg omsider havnet i Lismarka. Lenge hadde jeg og 

min hustru spekulert om det er flere muligheter å hente ved å bosette oss i en by versus bygda. 

Til slutt falt valget på Lismarka like utenfor Lillehammer (der vi bodde og jobbet før), et 

koselig lite sted med uendelig hyggelige innbyggere.  

Som unge og ferskt utdannete tilsa økonomien også at det var et godt og rimelig alternativ. 

Men, så med tiden, har vi etablert oss med barn, bikja, katt og det som ellers hører til. Da fant 

vi ganske fort ut at nærheten til skole og barnehage er essensielt for en liten familie som ikke 

har slekt i Norge som kan bistå i de tilfellene en har behov for avlasting. Vi har raskt oppdaget 

hvilke fordeler det er å hente ved å bo på landet. Der barnehage- og skolebarn i bygda 

omfavner og passer på hverandre, der alle kjenner til hverandres barn og livssituasjon. Der 

naboene bistår og bryr seg, der integrering fungerer som tiltenkt, der vi som er innvandrere 

slipper å danne egne minoritetsgrupper for å klare oss med den daglige logistikken en vanlig 

barnefamilie kan ha. Vi opplever oss selv som godt integrerte i det norske samfunnet og det er 

her at sosial interaksjon på tvers av de ulike kulturene fungerer optimalt. Det er her i 

Lismarka, at jeg ser de viktige kulturelle verdiene, som Norge er stolt av, blomster og brer om 

seg. Det er her jeg vil se mine barn vokse og lære, før de tar steget ut i den store verden. Jeg 

har lyst til å gi mine barn den beste barndommen de kan få, med tilgang til den vakre naturen 

rett fra dørterskelen. I løpet av de årene vi har bodd i Lismarka, har vi byttet jobb (begge 

jobber på Hamar nå og dermed dagpendler) og fått flere barn, men ikke en eneste gang har 

tanken om å forlate dette koselige lille stedet, dukket opp i hodene våre. 

Og hvorfor det, mon tro? Jo, det er på grunn av den idylliske atmosfæren bygden byr på... 

Den unike følelsen av at all stress og arbeidstempo hverdagen bringer, kan settes til side når 

en er hjemme og nyte naturskjønne landskap rett fra veranda. Stille og rolige nettene med kun 

lyden av regn utenfor. Glem all bystøy, og nyt livet fult ut. 

Det er nettopp bygda som kan gi følelse av livskvalitet, det er Lismarka (for vår del), som gir 

vår familie den tryggheten vi har søkt oss. 

Som en tilflytter og en fremmedkulturell, så mener jeg på det sterkeste at det er bygdenorge 

som er den reele drivkraften bak vellykket integrering og en viktig platform for bevaring av 

norsk kulturarv. 

 

Mvh 
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Janna Brenden 


