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reise. Opplevelser fra Kina, Grøn-
land, Island, Holland og Egypt har
satt spor. De gir minner for livet.
Og ikke minst, innsikt i andre hold-
ninger og levesett. En viktig lær-
dom, synes Marry.

Som ung utdannet hun seg først
ved Arbeidslederskolen på ltungs-
berg. Der var hun eneste jente i
klassen, for dengangvar det svært
uvanlig med kvinnelige ledere.
Ved siden av full jobb tok hun først
videreutdanning ved Sosialskolen
i Oslo. Og siden studerte hun både
psykologi, sosialpedagogikk, jus,
kriminologi og veilederkompe.
tanse ved Universitetet i Oslo.

I voksen alder har hun hatt for-
skjellige jobber, og det er ikke mer
enn fem år siden hun ga seg i yr-
keslivet.

Etter å havært læreri mange ar,
jobbet hun mange år som attfø-
ringskonsulent. De siste årene var
hun faglig ansvarlig ved Kimerud
Bo-og Arbeidskollektiv på Øst-Mo-
dum.

- Under utdanningen varjeg så
heldig å få praksisplass ved Mo-
dum Bads Nervesanatorium, med
GordonJohnson som veileder. Det
viktigste jeg lærte av han var at jeg
skulle møte folk med store øyne og
ører, og en liten munn, forteller
Marry, som trykket lærdommen til
sitt bryst.

På fritiden har hun også vært in-
struktør for Norges Idrettsfor-
bund, både i langrenn og turn.

Livet har lært henne å sette pris
på hvorgodt vi har det i Norge.

- Vi har ingen ting å klage over.
Som liten lærte jeg hjemme at vi
alltid skulle ha åpent hus og noe å
gi bort. Livet har ikke alltid vært
lett, men jeg giør det beste ut av
det. Og jeg vet at glede smitter,
smiler Marry, som gleder seg til i
morgen.
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Hun har opplevd mange forskjel- modumkontoret@dt no

lige kulturer, og har alltid likt å

Marry lever intenst
Hun Ønsker seg ver-
ken blomster eller
andre ting til bursda-
gen, men tar gierne
imot pengegaver til
Butterfly Friends pro-
sjekt om å stoppe
kjønnslemlestelse av
små jenter i Gambia.

# if0§Uil; I morgen holder den
engasjerte 8o-aringen åpent hus
hjemme på Bjølærudjordet, og i
den store stuen håper hun det blir
trangt omplassen.

- Jeg ønsker meg ingenting. Jeg
har alt jeg trenger. Men hvis 8O-
arsdagen min kan bidra til å hjelpe
små jenter fra å bli omskåret, så
ønsker jeg meg penger til vårt pro-
sjekt om kjønnslemlestelse i Gam-
bia. Det er en grusom tradisjon,
sierMarry

Marry har vært med i den fritt-
stående organisasjonen Butterfly
Friends siden Anbjørn Juliussen
startet den for ti år siden. Siden da
har Marryfleregangervært i Gam-
bia for å hjelpe til med de fors§el-
lige prosjektene. De har nå 125 an-
satte i Gambia og 1.8OO elever. Si
den alle inntektene kommer fra
fadderskap, loppemarked, lodd-
salg og gaver, for å nermehoe, lig-
ger detmye egeninnsats bakhvert
prosjekt.

Nå sitter hun og strikker et ba-
byteppe til butikken de i novem-
ber åpnet i Vikersundgata, hvor
også all fortjeneste går til organi
sasjonen.

VIRKELYSTET{
Marry har alltid levd, og lever fort-
satt et meget aktivt liv. Hun vokste
opp i Hokksund, flyttet til Åmot i
1952 og giftet seg med Rolf. Etter
at hun ble enke i 1987, bygde hun
seg nytt hus iVikersund.

Engasjementet rundt det å
hjelpe andre, har alltid stått i fo-
kus. Hun har vært leder i Prison
Fellowship Norway, og i ti år var
hun leder for besøkstjenesten for
fengslene i Buskerud.

Hun har kjørt hjelpesendinger
til Polen, Russland, Romania og
Afrika. Selv om hun synes disse tu-
rene har vært en stor psykisk på-

§eruring nar hun ser hvor glade de
blir av å få liu av vår overflod, har
hun fortsatt.

I regi av Prison Fellowship har
hun besøkt fengsler i mange land.
De som har gjort sterkest innftykk

på henne var i Peru, Madagaskar,
Afrika og Brasil.

- Det er et trist syn. Grisen i
Norge har det bedre. På Madagas-
kar fikk fangene en kilo ris i uken
som de måtte stelle i stand selv på
åpen varme mi& på plassen. Det
tristeste var det å se de ti barna
som bodde der sammen med for-
eldrene. De hadde et lekerom med
grå murvegger. Ingen leker, sier
Marry.


