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ALS-rammede Svein Ove
Falkevik felte noen tårer
da han fikk høre om at
tolv år gamle Linea Helge-
stad hadde bestemt seg
for å arrangere en konsert
der alle inntektene går til
forskning på sykdommen.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

– Vi dro til Sveinmed en gang vi
hadde bestemt oss for å arran-
gere konserten, og han ble så
glad at han begynte å grine,
forteller tolvåringen.
Lederen for den norske støt-

tegruppen for ALS, Mona Ba-
hus, ble også rørt da hun hørte
om planene til Linea.

– Jeg har ikke ord. At en tolv-
åring tenker slik, det er jo bare
helt utrolig. Jeg har ikke andre
ord akkurat nå, sier Bahus,
som vil rette en stor takk til Li-
nea.
Hun forteller at støttefore-

ningen er helt avhengig av do-
nasjonene de får.
– Det er de som donerer pen-

ger til stiftelsen som holder
forskningen i gang. Vi begyn-
ner å få litt blest om ALS rundt
omkring i landet, men vi føler
fortsatt det er ganske tungt.
Det er mange som fortsatt ikke
vet hva ALS er, sier Bahus.
– Det som denne tolvåringen

setter i gang er helt utrolig. Jeg
håper det kan gi litt smitteef-
fekt til andre i Norge.

I fjor ga støtteforeningen 2,7
millioner til ALS-forskning.

–Jeghar ikkeord

Rørende:SveinOveFalkevik (foran) ble svært rørt da tolv år gamleLineaHelgestad (t.h.) fortalte hamom
konsertenhunplanlegger, der inntektenegår til ALS-forskning.HermedFrodeHelgestadogBeateJensvoll.
Hun vant nylig 7,5millioner i Lotto, ogLinea inspirerte henne til å donere 200.000kroner til ALS-forskning.

Fastbestemt: I to år har LineaM.MidtbøHelgestad (12) «mast» omå få arrangere en støttekonsert der inntektenegår til AL
lørdag20.mai i Samfunnshallen i Vågsøy. FOTO: CHRISTINACANTERO

Linea M. Midtbø Hel-
gestad fra Raudeberg
og ALS-rammede
Svein Ove Falkevik er
gode venner. Som et
ønske om å hjelpe
Svein og andre med
sykdommen planleg-
ger Linea nå en stor-
slått støttekonsert.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

Støttekonserten går av stabe-
len lørdag 20. mai i Samfunns-
hallen i Vågsøy. Sammen med
foreldrene er tolvåringen godt
i gang med planleggingen.
Hun har alltid vært glad i å
hjelpe andre, og helt siden
hun hørte om at Svein ble
rammet av sykdommen, har
hun hatt et ønske om å arran-
gere en konsert der inntekte-
ne går til forskning på ALS.
Vennskapet mellom Linea

og Svein startet for flere år si-
den, da Svein jobbet på BRIO i
Måløy. De to ble altså venner
flere år før Svein fikk den al-
vorlige sykdommen, og syk-

dommen har ikke forandret
på det.
– Svein og jeg har alltid vært

gode venner, og gode venner
hjelper hverandre, sier Linea.
Helt siden hun hørte at

Svein hadde fått sykdommen,
og lærte om hva den innebar,
har hun hatt ideen om å samle
inn penger til ALS-forskning.
En storslått konsert har vært
Lineas idé hele veien, men
realismen i at en så ung per-
son skal kunne få til noe slikt
har vært mer usikker.
De siste ukene har imidler-

tid Linea, med god hjelp fra
foreldrene, for alvor startet
med planleggingen av konser-
ten. En rekke lokale artister
står på Lineas ønskeliste over
hvem hun håper vil synge un-
der innsamlingskonserten.
– Alt blir på dugnad, og så

langt har alle jeg har snakket
med vært positive til konser-
ten min, sier tolvåringen.
En av dem hun har snakket

med er ordfører Kristin Maur-
stad (Ap). Linea skrev et brev
til ordføreren og fikk et møte
med henne. Ordføreren ble
imponert over Lineas planer
og kommunen støtter opp og
tar kostnadene med leie av
lokale.
Ett band på fem personer er

på plass, det er også lyd- og
lysfolk, samt en konferansier.
Linea holder kortene tett til
brystet om hvem som har sagt
ja til å være med.
Hun er selv glad i å synge,

og på spørsmålet om hun skal
opptre selv på konserten sva-
rer hun lurt «vi får se ...».
ALS er en sak som Linea

virkelig brenner for, og det
har hun gjort i flere år.
– Jeg har alltid vært en som

vil gjøre andre glade, uansett
om det er en gammel dame
som er lei seg, eller en liten
jente, sier Linea.

Linea vil hjelpe ALS-ramme

 Jeg har all-
tid vært en
som vil gjøre
andre glade.
LineaHelgestad (12)
Initiativtaker til
støttekonsert for ALS
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LS-forskning. –Huner rimelig sta ogbestemt, smiler FrodeHelgestad, faren til Linea. Støttekonsertengår av stabelen

edemed konsert

• Christina Cantero
christina@fjt.no

Forsvarer Paul-Inge Angels-
haug forteller at hans klient
synes svært lite om situasjonen
slik den er nå, etter snart to
måneder i varetekt. Klienten
satt oppimot fire uker i isola-
sjon, ifølge Angelshaug.

– Min klient har forståelse og
respekt for at politiet etterfor-
sker og gjør sin jobb, men sam-
tidig så er han ikke enig i at
vilkår for fengsling er til stede,

sier Angelshaug.
– Dette er ingen lett situasjon

for min klient. Men han er også
opptatt av at politiet skal få
svar, slik at også han selv finner
ut av hva som har skjedd.

Politiet bruker fremdeles
store ressurser på etterfors-
kningen, og får fortsatt bistand
fra Kripos. Forrige uke uttalte
regionlensmann Tormod Hvat-
tum at antall avhør i saken har
passert 75.

Snart tomåneder i varetekt

PolitiadvokatMagnus
Engh Juel sier det er øn-
skelig fra politiets side å
forlenge varetektsfengs-
lingen av de tre siktede
etter hotellbrannen.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

– Det er ikke sendt noen for-
mell begjæring, men vi har
fortsatt tid på oss, sier politiad-
vokaten.

De siktede i Selje Hotel-saken
sitter i varetektsfengsling fram
til fredag 27. januar. Den sam-
me dagen går fristen ut for å
sende ut en formell begjæring,
ifølge Engh Juel.

Forsvarer Kjetil Stautland
forteller at hans klient ikke sy-
nes varetektsfengslingen er
noen trivelig opplevelse.

– Det er jo selvsagt at dette
ikke er noe han setter pris på,
sier Stautland og legger til:

– Men det store problemet
nå, er jo at politiet ikke har noe
bevis. Det er ikke presentert
konkrete bevis, sier Stautland,
som mener det er vanskelig å
akseptere en eventuell forlen-

get varetektsfengsling kun ba-
sertpåfareforbevisforspillelse.

Politiadvokat Magnus Engh
Juel har ingen kommentar til
Stautlands kommentar om
mangel på bevis.

– Det jeg kan vise til er at lag-
mannsretten opprettholdt
fengslingen, og tingretten har
vurdert bevisene i saken, og
konkludert med at man kan
fengsle, sier Engh Juel.

SeljeHotel-forsvarer:
–Politiethar ikkebevis

Advokat:Enavde tre forsvarerne
i SeljeHotel-saken, PerKjetil
Stautland.ARKIVFOTO: C. CANTERO

No har vi rentekampanje på våre quattro-modellar med fri
service 3 år/45.000 km inkludert i prisen. Sjå www.berge.no

Nye Audi Q5 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic Sport
Frå
753.000,-*

Fri service 3 år/45.000 km

0,-** rettl. 9.000,-
inkl.

* Rettl. pris levert forhandlar i Sogn og Fjordane. Årsavgift kjem i tillegg. Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724.-. Total kredittkjøpspris kr 165 674. Føreset 35%
kontantandel og finansiering i Audi Finans. Renta er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Startleige/etableringsgebyr gjennom Audi Finans 105.300,-, månadsleige
6.284,- inkl. gebyr og totalkostnad 331.524,-, vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, køyrelengde 45.000 km.
Vi tek atterhald om trykkfeil. Biletet kan avvike fra pristilbodet. Tilbodet gjelder t.o.m. 31. mars 2017. Forbruk frå 12,3 –4,2 l/100 km ved bl. køyring. CO2-utslepp 287 - 109 g/km.

** Serviceavtalen dekkjer alle kostnadar til bilen sitt serviceprogram (utarbeidd av produsent) og inneber m.a. skift av oljer, oljefilter, luftfilter, pollenfilter, samt avlesing av lagra feil i styreeiningar og
kontroll av alle sikkerheitsrelaterte komponentar m.m.

Audi Forspranget ligger i teknikken

Inkludert i prisen er mellom anna: Navigasjon, adaptiv cruisekontroll,
vinterpakke, dieselvarmar, oppvarma baksete, 3-soners klimaanlegg,
hengarfeste, parkeringssystem framme og bak, sportssete med skinn +++

www.audi.no

www.berge.no

Førde
Seljar
Seljar
Servicepunkt:
Sogndal
Stryn
Ørsta

- 24 03 18 00
- 99 20 50 35
- 99 20 50 47

- 57 67 57 00
- 57 87 26 00
- 24 03 42 50

Nye Audi Q5 frå 6.184,-/mnd*

Audi Q5 Roadshow
Kom, sjå og prøv den nye Audi Q5
ved Berge & Co sine anlegg.

Ørsta: onsdag 25. jan. kl 10-16
Måløy: torsdag 26. jan. kl 10-16
Sogndal: torsdag 2. febr. kl 10-16

1.99% rentekampanje*


