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Siste saker



Forsvarssjefen avviser at
beredskapen i nord svekkes når
seks militærhelikoptre yttes...

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Del saken

Leteaksjonen etter rasulykken i Tamokdalen viser

1

hvor avhengig Nord-Norge er av militærhelikoptrene

Pårørende og selv rådmannen reagerer etter at eldre kk servert skeboller i hvit saus
på julaften i Andøy kommune. Fiskebollene var dessuten fra dagen før.

som regjeringen vil ytte sørover, mener Ap og Sp.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)...

Biskop: Innvandrerne tar ikke
jobbene våre

Det var Vesterålen Online som først omtalte julemiddagen som ble levert hjem til
pleietrengende eldre som ikke har fått sykehjemsplass i Andøy kommune. Siden er
historien om julemiddagen blitt hyppig sitert, omtalt og delt.

Trønder i retten for hatefulle
ytringer og trusler mot Hadia
Tajik

– Jeg dro hjem til min far for å være sammen med ham noen timer på julaften. Da kunne
han fortelle at kommunen hadde levert skeboller i hvit saus til middag. Jeg hadde

To menn i Sverige står tiltalt for å
ha torturert hund...

heldigvis med meg en juletallerken med litt julemat, sier Irene Eilertsen til NRK.
Middagen er den samme som ble servert beboerne på Andøy bo- og behandlingssenter
lille julaften. Eilertsen skrev brev til kommunen, som hun foreløpig ikke har fått svar på.
I lokalsamfunnet har imidlertid reaksjonene strømmet på. De er ikke positive.

Bli medlem av vårt nyhetsbrev

– Jeg har fått masse reaksjoner. Jeg la dette ut på Facebook, og jeg har fått massevis av

epost-adresse
Subscribe

kommentarer og folk ber meg om å stå på. Folk er sjokkert, sier Eilertsen, som forteller
at hun synes det er trist, ikke bare på farens vegne, men for alle som opplevde det
samme.
– Man skal ikke servere skeboller på julaften, det er ikke sånn det skal være. Hvis dette
stemmer, så vil det bli fulgt opp, for å hindre at det skal skje på nytt, sier rådmann

Mest lest

Kirsten Lehne Pedersen i Andøy til NRK.
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Navn

Psilly • for 15 timer siden

Sånn går det når vi skal betale for alle verdens velferdsmigranter. Trist og uverdig, men
politikerne som forsøker å bli kvitt oss har for lengst skjønt at det enkleste er å ta fra våre
svakeste. Skammelig er det.
26 △

▽ • Svar • Del ›
W.Kirkehøyden > Psilly • for 14 timer siden

Meninger

Så kommer historier hvor en 76 åring, som lå på a-hus med brukken lårhals, med
smerter uten behandling, til han kreperte. Og min svoger, rektor på ungdomskole, døde i
kreftkø, 65 år. Det var 11 år siden.
Det jeg siden har oppdaget, de samme unskyldinger og bortforklaringer blir brukt for
andre, for forsinket behandling, så kreften kan spre seg. De skal fremskynde vår
bortgang, så pensjonen kan stoppes for å betale for innvandring. Stadig flere eldre er
dehydrert og underernært. Så proriterings-utvalget, et klart forsøk på å nekte eldre
behandling.
13 △

Blir vi nødt til å starte vårt eget
parti, dere?
Et parti som kompromissløst tar tak og prioriterer de
store og viktige sakene som truer landets fremtid, vår
sikkerhet, vår økonomi og vår velferd. Et...

Mener Lysglimt Johansen
fremstår som en klassisk
antisemitt, men er ikke...

▽ • Svar • Del ›
Psilly > W.Kirkehøyden • for 14 timer siden

Det er dessverre mange slike eksempler Kirkehøyden. Veldig mange.
Berikelsens pris får vi ikke lov å snakke om.
9△

Halshuggingene i Marokko har
noe med islam å gjøre. La ikke...

▽ • Svar • Del ›

Meninger

Alv Hjørson • for 15 timer siden

Lars Gule med alvorlige
beskyldninger mot Resett

Det er det beste vi greier å få til. Takken for et langt liv i kampen for å bygge landet.
Det er til å gråte av.
20 △

Meninger

▽ • Svar • Del ›
Gutten kommer med sin versjon,
den skiller seg fra Trine Skei...

Tacopulver > Alv Hjørson • for 14 timer siden

Altenativet hadde vært «brød og vann», og det spørs om ikke man burde gjøre seg
fortjent til det i alderdommen
2△

▽ • Svar • Del ›
Vi lanserer
Ytringsfrihetsforbundet

Larsen • for 14 timer siden

Meninger

250 milliarder på fremmede per år, mens vi gir totalt faen i våre egne.
Det er så skamfullt det er flaut.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Surrealistisk at amerikanerne lot
Donald Trump bli deres president

baconrider > Larsen • for 14 timer siden

Meninger

Tenkte det samme......
5△

▽ • Svar • Del ›

Dogen • for 14 timer siden

Jeg tror på Erna når hun sier Norge er verdens beste land å bo i – for innvandrere får jeg vel
føye til, men det er kanskje ikke det hun mener?
I denne saken er det flere punkter enn gårsdagens middag på julaften, for det handler også
manglende sykehjemsplasser. Pleietrengende eldre orker ikke sultestreike, gå i tog, henvende
seg til diverse organisasjoner og politikere, eller begå hærverk og kriminelle handlinger for å få
det de har krav på og behov for.
Når vi samtidig leser at Norge bruker vanvittige summer på norskopplæring for innvandrerbarn
som er født her i landet forteller det om noe av galskapen.
Det finnes ingen som helst unnskyldning for at vi tar oss av all verdens befolkning før våre
egne. Eldre som får en utrivelig og usikker avslutning på livet, og våre barn som går en utrivelig
og usikker fremtid i møte.
12 △

▽ • Svar • Del ›

Kristoffer • for 14 timer siden

Vi tar vare på alle andre enn våre egne. Hvis de bare hadde gitt en brøkdel av pengene de gir til
immigrasjon så hadde ikke dette vært et problem.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Halvorsnakkeralvor • for 14 timer siden

Jeg har sagt det før, stortingspolitikerne og statsrådene i regjeringen burde tvinges til å spise
samme drittmat de serverer på sykehjemmene!
10 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Halvorsnakkeralvor • for 13 timer siden

Andøy kommune hadde ikke plass til gamlingen på sykehjemnet så han bodde hjemne.
Andøy kommune har prioritert full omsorg, kokk og duk og dekket bord for dem som bor
på asylmottaket, kan ikke prioritete både dem og gamlingene da, vet du.
5△

▽ • Svar • Del ›

Norvegia • for 14 timer siden

Ser en til enkelte svenske kommuner så tvinges stadig flere pensjonister ut fra egen bolig til et
liv på gaten. Er det de samme økonomiske prioriteringene vi ser starten på i kommunene her til
lands?
10 △

▽ • Svar • Del ›
dagobert > Norvegia • for 14 timer siden

ja
3△

▽ • Svar • Del ›

NorgeFørst • for 14 timer siden

Har ikke penger til de eldre, en migrant skal derimot ikke mangle noe
9△

▽ • Svar • Del ›

storbanditt • for 15 timer siden

Husker godt Kirkvåg/Lystad/Mjøen hadde et innslag som et produkt,som het "gammer,n"
Produktet fantes i 10 kg sekker som tørrfor. Og fantes med kjøttsmak,viltsmak og en type med
fiskesmak.
Og vi er vel faen ikke så langt fra denne paroodien
9△

▽ • Svar • Del ›

Mjolne • for 14 timer siden

Dette er så stygt og ondskapsfullt at det kvalifiserer til minst 4 års fengsel for de ansvarlige!
8△

▽ • Svar • Del ›
Sondre Sumstad > Mjolne • for 13 timer siden

De ansatte, burde virkelig gå i seg selv. En fjordlands kunne de nok ha tryllet frem. Men
kanskje de ansatte ikke vet hva 24 desember er? Det kan jo alltids være en mulighet.
1△

▽ • Svar • Del ›
Mjolne > Sondre Sumstad • for 12 timer siden

Absolutt ingen grunn til at de gamle ikke skulle få julemat som er tradisjonelt
vanlig på det stedet de bor.
2△

▽ • Svar • Del ›

Knugeren • for 14 timer siden

Jeg lurer på hvor mange av de på løvebakken som hadde samme meny....?
8△

▽ • Svar • Del ›

Aslak Telset • for 15 timer siden

Vi ser vel grunnen på nyhetene når FRP/ V / SV politikere skal ha dekket alle bursdager og
feiringer fra oss skatte betalerne så må noen svi for det !
8△

▽ • Svar • Del ›

eh72 • for 14 timer siden

Hva slags ledere er det som styrer her da. Har de ikke empati. Det virker som de har en
holdning at gamle trenger ikke god mat for de skal jo snart dø likevel. Skam dere.
7△

▽ • Svar • Del ›
norske > eh72 • for 6 timer siden

noen reiser utenlands for å få dødshjelp fordi det kan ikke gis i det prektige Norge.
Noe å tenke på i dag, når vi ser at Norge gir dødshjelp på en annen skjult måte. Skinnet
bedrar.
Men klart om en kunne fjerne alle over 75år fra kartet, så ville staten og politikerne ha
mer penge til rådighet for mer import av "oktoberbarn" etc etc.
Så innvilge og innfør straks en "pille" til gamlingenes 75års dag. Erna hvor er du?

△ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver • for 14 timer siden

Og «barna» griner seg til halal fra øverste hylle? Det er bare en ting å si om dette; Fy faan!
6△

▽ • Svar • Del ›

DemokratStPetersburg • for 14 timer siden

Ikke usannsynlig at det var en bevisst handling av de direkte berørte ansatte i kommunen.
Deilig for dem å komme tidlig hjem til deilig julemat julaften. Servering av rester redder dagen
for de ansatte. Omtanke og empati er nok lite utviklet. Selvfølgelig, fra rådmann og nedover, det
får ingen konsekvenser for noen kommunalt ansatte. De er nok mest irritert over at sviket mot
de eldre ble offentlig avslørt og ser frem til lønnsøkning til våren. Sier rådmann og andre ledere
opp stillingene sine? Sikkert ikke. Kan lokalavisen gi oss et innblikk i kommunens behandling av
asylsøkere med og uten skjegg i julen? Restemat på asylmottaket?
6△

▽ • Svar • Del ›

Chop Suey • for 15 timer siden

Eldrehjemmet må være styrt av kommandorskan i Astrid Lindgrens Emil.
6△

▽ • Svar • Del ›

Geir Tønnessen • for 8 timer siden

Jeg husker godt at min gamle mor fikk oppvarmet restemat på julaften på sykehjemmet 3 dager
før hun døde i 2012. Hun hadde gledet seg så til julemat...
4△

▽ • Svar • Del ›

Tacopulver • for 14 timer siden

Er det noen som har peiling på å starte en crowdfunding? Jeg blir med på dugnaden!
3△

▽ • Svar • Del ›

tore Hansen • for 14 timer siden

Hva med Grandiosa? Fra spøk til revolver, noe er grunnleggende feil med hvordan systemet
behandler de eldre. Er det sånn våre politikere vil ha det når de selv havner der?
3△

▽ • Svar • Del ›
Jendor > tore Hansen • for 14 timer siden

Politikerne våre tjener millionlønner, de har råd til privat sykehjem når den tid kommer.
6△

▽ • Svar • Del ›

DrD . • for 13 timer siden

De eldre og deres pårørende må forstå at disse eldre har ingen verdi, for politikerne.
De unge virile kolonistene fra MENA derimot, de er politikernes store håp for fremtiden!
Kolonistene forsøkes omdannet til stemmekveg ved å overødsle de med gaver, sosialtrygd,
bolig, fødselspenger osv.
De gamle nordmennene har en eller kanskje to stemmer igjen å avgi ved kommende valg,
mens kolonistene vil kunne stemme på sosialistene de neste 40+ årene. Hvor er det mest
fornuftig for politikerne å bruke ressurser? Vil politikere ha mest igjen personlig for å bruke en
million på en eller to på et gamlehjem, eller på en viril småbarnsfabrikk fra MENA?
2△

▽ • Svar • Del ›

Barry Hunter • for 14 timer siden

Valget var enten fiskeboller eller halal kjøtt!
2△

▽ • Svar • Del ›

Toralf Pedersen • for 14 timer siden

Forstår jo at kommuneøkonomien må være dårlig noen steder, så en god måte å spare på er
altså å servere mat som ikke spises. Men beboerne betaler jo for dette med sin pensjon,
ihvertfall de fleste, så i praksis er det direkte svindel for å hjelpe de gamle til en tidlig død- av
matmangel.
Hvordan rangeres denne kommunens offentlige ytelser?
2△

▽ • Svar • Del ›

bitten • for 14 timer siden

Fy fader sier jeg bare , at eldre beboere blir servert fiskeboller med saus på julaften ,slik går det
bare ikke ann å behandle eldre trengende , med fiskeboller som er i fra dagen før i tillegg også .
2△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 14 timer siden

Trist spesielt i et område der man kan slenge ut en sluk ut vinduet å få en fersk torsk, det sier
ikke lite om Norge, men det blir nok verre , for i reservatene vi får er der ikke mye mat.
2△

▽ • Svar • Del ›

T. Ronald Dump • for 14 timer siden

" Man skal ikke servere fiskeboller på julaften, det er ikke sånn det
skal være. Hvis dette stemmer, så vil det bli fulgt opp, for å hindre at
det skal skje på nytt, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen i Andøy til
NRK."
At det var gårsdagens middag gikk visst hus forbi.
2△

▽ • Svar • Del ›

Jon H • for 4 timer siden

Slik takker man de eldre for innsatsen gjennom et langt liv.
1△

▽ • Svar • Del ›
norske > Jon H • for en time siden

ja politikere har sugd ut livskjiten av alle disse gamle og er i dag å regne som Lorder i et
slags norsk Kastesystem med over millionen for resten av sitt liv, som planlagt resultat.
I dag importerer de og tilrettelegger og slenger 250++++ milliarder 2013-kroner etter en
ny hærskare som de tror de skal ha som framtidig stemmekveg for å forsikre seg om sin
fortsatte velstand.
I morgen vil disse gjøkunger som de fostrer ved sitt bryst fjerne deres hode fra kroppen måtte de hjertelig takke for "den gode" velsignelsen de framover nå skaper.

△ ▽ • Svar • Del ›
Jermund I Røberg • for 13 timer siden

Den som er ansvarlig og/eller har satt opp denne menyen på julaften må ta sin hatt å gå. Eller
er det som ellers i denne virksomheten at ansvaret er så pulverisert at det er dessverre ingen å
peke på?
1△

▽ • Svar • Del ›

Ola Nordmann • for 14 timer siden

Hvis jeg sier hva jeg virkelig mener om den personen som har tatt denne avgjørelsen, så bryter
jeg nok loven...
Fy faen! her burde *sensurert*
1△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 14 timer siden

▶

1△

▽ • Svar • Del ›

paradice pork • for 14 timer siden

Fiskeboller er sunn og næringsrik mat, og dessuten 100% halal - for den stadig stigende
muslimske befolkning i de tre nordligste fylker. Og muslimer på sykehjemmet spiser jo heller
ikke haram julemat som ribbe, pølser og medisterkaker på julaften, så da bør det bli fiskeboller i
hvit saus til alle - uten unntak.
1△

▽ • Svar • Del ›

Fjomp E. Nissen • for 4 timer siden

Dette er faktisk mest trist for de som står bak at de gamle får denne maten. De kan umulig ha
speil hjemme. Hvis de har det, og hvis så små mennesker rekker opp, så klarer ikke jeg for mitt
bare liv å skjønne hvordan de tør se seg i det.
Dem det gjelder er en skam for alt og alle!!! De bør aldri mer bli betrodd noe annet enn at de
selv kan få bestemme hvilket ben de skal begynne å gå med når de i samlet flokk bør gå
kanossagang gjennom bygda/landet.
Dessverre så kan jeg ikke skrive hva jeg egentlig synes om dem og hva som burde vært gjort
for å få bukt med slike folk, for det vil garantert bli sensurert - og det er nok lurt.
Fy faen!!

△ ▽ • Svar • Del ›
Knut Konsulent • for 12 timer siden

H får det ikke helt til i denne kommunen.
Slike saker er triste.

△ ▽ • Svar • Del ›
Sondre Sumstad • for 13 timer siden

Var mennesker som serverte dette måltidet.. Slike "helsefagarbeidere"jeg er mere kritisk til at
noen faktisk ga de fiskeboller, på selveste julaften. Pippi hadde blitt så forbanna. Moralen til de
som jobber i disse respektive yrkene, er heller slett.

△ ▽ • Svar • Del ›
BekteBÆihodet • for 14 timer siden

Veldig bra!
Hadde det vært opp til meg, hadde dem kun fått hvitsausen .

△ ▽ • Svar • Del ›
Alfred Zweistein > BekteBÆihodet • for 5 timer siden

Bare poteter (2 pr person) med en liten smørklatt hadde vært mer enn nok!

△ ▽ • Svar • Del ›
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6 kommentarer • for 11 timer siden

67 kommentarer • for 4 timer siden
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