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Jul i anderledesland
Anderledeslandet?

Norge er på mange områder et annerledes
land. Vi er rike på grunn av olje og fisk, vi
bor ikke trangt fordi landet vårt er stort og vi
har gode helse og sosiale ordninger, for å
nevne noe. Ikke alle land kan skryte av det
samme som vi kan.
Der vi ikke skiller oss ut er at vi feirer jul og
blir syke av forskjellige virus, slik som
forkjølelse og influensa. I år handler det om
korona viruset og hvordan julen vil se ut.
Hele tiden kommer det smittevernregler som
må forholde oss til, hvordan vi skal feire,
hvor mange vi kan være, hvordan vi skal
oppføre oss. Det er mye vi må ta hensyn til.

Allikevel må vi ikke glemme å feire julen,
det er viktig å finne gleder når så mye i
verden er vanskelig.
JobberiPostens oppfordring er derfor, nyt
julen, spis god mat, gå rundt juletreet om du
har et til å gå rund, gi gaver og åpne med
glede pakker andre har gitt til deg.
Julen blir ikke bedre enn det vi gjør den til
selv!

Ble julen plutselig avlyst?

Et uhell i 10000 fots høyde kan medføre at
julegaveutdelingen i år blir avlyst, siden
nissen føler seg presset.

God jul alle sammen!

Hvordan verden forandret seg
2020 startet så greit. Da nyttårsfeiringen var overstått dro vi på jobb, og hverdagen fløt rolig inn over oss. Det så ut til å bli et helt vanlig år, i den
grad år kan bli vanlige. Lite visste vi da hva som ventet, men i Kina var myndighetene i ferd med å stenge ned en kjempestor by, Wuhan.
12. mars smalt det ettertrykkelig. Viruset var kommet til Europa og Norge lukket brått og brutalt ned.
Fredag 13. mars stengte Jobberiet avdelingene. Folk ble sendt hjem, mens usikkerheten svirret. Hva var Korona-viruset for noe? Hvor syke ville
vi bli? Når kunne vi komme tilbake på jobb, og mange andre spørsmål dukket opp.
Etter som ukene gikk ble situasjonen klarer, selv om Jobberiet fortsatt måtte holde stengt. Vi fikk smittevernregler som var nye for oss, med
spriting av hender og en meters avstand som det viktigste. Produksjonen i de fleste avdelingene gikk i sakte fart, mens noen tjenester som
kantine og transport måtte gå som normalt. I mai var smittetallene i Norge kommet så langt ned at landet for alvor begynte å åpne igjen. Fra juni
begynte Jobberianerne å komme tilbake på jobb, mens andre ventet til etter ferien.
Fra august var det meste i produksjonen som det pleier, selv om vi fortsatte å forholde oss til smittevernreglene både på jobb og hjemme.
Norge er et av landene i verden med minst smitte. Jobberiet har klart seg bra i en vanskelig situasjon og ingen hos oss har blitt smittet. Vi jobber
hver dag for at den gode utviklingen skal fortsette. JobberiPostens oppfordring blir derfor: vær optimistisk på egne og bedriftens vegne.
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Anne-Gunn, Eidskog-dronninga!

Tekst Lise DH, Foto May M.

KAN DU FORTELLE LITT OM BARNDOMMEN DIN I EIDSKOG?
-Jeg lekte mye på en låve i to etasjer, hvor jeg hadde egen butikk, kontor, leilighet og fjøs med
32 dukker og en god fantasi. Vokste opp på en liten grend, var veldig trygt og godt å vokse
opp der alle kjente alle.
DU JOBBER I AFT, KAN DU UTDYPE MER OM HVA STILLINGEN DIN HAR GÅTT UT
PÅ?

Anne-Gunn i fint AFT driv.
Kjære alle Jobberieanere
Året 2020 vil for alltid stå som et av de
merkeligste vi vil oppleve. Lite av det vi
trodde og håpet, da nyttårs-klokken slo
tolv slag ble slik vi hadde tenkt oss.
Vi har lært oss mye nytt, ord som
korona og Covid19, epidemiolog og
villsmitte.
Vi har lært nyttige ting som hvordan vi
skal sprite hender og holde en meters
avstand til andre, slett ikke bortkastet.
Vi har lært at nordmenn og svensker
tenker annerledes i pandemier og at det
fint går an å handle lokalt.
Samtidig har det vært et krevende år.
Mange kunne ikke komme på jobb de
første månedene av pandemien, og
derfor klarte heller ikke avdelingene å
produsere hva vi normalt fint klarer.
Fredag 13. mars er den merkeligste
arbeidsdagen jeg noen gang har opplevd,
hvor den store jobben var å sende mange
faste og deltakeransatte hjem i uvisse.
La det ikke bli mange slike dager.
Koronasmitten er ikke over, men vi har
blitt gode til å leve med usikkerheten. I
tillegg er vaksine på vei, selv om det
fortsatt vil ta tid før pandemien endelig
er overstått
Allikevel er det noe som ligger fast, vi
lager mat og serverer, vi vasker, ruller
og tørker tøy og tekstiler, vi pakker og
monterer, vi kapper, skjærer, pusser, vi
pakker og monterer, oljer og graverer, vi
klipper gress og pynter julegata, vi
transporterer og selger nyttige ting, og
hjelper folk i arbeid.
Pandemi eller ikke; vi tar vare på
hverandre, det er Jobberiets
spisskompetanse.
Julehilsen fra Haagen

- AFT står for Arbeids forberedende trening.
- Jobben min innebærer samtaler, kartlegging, karriereveiledning, kontakt med arbeidsgivere
oppfølging og en rapportskriving.
- Det viktigste er å lytte og å ta folk på alvor.
- Blir godt kjent med jobbsøkerne hvor hovedmålet med jobben min er å avklare arbeidsevnen
deres.
Anne-Gunn bidrar til at de kommer tilbake til jobb eller kan begynne på skole - de som kan.
Det er vel så viktig å hjelpe de som ikke klarer arbeidslivet akkurat nå slik at de får en
avklaring på sin situasjon.
VI HØRER DEN SMITTENDE LATTEREN DIN PÅ LANG VEI, KAN DU BESKRIVE
DEG SELV SOM PERSON?
-Jeg er grunnleggende opptatt av at andre skal ha det bra og de andre kollegaene mine kaller
meg for Anne Grundig, sier Anne-Gunn med den gode latteren på lur.
-Jeg anser meg selv som en person som går all in når jeg først har fått en arbeidsoppgave
Og er kanskje en smule rotehue, men veldig opptatt av rettferdighet.
HVILKEN RUTINE HAR DU OM MORNINGEN?
-Jeg er en utpreget B-menneske- alt går tregt om morgenen og må derfor ha god tid til det jeg
trenger å gjøre.
Dusje, spise frokost mens jeg ser på nyhetene. Tenker hver dag at hvis jeg hadde gått en tur
før morgenrutinene så hadde dagen startet bedre. Jeg tenker det, men gjør det ikke :D.
HAR DU EN DRØM, KAN DU FORTELLE LITT OM DEN?
-Jeg har alltid hatt en drøm om å bo i barndomsbygda mi igjen og dette får jeg en sjanse til å
gjøre nå.
Hvem vet kanskje jeg lager et museum i 2021.
Jeg ser frem til en annerledes hverdag hvor jeg kan roe ned og senke skuldrene, ta en
bygdeprat i butikken og kose meg med mitt i min bygd Eidskog.
HVA FÅR DEG TIL Å KOMME I JULESTEMMNING?
-Det er å pynte til jul før 1 advent slik at hele adventstiden kan nytes.
-Pepperkaker, te og gløgg med julemusikk på full guffe!
Det å snakke med venner og familie og høre at de har det bra gir den beste julestemningen for
meg.
-Jeg er et desember barn så forberedelsen til jula har alltid vært veldig viktig for meg.
Det var koselig å feire bursdag i et julepyntet hus.

-Jeg ønsker alle sammen en riktig god jul og et Godt nytt år, avslutter
Jobberiets egen Eidskog-Dronning intervjuet med.
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Fem raske!
Anne Berit Aaserud

Kåre Holm Sæther

Setskauen entusiast.

Muligens kalt Mannen med Stålblikket

Anne-Gunn Elvevold

Alder:

Førti og noen år gammel.

Alder:
Snart seksti, eller deromkring

Alder:
Under pensjonsalder i hvert fall …

Hvor vokste du opp?
-Jeg vokste opp på Setskauen.
(hun bor der ennå; Red.)

Hvor vokste du opp?
-Jeg var Hemnes-gutt, er fortsatt det, men
bor på Fosser.

Hvor vokste du opp?
-Finsrud i Eidskog.
(Midt i noe veldig viktig; Red.)

Når startet du å jobbe i bedriften?
-Jeg startet med en praksisplass ved Asvo
i 1995. Jeg trivdes veldig godt og fikk
fast jobb i 1997.

Når startet du å jobbe i bedriften?
-Jeg begynte på Leikvin 1. august 2004,
for å etablere en kafe på Løken.

Når startet du å jobbe i bedriften?
-August 2008, på ASVO. Jobben, som da
het tilrettelegger, virket interessant, og
jeg fikk bruk for tidligere utdanning og
jobberfaring.

Hvilken avdeling jobber du i?
-Jeg jobber på kontoret og
administrasjonen, samtidig som jeg har
ansvaret for resepsjonen og Skattekista.

Hvilken avdeling jobber du i?
-Jobber fortsatt på Leikvin, men det varer
ikke lenge.
(mer om nye Kafe Leikvin i neste
JobberiPosten; Red)

Fortsatt Eidskog-Dronning

Hvilken avdeling jobber du i?
-AFT.
(Se faktaboks; Red)

Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
-Jeg har gjort mange ting, det aller meste
innen Matfag. Pølsemaker, butikkslakter
og institusjonskokk.

Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
-Utdannet helsesekretær og yrkeslærer.
Jobbet i helsesektoren, sosialtjenesten,
kirke, skole og her.

Noen spesielle interesser du vil nevne?
-Veldig glad i jakt og fiske.
(Kåre har skutt en attentagger; Red)

Noen spesielle interesser du vil nevne?
-Bøker, historie, kultur, skog og mark.
Bor vel en liten samler i meg.

Jobberiets Faktaboks

Jobberiets Faktaboks

Jobberiets Faktaboks

Skattekista:
Butikken som selger alskens. Som oftest
ting du egentlig ikke trenger, men har
veldig lyst på.

Attentagger:
Hvilket dyr får atten tagger?
Fjesing, piggsvin eller elg?

Finsrud:
Hvor er Finsrud midtpunktet?
Verden, Skandinavia eller Grønland?

Matfag:
Faget om mat.

Arbeidsforbredende Trening (AFT):
Et sted du arbeider med å forberede deg
til Trening. (Hmm, eller var det motsatt?)

Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
-Jobbet litt etter videregående, men så
kom jeg hit og siden har jeg vært her.
Noen spesielle interesser du vil nevne?
-Jeg liker å gå turer i skog og mark, jeg
leser mye og ikke minst er det å være
med familien veldig viktig.

Resepsjon:
Et sted hvor superhyggelige folk svarer
på de underligste spørsmål.
Kontor:
Et sted hvor man gjemmer seg bort bak
PC skjermer og store bunker med
dokumenter.

Mat:
Fellesbetegnelse på ting vi putter i
munnen, og som skal videre ned i magen.
Tannlege-bor er et eksempel på noe som
ikke er mat, fordi det ikke MÅ ned i
magen.
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Dronning:
Som oftest kvinner i flotte gevanter.
Eksempler er Sonja, Elizabeth II, AnneGunn.

Tid for tankearbeid:

Årets Juleqviz!
Kan du din Korona?
Vi får se!
Påstand:
Jeg har Corona! Hva har jeg da?
1.
2.
3.
4.

En gammel Datsun?
En gammel Toyota?
En gammel Isuzu?
En fin sykkel?

Påstand:

Jeg har Corona på hode. Hva er
jeg da?
1.
2.
3.
4.

Finsk konge?
En bil på hodet?
Spansk konge?
En pusekatt?

Påstand:

Jeg er en julenisse. Hvordan kan
jeg få Korona?
1.
2.
3.
4.

Klemme Nissemor?
Pakke under treet?
Bli konge i Spania?
Holde mindre enn 1
meters avstand?

Riktig svar sendes Haagen:
Premie: Rykende fersk
bitteliten Korona ting.
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