
 

 

Støttepilaren 2018. 

 

LES JURYENS BEGGRUNNELSE HER 

President, Rotaryvenner og Gjester.  

Servicekomiteen i Bekkestua Rotary Klubb har ansvaret for tildeling av Støttepilaren. 

I statuttene for Støttepilaren heter det blant annet:  

I Bærum Kommune, som i de fleste kommuner, gjøres det meget oppofrende og 

givende arbeide for andre mennesker. Det kan være arbeide for unge og eldre, for 

fysisk eller åndelig aktivitet. I stor grad utføres dette av mennesker som gjør dette av 

ren interesse uten noen godtgjørelse. År etter år arbeider de, oftest i det skjulte. 



Sjelden kommer disse som står bak frem i rampelyset. Uten dem, ville imidlertid 

mange støtteaktiviteter bortfalle. 

Bekkestua Rotary Klubb mener at denne gruppe mennesker fortjener annerkjennelse 

og takk. 

Klubben vil i all beskjedenhet, markere sin honnør ved å tildele en årlig pris! 

Servicekomiteen har enstemmig besluttet å tildele årets Støttepilar til 

TURID OG JOSTEIN SIMONSEN. 

La meg, før dere kommer hit opp, få fortelle noe av alt dere har gjort. De har bodd i 

Furulia siden 1985 og har vært meget aktive i Haslum menighet. I tillegg har de 

oppdratt 5 barn, som alle gjør en innsats på forskjellige fronter. 

Turid har: hjulpet til på menighetshuset med formiddagstreff for eldre, skaffet 

foredragsholdere og underholdning, bevertning og innkjøp og laget program for hvert 

semester siden2003. 

Hun har like lenge, sammen med andre, innbudt til første påskedags frokost for eldre, 

enslige og småbarnsfamilier med deilig bevertning og underholdning. 

Olsok 29. juli, etter gudstjenesten inviterer hun til hyggetreff med is og jordbær. Hun 

arrangerer vårtur ut i det blå for eldre og enslige. 

Hun er den som har hjulpet til lengst med servering på menighetshuset etter 

begravelser. 

Bussturer har hun arrangert på en rimelig måte ved at JOSTEIN som er buss- sjåfør får 

leie en buss og kjører uten betaling. 

Til Haslumseter kapell frakter han de som er dårlig til bens og eldre slik at de får seg 

en tur i fri natur og kan, etter gudstjenesten, slappe av på gressvollen med servering 

og leker. 

På sin fritid stiller han også opp når Pilegrimsledens venner har reist på sin årlige ut i 

det blå tur. 

Jostein har siden 2003 på eget initiativ hatt kirken åpen hver tirsdag fra klokken 1830 

til 2000. Dette har vært annonsert i Haslum menighetsblad slik at de som vil kan finne 

en åpen kirke og sitte i ro og kjenne stillheten og freden i dette unike kirkerom.  Han 

alene har tilbrakt over tusen timer for å holde kirken åpen som en tjeneste for 

lokalbefolkningen. 

Bekkestua Rotary klubb hadde tidligere sin juleavslutning i Haslum kirke, da var det 

Jostein som sørget for at var på plass og han ryddet opp etter vi hadde gått. 



Turid og Jostein har siden 2003 frivillig tatt på seg distribusjon av Haslum 

menighetsblad som Bærum kommunen definerer som nabolaginformasjon. 5500 

eksemplarer skal deles ut til alle i Haslum. Ved hjelp av ca 50 frivillige sørger de for at 

alle får bladet. 

Dette er noe av det ekteparet Simonsen har bidratt med siden de kom til Haslum. De 

har aldri søkt etter publisitet og måtte overtales til å komme for å motta 

Støttepilaren. 

Da kan dere komme fram og motta Støttepilaren! 

Støttepilaren er et diplom og en litografi av de avdøde Bærums kunstneren Jørgen 

Holen. Bilde har tittel: Duett.               

 


