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Forslag om tildeling av Kongens fortjenestemedalje til Ivar
Dahle.
Jeg tillater meg med dette å søke om tildeling av Kongens
fortjenestemedalje til
Ivar Dahle f 4.mars 1947 på Dahle i Isfjorden.
Nåværende adr: Lerkly.
7228 Kvål.

Ivar Dahle har framhalsskole, realskole og Tomb Jordbruksskole. Han
har også 2- årig utdanning i Logistikk fra Næringsakademiet.
Han har kjentmannsprøven for taxi i Trondheim og har buss-sertifikat.
Han har vært ansatt i 13 år i Ungdom i Oppdrag, hvor det ikke ble
utbetalt noen form for lønn. Ivar brukte sparepenger fra tidligere jobber
og ble støttet av venner og familie, som hadde tro på dette arbeidet.
Denne organisasjonen er en kristen organisasjon, som driver et utstrakt
arbeid for mennesker som trenger hjelp og bistand.
Ivar var aktivt med i renoveringsarbeidet på Eintrøa i Sør-Trøndelag i 2
år. Ivar en en meget praktisk og nevenyttig mann og han sparer seg ikke
for å ta et tak der det trenges.
Dette hadde stor betydning for organisasjonen og Ivar sparte seg ikke,
men stod på for dette han trodde på.
Fra 1975 til 1979 arbeidet Ivar på Grimerud Gård på Ottestad, som ble
hovedbasen for Ungdom i Oppdrag her i Norge.
I 1978 giftet Ivar seg med Ella Solem, som da var sjef for
kjøkkenavdelingen på Grimerud. Hun er også utdannet psykiatrisk
sykepleier. De har to barn.
I 1979 flyttet de til Snillfjord i Sør-Trøndelag, hvor Ungdom i Oppdrag
hadde fått et gårdsbruk av Nidaros Bispedømme. Stedet ble brukt som
base for vanskeligstilte ungdommer. Her jobbet Ivar med rehabilitering
av hovedhus, han bygde fjøs og var leder for drift her på Tannvik gård.

Han ble også innvalgt i menighetsrådet i Snillfjord.
Etter hvert vokste det fram et ønske om å gjøre noe for kristne i ØstEuropa og det ble tatt kontakt med Misjon I øst, som formidlet kontakt.
Snillfjord menighet fikk en vennskapsmenighet i Estland i 1985.
I 1988 flyttet familien Dahle til Orkdal, hvor Ivar jobbet som avløser i
landbruket. Ella jobbet som sykepleier på Orkdal Sanitetsforenings
Sjukehus. De hadde med seg ideen og et varmt engasjement for
vennskapsmenighet og det ble snart etablert kontakt mellom Orkdal
menighet og Estland.
Dette var starten på et stort og viktig arbeid som utviklet seg raskt og
økte i omfang.
Orkdal menighet ble smittet av engasjementet og Ivar arrangerte turer
østover allerede i 1990, før Estland ble fri fra Sovjet.
Dette arbeidet har bare vokst og det er utallige turer med
hjelpesendinger som Ivar har organisert og vært med på. Han har selv
mistet antall turer, men vi rundt tror nok han har mer enn 200 turer til
Estland med buss og trailere fullastet mat , klær og utstyr.
Ivar var leder for et jordbruksprosjekt i Paide i Estland fra 1992-1995. Da
fikk de midler fra utenriksdepartementet. Da ble det kjørt over traktorer,
skutreskere, settepoteter og mye annet landbruksutstyr som Ivar var
pådriver for.
Dette arbeidet har Ivar stått i i alle disse årene fram til i dag.
Han administrerer nå 4 trailere pr. år med masse godt utstyr. Han
samarbeider med Fredly folkehøgskole, som reiser på tur hvert år i
desember, hvor Ivar er leder. Fredly er med og støtter prosjektene, som
Ivar organiserer: Hjelp til gatebarn i Narva, barnehage for vanskeligstilte
barn i Tapa og mye mer.
Ivar skifter til arbeidsdressen så snart han har fri og henter varer rundt i
hele Trøndelag.
Ivar engasjerer mange, og mange vil takke for alt han har betydd for dem
både i Norge og Estland. Han er like blid , selv om han av og til står
alene og pakker varer. Ivar har tro på at det han gjør , gjør han for Gud
og sine medmennesker. Det er godt å jobbe sammen med Ivar!
Hans engasjement er virkelig smittende for oss rundt ham.
Alle kjenner Ivar og mange bedrifter og sykehus/sykehjem gir beskjed til
Ivar når noe skal kastes, kanskje Ivar kan bruke det i Estland?
Det er gått over mer enn 500 sykehussenger fra institusjoner rundt i
Trondheim, hvor St. Olavs Hospital har vært en stor giver i tiden da det
nye sykehuset ble bygd.
Prosjekter i Estland nyter godt av alt som blir sendt og mange står i
takknemlighetsgjeld til Ivar. Se vedlegg.

Ivar Dahles engasjement og innsats bør løftes frem og derfor er jeg så
frimodig å søke om tildeling av Kongens Fortjenestemedalje til ham.
Han er et forbilde for oss andre , som kristent medmenneske, hvor tro
blir satt ut i handling. Ivar tenker mer på at andre skal ha det godt , så
han selv kommer ofte i andre rekke.

Med vennlig hilsen
Ann-Elin Winsnes Slettahjell
Prosjektleder i Estland for Stiftelsen Diakonova.
Leder i Estlandsforeningen Midt-Norge.
Vedlegg:
Anbefaling fra Ungdom i oppdrag v/ tidl dir Alv Magnus
Annbefaling fra Pastor Priit Tamm, Metodistkirken i Estland
Annbefaling fra Anneli Puulmann, hjelpeorganisasjon i Paida by.
Annbefaling fra Diakonisykehuset i Tallinn v/ dir. Jelena Leibur.
Annbefaling fra Stiftelsen Estlandsforeningen Midt-Norge v/ Per
Nordberg.
Bosberg 02.02.2015.

