
Kjære alle sammen 

 

Takk for invitasjonen! 

 

Som tidligere nevnt, er det alltid stas å komme til Fekjær, og det er 

alltid noe nytt å lære når man kommer hit. 

Jeg kjenner ganske godt til historien og utviklingen av Fekjær. Det 

som startet her for over 50 år, siden har utviklet seg til å bli en av 

Norges beste behandlingssteder for unge med alvorlige psykiske 

problemer. Det er en historie om mye hardt arbeid og troen på at 

Fekjær skal kunne hjelpe dem som trenger det mest. 

Mange har kommet langveisfra for å få hjelp, men også mange i 

vår kommune har støttet seg på Fekjær sin kompetanse når 

behovet har vært der. 

 

For Sør-Aurdal kommune og bygda Hedalen er Fekjær først og 

fremst en trygg og solid arbeidsplass. Mange av bygdas unge har 

valgt sykepleierutdanning fordi de vet det finnes arbeid i Hedalen. 

Det er godt å vite at man kan velge mellom flere arbeidsplasser og 

ikke bare den kommunale helsetjenesten. Arbeidsplassene i Fekjær 

har ført til at flere sør-aurdøler har flyttet hjem, og at mange andre 

har funnet seg tilrette i kommunen. 

 

Fekjær og Sør Aurdal Kommune har  samarbeidet om 

boligbygging i Hedalen, som har gitt både ansatte i Fekjær og 

andre mulighet for et trivelig bosted. Fekjær har også gjort stor 

innsats for å ta vare på bygninger og eiendommer som har trengt 

litt ekstra pleie. Vi nevner Solstad, som bygdefolket mente burde 

rives. Det er i dag et pent bygg, med fint uteareale og blide 

beboere.  

Et annet eksempel er Sørre Lokalet som heller ingen andre enn 

Fekjær så helt framtida for. I dag er det et presentabelt og trivelig 

forsamlingslokale der det blandt annet holdes juletrefester og 

kunstutstillinger. Kunstutstilling av ypperste klasse fikk vi se i 

høst, da utstillingen Psyk ble vist frem på Sørre lokalet. 

https://hedalen.no/2022/10/06/skolebesok-pa-fekjaer-og-kunstutstillingen-psyk/


Utstillingen viste noen historier som ga oss noe å tenke på, og 

kanskje gjorde vi oss noen tanker om våre egne liv.  

Det er et eksempel på hva vi får oppleve i Sør-Aurdal, når vi har 

Fekjær i bygda. 

 

De som er pasienter i Fekjær, kjenner vi ikke så godt, men vi 

møter kanskje noen på butikken eller på tilstelninger i bygda som 

vi ikke umiddelbart drar kjensel på. De fleste tenker ofte at det er 

nok noen som bor eller arbeider i Fekjær.  

 

Akkurat slike spørsmål er ganske relevant for en institusjon som 

Fekjær.  Det er ingen forskjell på mennesker, om de arbeider et 

sted eller om de er pasienter på samme plass. Det er ikke alltid like 

sikkert her i livet hvordan livet blir. Det kan være hvem som helst 

av oss som trenger hjelp og det er ikke alltid lett å se dette fra 

utsiden.  

 

Fekjær fikser ikke brukne bein, men brukne sjeler. Ikke like lett å 

se og ikke like lett å reparere.    

 

Men, får man en plass hos Fekjær, vil man få hjelp av ypperste 

klasse og det vil være enklere å fikse livet. 

 

Sør-Aurdal er heldig som har Fekjær. Norge er heldig som har 

Fekjær. 

 

Gratulere med ny bok! 


