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Historieglimt 41  

 

Hjelpeforeningen i 1930 og 1990 

 

På Lademoen har det vært mange foreninger for mange ulike formål. Fra 

1880-årene og helt til slutten av 1900-tallet hadde foreningene en stor betydning 

for befolkningen på mange ulike måter. For alle mulige formål dannet man en 

forening som samlet interesserte for å samle midler og for å gjøre dugnad for det 

som interessen rettet seg mot. Ikke minst på det sosiale området gjorde 

foreningene en bemerkelsesverdig innsats. Her skal vi se en artikkel i 

Menighetsblad for Lademoen fra 1930 med tittelen 30 års jubileum. Dernest et 

glimt fra 1990. Vi skal først få et glimt av 30 års jubileet for Hjelpeforeningen 

for fattige syke i 1930. Det var en forening som skulle arbeide videre i mer enn 

seksti år for de nødlidende på Lademoen: 

 Hjelpeforeningen for fattige syke hadde mandag 10. februar 1930 fest på 

bedehuset i anledning av at foreningen hadde bestått og virket i 30 år. 

Foreningens formål var å skaffe hjelp til fattige syke ved å anskaffe midler til 

innkjøp av sykeartikler, forbindingssaker, styrkende medisin, god mat og 

sengklær, som menighetssøstrene forvalter. For menighetssøstrene er denne 

foreningen til den aller største hjelp, da de uten den lite ville ha til å 

imøtekomme de mange krav fra vår store menighet. Foreningen ble stiftet den 

12. februar 1900 på Lademoens asyl av søstrene Britt Marie Moe og Sigrid 

Hukkelberg. Av de damer som var med og stiftet foreningen, var fem tilstede på 

festen, nemlig frk. Berg, fru Aas, fru Arentsen, fru Grøseth og frk. Anna Olsen. 

Av disse bor nu bare frøken Berg på Lademoen. Den første kasserer var fru Aas, 

som beklædte denne stilling i 15 år, videre har frøken Berg innehatt hvervet. 

Hun blev som påskjønnelse for sitt opofrende arbeide overrakt en gave. 

Søster Johanna Bjerkesæt, som dessverre var forhindret fra å overvære 

festen, har ledet foreningen i 16 år og har således tatt det største og tyngste løft. 

Siden 1917 har foreningen hatt sin årlige basar, som alltid har fått en enestående 

tilslutning. 

Tilstede på festen var 60 personer. De fleste innbudne var forhenværende 

medlemmer. Sogneprest Kjelland, fru Kjelland, lærer Hjelde og kjøpmann 

Halvorsen talte. Det innløp flere hilsener. Som gave til jubilanten kom kroner 20 

fra frøken Anna Olsen. Frk. Bjerkeseth underholdt med sang. (Frk. Bjerkeseth er 

lærerinne Anna Bjerkeseth på Lilleby skole, søster til diakonisse Johanna 

Bjerkeseth eller Bjerkesæt). Når man betenker hva denne lille foreningen i en 

menneskealder har utrettet blant syke i vår menighet, så var her all grunn til en 

liten feststund. Det falt da også mange lovord og gode ønsker for dens virke 

fremover. Det interessante med navnet på denne foreningen er at det må være 

den samme foreningen som Diakonissenes hjelpeforening, men navnet som er 

brukt her forteller nettopp at den særlig arbeidet for fattige syke.  
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Så hopper vi seksti år frem i tiden og ser på da Menighetssøstrenes 

Hjelpeforening ble 90 år i 1990. Vi skal gjengi noe fra en kort artikkel fra 

menighetsbladet fra nummer 1/1990 om denne foreningen som har gått under 

ulike navn gjennom sin lange historie. I 1990 bar den navnet Menighetssøstrenes 

Hjelpeforening eller bare Hjelpeforeningen. Tidligere het den blant annet 

Diakonissenes Hjelpeforening. Den hadde én eller heller tre forgjengere som ble 

til allerede i 1889 da søster Anna gikk i gang med sin "lappeforening, 

strikkeforening og syforening" slik den omtales i 50 årsberetningen for 

Lademoen bedehus.  

Den 12. februar 1990 fyller Hjelpeforeningen hele 90 år. En fortsatt 

livsglad og viril 90-åring fortsetter arbeidet med å hjelpe Lademoens dårligst 

stilte. De har holdt i gang et livsviktig hjelpeapparat før det offentlige så sitt 

ansvar. De har fortsatt blant dem som det offentlige hjelpearbeidet ikke nådde. 

Vi gratulerer og ønsker fortsatt lykke til. Dere trengs nok i mange år ennå. 

Diakonissenes Hjelpeforening ble stiftet i 1900 av diakonisse Siri Hukkelberg. 

Diakonissene og Hjelpeforeningen ga hjelp til mange trengende opp gjennom 

årene. Etter hvert forsvant diakonissene og menighetssøstrene overtok. 

Hjelpeforeningen skiftet navn i 1965 til Menighetssøstrenes Hjelpeforening. Det 

er på trappene å skifte navn nok en gang etter at også menighetssøstrene er blitt 

borte. 

Behovet for en Hjelpeforening er nemlig ikke blitt borte. Fortsatt sitter det 

mennesker omkring og trenger hjelp. Det er ikke så mye materiell nød som 

preger miljøet, selv om også det finnes. Det er desto mer sosial nød med 

ensomhet og isolasjon. Hjelpeforeningen arbeider først og fremst i dag med å 

samle inn penger til diakonale oppgaver i menigheten. De gir også fast støtte til 

Lademoen Hjem for Gamle. I tillegg arrangerer de en busstur hver sommer for 

gamle i menigheten. De gir også i enkelte tilfeller direkte hjelp til 

enkeltmennesker. Hjelpeforeningen har ved 90-årsjubileet 20 medlemmer og 

møtes hver fjortende dag på Laugsands Aldershjem. Ingrid Næss er formann 

med personlig 10-årsjubileum. Styret består ellers i jubileumsåret av: Othilie 

Olsen, Mary Østby, Sigrid Moe, Marie Liaklev og Margit Kvakland. I løpet av 

1990-årene døde foreningen ut ved at medlemmene døde. Bedre kan vel ikke 

trofasthet vises!  

 
 


