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En dag for minneboken
ULRIKEN: – Dette føles som å
komme til himmelen, sier Alem
Resom fra Eritrea. Onsdag var hun
og 100 andre asylsøkere på dagsutflukt til Ulriken.
Av Jan Erik Storebø
janerik@fanaposten.no

helgemat

Fanaposten treffer på Resom på Ulrikens
restaurant, 643 meter over havet.
Her har hun nettopp fått servert oksegryte som er dagens lunsj. Resom storkoser
seg på fjelltoppen.
– Dette er en opplevelse som jeg ikke vil
glemme. Det er veldig fint her oppe. For
meg er dette som å komme til himmelen,
uttaler hun.
Sammen med flesteparten av turdeltagerne tok hun Ulriksbanen til toppen,
noe Resom synes var litt skummelt.
– Det var fint å se utsikten på vei opp,
men samtidig var det skremmende. Når jeg
så ned ble jeg redd, sier Resom, og fortsetter:
– Men jeg skal ta banen ned igjen. Da
skal jeg ikke se ut.

Sprek

Foto: Matprat.no.

Lam tikka
Denne retten kommer fra India. Den har en kremet saus
med tomat, yoghurt og koriander. Yoghurten kan erstattes med créme fraiche eller rømme om du ønsker
en mer dempet smak.
Ingredienser
400 g benfritt lammekjøtt fra lår
2 ss olje /margarin til steking
1 stk grønn paprika
1 stk liten løk
1 glass tikka masala saus
4 ss yoghurt naturell
Slik gjør du:
1. Renskjær kjøttet og del det i strimler. Skjær løken i båter og
paprikaen i biter.
2. Stek kjøttet i olje/margarin i 3-4 minutter. Tilsett løk og
paprika og stek videre i 3-4 minutter.
3. Tilsett tikka masala og yoghurt, skru ned varmen og la alt
småkoke i 5 minutter.
Serveres med basmatiris.

Ali Watti fra Syria var den eneste av asylsøkerne som tok beina fatt til toppen. Men
han var ikke alene. Sammen med daglig
leder for asylmottaket, Helene Huseby,
leder i Idrettsrådet Roar Andersen, Marit
Helle Østervold og Eli Gjertsen i Gneist
brukte han vel en time opp. Watti var lett
andpusten i det han tok de siste dragene
mot toppen.
– Det var ikke vanskelig. Dette er fjerde
gang jeg går, sier asylsøkeren.
Den spreke syreren er med i Bergen turlag og går ukentlig på fjellturer. Fløien,
Sandviksfjellet og Rundemannen er de
stedene han oftest besøker.
– Nå har jeg vært ni måneder her i
Norge og jeg har brukt mye tid til å gå på
fjellet. Det er noe jeg liker, sier han.
– Du går ned igjen og?
– Nei, det blir banen. Jeg skal en tur på
Sandviksfjellet med noen venner i ettermiddag. Så jeg må rekke det, sier han.

fakta%
• 100 asylsøkere fra Ytrebygda statlige
asylmottak tok onsdag turen til fjells.
Asylsøkerne bor til daglig på Hatlestad
terrasse, på Fanatorget og Paradis.
• Utflukten var et samarbeid mellom
Gneist IL, Idrettsrådet, Moby stiftelsen,
Ulriken 643, asylmottaket og Sesam.

Pil og bue
Daglig leder i Gneist IL, Marit Helle
Østervold forteller at mange av asylsøkerne
hadde tenkt å gå opp på forhånd. Men da
de så banen ombestemte de seg raskt.
– Noen av de som er her i dag er veldig
spreke, men når vi sto med Ulriksbanen var
det ikke snakk om å gå opp. Vi håper på å
få med oss noen flere ned igjen, sier hun.
Østervold forteller at asylsøkerne har
brukt tiden godt på fjellet. I løpet av noen
timer har de fått muligheten til å skyte pil
og bue, i tillegg til GPS-søk i terrenget.
Før nedfarten ble det tid til en god lunsj i
restauranten.
– Når de er på mottaket kjeder de seg.
De får ikke jobbe og de får ikke gå på skole.
Derfor er det kjekt å gi de slike dager. Vi
skulle gjerne gjort det oftere, sier hun.

PIL OG BUE: Pil og bue var en av aktivitetene. Her viser en av asylsøkerne
hvordan det skal gjøres. (Foto: Jan Erik Storebø)

Fikk årskort med banen
Helene Huseby var et eneste stort smil da
Fanaposten møtte henne på vei ned.
– Kan det bli bedre enn dette? Sol, utsikt
og glade mennesker. Vi er veldig fornøyd.
Huseby mottok på vegne av asylmottaket
15 årskort fra Ulriksbanen. Nå håper hun
kortene blir brukt flittig fremover.
– Vi håper denne dagen motiverer dem
til å gå mer i naturen. De spiller mye fotball og trener. Men det å gå tur er gjerne
ikke noe som står like sterkt i alle kulturer,
sier hun.

UTSIKT: Asylsøkerne koste seg med vakker utsikt på en klar dag i Bergen.

MATPAUSE: Betelihem Bekele (nærmest), Alem Resom (til høyre) og Gergesh Asfeha fikk servert oksegryte på Ulrikens topp.

DE SPREKESTE: Helene Huseby (f.v), Eli Gjertsen, Marit Helle Østervold, Roald Andersen og Ali
Watti tok bena fatt og gikk til toppen av Ulriken. Mohammed Kadivar som står helt til høyre
tok banen opp sammen med flere andre. Han er tillitsvalgt på Ytrebygda statlige asylmottak.

