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Kristine Flyvholm lager dokumentarfilmer med humanitære temaer

Filmer i Vest-Sahara
Har du hørt om konflikten i Vest-Sahara?
Filmskaper Kristine
Flyvholm fra Halden
reiste til «Djevelens
bakgård» for å lage
dokumentar om den
glemte katastrofen.
Steinar Omar ØStli

steinar.omar.ostli@ha-halden.no
992 05 335

– Jeg har aldri jobbet så mye
som nå, men jeg har heller aldri
hatt det så morsomt og givende. Når du gjør noe som kan bidra til å gjøre livet bedre for andre, får du enormt mye tilbake,
forteller Kristine Flyvholm som
nå jobber med å sette sammen
en dokumentarfilm som hun
håper skal være ferdig til våren.

glemt konflikt
Kristine Flyvholm som driver
Flyvholm film og foto, lager dokumentarfilmer med humanitære tema.
I tillegg til egenprodusering
av dokumentarfilmer og frilansjobbing, har hun jobbet som
praktikant for Røde Kors.
I dag jobber hun som praktikant for organisasjonen Leger
Uten Grenser, som hun synes er

romania: Kristine sammen
med gutten Florin. Han er med i
filmen og Hand2Hand.

en fantastisk organisasjon.
I år er det 40 år siden konflikten i Vest-Sahara startet. Kristine Flyvholm lager dokumentar
film i samarbeid med et annet
produksjonselskapet Morlid.
Denne vil vise de menneskelige
aspektene ved konflikten – hva
det vil si at den ikke blir løst.
– På grunn av opplevelsene i
flyktningleirene i Vest Sahara,
er glemt kriser noe som ligger
hjertet mitt nær. Jeg møtte
blant andre en kvinne på min
alder som sa at livet hennes var
over – at hun ikke hadde noen
framtid. Ei heller barna hennes.
Det hun fokuserte på nå var å
prøve å gjøre den neste timen
hyggelig for barna sine, lenger
fram tenkte hun ikke. Det var
sterk kost for meg.
– Hvorfor driver du med dette?
– Jeg tror det er fordi det er
muligheter for at en film kan bidra til å hjelpe – at ting kan bli
bedre. Vi må jo ha tro på at det
kan bli bedre, sier Kristine Flyvholm.

Hand2Hand
Kristine Flyvholm ble det hun
selv kaller smittet av humanitært arbeid, første gang hun var
med til Romania med hjelpeorganisasjonen Hand2Hand fra
Halden. Før det hadde filmskaperen, som er utdannet i England, jobbet utelukkende med
reklamefilm.
De siste to årene har hun jobbet med en dokumentarfilm
om organisasjonens arbeid i
Romania. Dette er noe hun gjør
på frivillig basis.
– Filmen om Hand2Hand skal
være ferdig i desember. Da håper vi å få vist den i Halden, forteller hun.
– Jeg deler Hand2Hands verdier om å bli sett, hørt og rørt,
sier Kristine Flyvholm.

algerie: Kristine Flyvholm under filmingen i Algerie. Her filmet hun den glemte konflikten i Vest-Afrika.
Foto: PriVat
Området kalles «Djevelens bakgård».

Hjelper flyktninger

Vurderer du å selge
landbrukseiendommen din?
Kontakt meg for en uforpliktende eiendomsprat.
Vi har lang erfaring innen salg og kjøp av
landbrukseiendommer på hele Østlandet.
Enten eiendommen har odel eller ikk
kke,
k
kan den selges på det åpne markedet til riktig pris.

Ketil Koppang

Mobil: 90 75 90 65
ketil@koppanglandbruk.no

Fredriksten Festning

(Nedre magasin)
EKSTRA! EKSTRA!
Fredag 30. oktober kl 2000
To-retters på Den gamle kommandant før konserten

Regi: Tomas Glans

HA:
Billetter kr 300,-/ 590,- + avg
Billettservice, Thon hotel Halden,
Den gamle koommandant

koppanglandbruk.no

Familien Lehrmann/Golden arrangerer søndag loppemarked
på Berby Hovedgård.
– Vi har snakket med barna
om hva vi kan bidra med til
flyktningene, og de ble engasjerte med en gang, sier Kirsten
Lehrmann til kandusi.no.
Det er samlet inn en rekke
lopper fra familie, venner og
bekjente.
Inntektene fra salget går til
organisasjonen Flyktninghjelpen.
De som er interesserte i hvilke lopper som er kommet inn til
loppemarkedet, kan gå inn på
kontoen @berbyherregard på
bildetjenesten Instagram. Der
har arrangørene lagt ut bilder
av en rekke av loppene.
Loppemarkedet er åpent fra
11 til 15 på søndag.
– Barna er med på å samle
inn, rigge og bære. De blir også

berby Herregård: Her

selges det lopper søndag.

med på selve loppemarkedet og
hjelper til der, forteller Kirsten
Lehrmann.

