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G.C. Rieber

«Du kan ikke støtte de svake ved 
å svekke de sterke …»

Sitat G. C. Rieber

GC RIEBER FONDENE 2018  

GC RIEBER FONDENE OMFATTET PR 31.12.2018:

• GC Rieber Fondet (sammenstilling av 3 tidligere stiftelser) Opprettet 1917–1929
• Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond Opprettet 1998
• Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond Opprettet 2000
• Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av  

supplerende terapier Opprettet 2012 

Firmaet GC Rieber ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. 
I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen G.C. Rieber og 
hustru født Gysins Legat til Bergens Vel opprettet. Hensikten med legatet var, og er 
fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert og visjonær og av den oppfatning at alle plikter å 
bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det 
første legatet. De øvrige legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien 
og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning. 

I 2015 ble de 3 fondene G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel, P.G. 
Rieber og hustru født Martens Legat og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen 
til GC Rieber Fondet.

Samlet betegnes de fire legatene og fondene GC Rieber Fondene. 
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FORMÅL OG STYRING
STIFTELSENES MÅL OG MIDLER

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. 
I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning. Det legges vekt på etiske 
retningslinjer, som ærlighet, åpenhet og rettferdighet. 

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. 
Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning 
innenfor en akseptabel og klart definert risikoprofil.

OFFENTLIG KONTROLL
Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven.
Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.
Revisor: Ernst & Young AS

STYRENDE ORGANER
Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges med en funksjonstid 
på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende styresammensetning i samtlige stiftelser 
og de blir i årsrapporten benevnt som styret. 

Styret har i 2018 bestått av følgende medlemmer:

• Christian Rieber, styreleder

• Bjart Nygaard, nestleder 

• Helge S. Dyrnes

• Jannike Rieber

• Bernt D. Sommersten til mai 2018

• Paal-Henrich Berle fra mai 2018

• Marit Schjøtt 1. varamedlem

• Pernille Rieber 2. varamedlem

KONTAKT

GC Rieber Fondene
Postboks 990 Sentrum, 5808 Bergen
Besøksadresse: Solheimsgaten 15
E-postadresse: fondene@gcrieber.com
Daglig leder: Anne Kristin Hernæs,  
konstituert 01.01.– 31.12: Anne Sortland

www.gcrieberfondene.no

«Livet, leiken og draumane»  
av Arne Mæland
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Det er sannsynlig at donatorene i GC Rieber Fondene i dag ville ha ønsket å støtte viktige 
samfunnsgagnlige prosjekter som ikke blir ivaretatt av andre. Det vil nettopp si å løse 
aktuelle utfordringer i vår tid. 

Da Helgester ble etablert i 1954 fikk barn med spesielle behov ikke forsvarlig oppfølging. 
På samme måte får mange eldre i dag ikke tilfredsstillende og verdig oppfølging, særlig i 
sluttfasen av livet. For mange er forskjellen mellom den første levetid og slutten av livet 
markant. De fleste politiske partier legger planer for at flest mulige skal få en verdig 
avslutning på livet. Velmente ønsker er dessverre langt større enn det mange sårbare 
opplever i praksis.

Fondene ønsker nå å ta et nytt grep ved å bygge bro mellom barn, funksjonshemmete og 
seniorer med gården på Helgeseter som bindeledd. Et av målene er å etablere samhold 
og omsorg på tvers av alder og funksjonsnivå. Fondene ønsker å skape en menings-
full hverdag i bofellesskap og har overført kr 50 mill. som grunnkapital til Helgetun 
Seniorboliger. Vi håper at dette kan danne mønster for lignende tiltak andre steder i 

GC RIEBER FONDENE I 2018
Nordahl Griegs velkjente råd til ungdommen «Gå inn i din tid» er en god beskrivelse av det GC 
Rieber Fondene har gjort siden etableringen i 1929. I de første årene ble det bevilget penger for 
å lindre nød ved blant annet sykdom og arbeidsledighet. Etter hvert som velferdssamfunnet 
har utviklet seg blir de fleste nå tatt vare på ved offentlige tjenester. Politikerne lover stadig 
nye ytelser, og vi er glade for at fellesskapet betaler. For offentlig forvaltning er det krevende 
å sørge for at alle får det de har krav på. Lover og bestemmelser er blitt så omfattende og 
kompliserte at gode intensjoner ikke alltid blir realisert. Dette fører til at allmennyttige stiftelser 
får søknader om å støtte formål som fellesskapet egentlig har forpliktet seg til å finansiere.

FNs bærekraftmål er 
verdens felles arbeidsplan 
for bedre helse, utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene 
innen 2030.
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landet. Kanskje kan erfaringene fra dette prosjektet vise at felles aktiviteter og samvær 
mellom barn, eldre og funksjonshemmete dempe ensomhet og depresjoner som er så 
utbredt blant eldre.

Helgeseter har vist at gode resultater kan oppnås ved å sette høye mål. Både ved investe-
ringer og konkrete prosjekter søker Fondene å medvirke til at flere av FNs bærekraftsmål 
blir realisert. Det gjelder særlig bærekraftsmålene 3, 4, 11 og 13.

Mange mennesker bruker tid og krefter for å løse allmennyttige oppgaver. Gjennom 
mange år har det vært en prioritert oppgave for Fondene å oppmuntre og støtte frivillig 
arbeid både når det gjelder dugnad i naturen og i helsesektoren. Gjennomføringsevne 
og konkrete resultater er avgjørende for bevilgninger fra GC Rieber Fondene. 

En betydelig del av Fondenes kapital er knyttet til GC Rieber Gruppen.  Medarbeidernes 
innsats betyr derfor mye for at store beløp kan tildeles gode formål. 

Christian Rieber
Styrets leder

Skilt fra en av benkene som Fondene har utplassert på Byfjellene.
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HELSE 
LIVSKVALITET, LINDRING, TERAPI OG HJERNEN
Fondene har mye fokus på helse, livskvalitet og omsorg. 
Det er gitt støtte til alternativ behandling, prosjekter som 
kan bedre folks helse, lindre og hindre lidelser, særlig hos 
eldre, og gi inspirasjon til å ta ansvar for egen helse. Støtte 
gis gjerne som fødselshjelp i en etableringsfase for å få 
nye, viktige prosjekter opp å stå. 

Bærekraft og frivillighet teller når støtte vurderes, og 
Fondene følger gjerne prosjektene tett i etableringsfasen.

“ Det er mye 
kjekkere å høre om 
nyfødte barn enn om 
eldre som lider”

Bettina Husebø,  
Leder av SEFAS, Senter for  

alders- og sykehjemsmedisin

Foto: Frode Hølleland

Sikre inkluderende, 
rettferdig og god utdanning 
og fremme muligheten for 
livslang læring for alle

Sikre god helse og 
fremme livskvalitet 
for alle, uansett 
alder

HELGESETER
Fondene var avgjørende for etableringen av Stiftelsen Helgeseter ved starten i 1954. Helge-
seter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø 
til barn med spesielle behov, som den gang ikke hadde et tilfredsstillende tilbud fra det 
offentlige. I dag fremstår Helgeseter som en institusjon med et sosialterapeutisk helhetlig 
tilbud til barn og voksne, der grunnleggende stikkord er hjem, terapi, arbeid, fritid og 
kulturopplevelser, basert på en antroposofisk oppfatning.

Eplekarten Steinerbarnehage har i mange år levd side om side med Helgeseter. I 2019 
flytter voksne beboere inn i det nye prosjektet Helgetun Seniorboliger, som rommer 31 
leiligheter. Med gården, Veksthuset og Verkstedshuset som felles arena, skal aktive, eldre 
ta del i aktivitetene rundt Helgeseter og Eplekarten, og slik bygge bro mellom beboerne 
og brukerne av de 3 enhetene. 



ÅRSRAPPORT 2018

7

VEKSTHUSET
Det nye Veksthuset er et «veksthus for planter og mennesker», og bidrar til videre-
utvikling av jordbruksaktivitetene på området. Huset fungerer som en felles møteplass 
og forsamlingshus, og det er tilrettelagt for både håndverk og som et drivhus for dyrking 
av grønnsaker og kolonihage.

Bygget er unikt i forhold til arkitektur, romprogram og bærekraftig oppvarmingsløsning.

SETERSPRELL
Årlig arrangerer Helgeseter sitt eget fest-
spill, med forestillingen SETERSPRELL. 
Dette er ett av mange flotte resultater av 
arbeidet på Helgeseter.  Foto: Frode Hølleland

URTEHAGE – UTEAREALER
Det er bevilget midler til en prosjektstilling for å etablere et bio-dynamisk hagebruk og 
urteverksted mellom Veksthuset og Verkstedshuset. Prosjektet er ment å inkludere bebo-
erne på Helgeseter, barna i Eplekarten og seniorene på Helgetun i felles arbeidsoppgaver.

www.helgeseter.org/
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HELGETUN SENIORBOLIGER
– et unikt boligprosjekt for sosiale, aktive seniorer

I løpet av våren 2019 flytter beboerne inn i Helgetun Seniorboliger som er bygget i 
tilknytning til Helgeseter.

Dette er et pilotprosjekt der det legges til rette for at seniorer får meningsfylte dager 
med interessante aktiviteter, som vil kunne motvirke ensomhet og bygge samhold og 
omsorg på tvers av alder, arbeidsevne og funksjonsnivå. Samtidig som det gir en god 
og aktiv alderdom, bidrar det til samfunnet ved at mange vil kunne bo hjemme lenger. 
En sykehjemsplass koster ca. 1 million kroner i året, og det blir flere demente ettersom 
det blir flere eldre i landet. Statistikken viser at et aktivt seniorliv kan bidra positivt til 
å redusere utvikling av demens med ca. 35%.

Håpet er at prosjektet skal danne grunnlag for tilsvarende prosjekter andre steder.
Boligene ligger vakkert til på egen tomt kjøpt av Stiftelsen Helgeseter.

Prosjektet kan følges på Facebook og på egen hjemmeside
www.helgetunbolig.no/

Gjøre byer og bosettinger 
inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og 
bærekraftige

De første leietakerne er allerede 
flyttet inn på Helgetun.

“ Vi vil skape en 
boform som både 
tar tak i utfordringer 
og tar vare på 
ressurser”

Chr. Rieber
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BARNAS FYSIOTERAPISENTER OG TURBO 
Pasienter med funksjonsnedsettelse som ikke får behandlingen sin dekket av det offent-
lige, kan etter vurdering av fagpersonene ved senteret, søke Fondene om økonomisk 
støtte til behandling.

Barnas Fysioterapisenter gir et unikt  behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0–35 
år, hovedsakelig med nevrologiske problemstillinger, og senteret får meget gode omtaler 
både fra barn, foreldre og fagpersoner.

Senteret kjennetegnes ved høy faglig kompetanse med spesialisering innenfor barne- og 
ungdomsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og klinisk nevrologisk 
fysioterapi.  Senteret har et utstrakt gruppetilbud med intensive treningsperioder som 
gir mulighet for høy dosering for å kunne oppnå målrettete motoriske løft. I tillegg til 
klinisk praksis arbeides det med fagutvikling gjennom forskningsprosjekter og kurs-
virksomhet, samt undervisning, studentpraksis og sensoroppdrag.  

Åtte fysioterapeuter og en sekretær er tilknyttet senteret, hvorav bare 2,9 har kommunale 
driftstilskudd. Fysioterapeutene som har driftstilskudd fra kommunen utfører kommu-
nale fysioterapioppgaver. På kveldstid arbeider 4 fysioterapeuter på treningssenteret 
med delfinansiering fra Idrettsservice i Bergen kommune.

I tillegg tilbys spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering, innenfor ordningen Fritt 
Behandlingsvalg. Til dette tilbudet kommer det barn fra hele Norge. De mottar et 
tverrfaglig tilbud der både barnelegespesialist, ergoterapeut, psykolog og fysioterapeuter 
er involvert for å gi barna intensiv habilitering og undervisning av foreldrene. Dette 
tilbudet finansieres av HELFO.

Foto: Heidi Østhus Erikssen
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Glimrende forskningsresultater  
fra Barnas Fysioterapisenter

De meget gode resultatene av behandlingen ved senteret er 
nå publisert i det anerkjente tidsskiftet «European Journal of 
Physiotherapy.»

Artikkelen omhandler langtidsvirkning av intensiv motorisk trening i gruppe 
for barn med cerebral parese.

Senteret har spilt en sentral rolle i dette store multisenterstudiet, både som 
utvikler av behandlingsmodellen som er brukt, i gjennomføring av intensiv 
trening  for  barna og som forfatter av artikkelen. Studiet konkluderer med 
at det er statistisk signifikant bedring av funksjon hos barn med cerebral 
parese som får minst to perioder med intensiv gruppetrening, og at barna 
etter minst 2 gruppeperioder oppnår bedre grovmotorisk funksjon enn det 
man kan forvente ved normal utvikling over tid.

Barn fra Bergensområdet som får behandling hos fysio-
terapeuter ved senteret uten driftstilskudd, kan søke Fon-
dene om økonomisk støtte til behandlingen. 

Fondenes formål er å støtte opp om aktiviteter som det 
offentlige ikke plikter å dekke. Disse barna har behov som 
ligger innenfor det offentliges ansvar. Fondene  håper 
derfor fortsatt at det offentlige skal ta sitt ansvar for 
driften av senteret, slik at pasientene ikke skal måtte 
søke for å få dekket helt nødvendig behandling og reha-
bilitering.

www.bfsnett.no/
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ELDREOMSORG
OMSORGSPRISEN 

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende 
innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, 
fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter 
med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse. Det deles ut en førstepris 
på kr 30 000 med statuett og årets omsorgsbilde, og to andrepriser på kr 10 000 og 
omsorgsbilde.

Den 17. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nationale Scene, i regi av 
Verdighetsenteret. Prisene ble utdelt av Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Årets hovedpris ble tildelt Rune Samdal, som i mange år har hatt omsorg for sin demente 
ektefelle, og for hans sterke engasjement og store innsats innen demensomsorg.

De to andreprisene gikk til avdelingssykepleier ved Signo Konows senter Janet Sævig 
Solsvik og til Gunhild Kjøsnes ved Våketjenesten, Røde Kors Sykehjem

GC Rieber Fondene samarbeider med Verdighetsenteret om den årlige utdelingen av 
Omsorgsprisen. Da Verdighetsenteret ble etablert 2009 for å sikre sårbare gamle den 
verdighet de fortjener i deres siste leveår, var GC Rieber Fondene en av stifterne.

www.verdighetsenteret.no/

Vinner av omsorgsprisen 2018 
Rune Samdal med Eldre- 
og folkehelseminister Åse 
Michaelsen. Foto: Thor Brødreskift
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TIDLIGERE VINNERE AV OMSORGSPRISEN
2001 Mildred Ø. Mork

2002 Harald Nygaard

2003 Ingelin Larsen  

2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors 
Sykehjem

2005 Amund Feste

2006 Inger Johanne Knudsen

2007 Åse Soligaard

2008 Margrethe Slinning

2009 Arne Jellestad

2010 Megafon v/  
redaktør Thomas A. Nilsen

2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss

2011 Ernfrid Landro

2012 Johan Krohn-Hansen

2013 Kåre Skorpen

2014 Gerd og Turid Reistad

2015 Tor Leif Pedersen

2016 Oddvin Heimvik

2017 Anita Helen Krokeide

2. prisvinnerne Janet Sævig 
Solsvik og Gunhild Kjøsnes.
 Foto: Thor Brødreskift

Artist Marthe Christine Valle 
underholdt under prisutdelingen. 
Hun har også fått støtte fra 
Fondene til en ungdomsforestilling 
som tar for seg RO/URO, hva den 
indre og ytre uroen gjør med oss. 
Her sammen med skuespiller 
Helge Jordal. Foto: Thor Brødreskift 
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FESTSPILL FOR DEMENTE
For 3. år på rad støtter Fondene en gratisforestilling for eldre under Festspillene i Bergen. 
I 2019 blir forestillingen «Gåsehud» satt opp, som retter seg spesielt mot demente og 
deres pårørende. Etter konserten vil professor Bettina Husebø og Samuel Massie sam-
talte om «Kunsten å leve».

www.fib.no/program/gasehud

OPPFØLGER TIL «SAMUEL OG BESTEFAR»
TV-serien «Samuel og Bestefar» viste at eldre klarer langt mer og har betydelig større 
ressurser enn man kanskje tror. For å synliggjøre dette ytterligere, har Fondene gitt 
støtte til en oppfølger av serien, en ny lang reise med Samuel Massie og bestefaren, 
Arne Ulvolden. 

www.samuel.no/

Samuel og Bestefar på tur.

CIVITA
Da G.C. Rieber og hustru født Gysins legat ble opprettet i 1929 ga donatorene uttrykk 
for at det i fremtiden ville være viktig å støtte den frie vitenskapelige forskning, og særlig 
de grener av vitenskapen som kan bedre levevilkårene for befolkningen. De ønsket å 
støtte prosjekter som kunne «fremme frisinnede, tolerante og dogmefrie anskuelser». 

I de siste årene har Fondene støttet forskningsprosjekter om blant annet Velstandens 
Kilder og miljøtiltak som viser hvorledes det kan være lønnsomt for forbrukerne å velge 
miljøvennlig og lønnsomt for produsentene å satse på grønn produksjon. I 2018 støttet 
Fondene en utredning om velferd, helse og trivsel for eldre. 

www.civita.no/

Beskytte, gjenopprette 
og fremme bærekraftig 
bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning.
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TERAPIER
KUNSTTERAPI VED  
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
«Kunsten å bli frisk» er et samarbeidsprosjekt mellom Grieg Foundation, Sparebanken 
Vest, Haukeland Universitetssykehus og GC Rieber Fondene, et prosjekt som skal løfte 
barn opp og fram. Det treårige prosjektet har som formål å utvikle og etablere et tilbud 
innen kunstterapi for barn og unge ved Barne- og Ungdomsklinikken. Det er håp om 
at det skal bli et permanent tilbud.

Kunstterapeut Irén Kleiven sier at hennes rolle som kunstterapeut er å møte barnet der 
det er i sin situasjon, og legge til rette for at det friske får større plass. På sykehus er det 
mye venting, og en vet lite om hva som skal hende. Når barnet får uttrykke seg kreativt 
er håpet at det midt i alt det usikre kan kjenne seg trygg en stund, sier Kleiven. Og det 
handler ikke om å være flink, men å gå på oppdagelsesferd og gjerne glemme tid og 
sted – vi er aldri bare syke. Målet med den terapeutiske kunsten er å nå inn til det vesle, 
store barnet som bærer sykdommen.

Pasient maler bilde.
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KUNSTTERAPI VED  
HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS
Fondene har gitt en tilleggsbevilgning til kunstterapiprosjektet ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, som er igangsatt av Haraldsplass 
Venner. Terapikunst skal prege vegger på oppholdsrom, pasientrom og 
fellesarealer. Ønsket er at kunsten skal påvirke både pasienter, pårørende 
og ansatte på en god og positiv måte. På grunn av smittefare vil det bli 
etablert digitale løsninger på pasientrommene. Slik vil pasientene også 
selv kunne velge blant utvalgt kunst hva de ønsker å se på. 

Sammen med Kavlifondet har GC Rieber Fondene gitt støtte til dette 
kunst terapiprosjektet. 

MUSIKKTERAPI VED  
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
Fondene har støttet GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, sitt 
3-årige forskningsprogram ved Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland Universitets-
sykehus, som dokumenterer betydningen av musikkterapi ved behandling av barn. 

2018 er år 2 av et 3-årig samarbeid.

OMSORGSMUSIKK
Fredrik Elholm og Berit Håpoldøy har med sin omsorgsmusikk blitt veldig 
populære og etterspurt ved sykehjemmene i Bergen. De har nå fått støtte 
til å utvide sin omsorgsmusikk til Askøy og Sotra. 

http://www.musikkomsorg.no/
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ERNÆRING

VilVite – DIALOGEN MELLOM  
TARM OG HJERNE
For å oppmuntre til forståelse for at riktig kosthold og mental trening kan være viktig 
for å motvirke risiko for nevrodegenrasjon, som bl.a. demens, støtter Fondene et nytt 
installasjonsprosjekt ved VilVite-senteret i Bergen som er kalt «Dialogen mellom tarm 
og hjerne».

Kunnskap skal formidles gjennom flere elementer, en animasjonsfilm, installasjoner som 
presenterer temaområdene tarm og hjerne og koblingene mellom dem, og strukturerte 
formidlingstilbud (løyper). Hovedmålgruppen er skoleelever og familier. 

www.vilvite.no/

“Kunnskap om 
egen kropp er 
nøkkel til bedre 
helse”
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OMEGA-3 OG LEDDGIKT
Møreforskning vil kartlegge muligheten for en klinisk studie på effekten av bruk av 
omega-3 innen området revmatiske lidelser og inflammasjon. Foreløpig finnes bare 
dempende, men ikke helbredende medisiner for leddgikt. De dempende medisinene 
er kostbare og gir delvis store bivirkninger. Det er derfor ønskelig å bruke naturlige 
midler som både kan dempe sykdommen og forbedre livskvalitet til pasienter med 
RA. Omega-3 flerumettede fettsyrer er kjent for å ha en betennelsesdempende effekt, 
og dette ønsker man mer kunnskap om i en studie.
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“Best før, 
men ikke dårlig 
etter…”

GRØNNE VERDIER – Spis Opp Maten Din
Mette Nygård Havre har siden 2017 drevet enkeltmannsforetaket Grønne Verdier og 
folkebevegelsen «Spis opp maten din». Spesielt har hun hatt fokus på FNs bærekraftsmål 
nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og særlig punk 12.3 som handler om å halvere 
matsvinnet innen 2030. 

Hun har fått støtte til et 2-årig prosjekt for å samarbeide med ernæringsfysiologer, leger 
og forskere for å se nærmere på om mat etter utgått dato er dårlig for folks helse. Det 
skal gjennomføres undersøkelser, skrives rapport og informere om funnene.

www.spisoppmaten.no/

MESTRINGSMEDISIN
Audun Myskja er lege, forfatter og musiker, og er bl.a. fagveileder ved Najonalt kom-
petansesenter for kultur, helse og omsorg. Han er særlig opptatt av musikkterapi innen 
eldreomsorg, og bruker både skolemedisin og supplerende behandling i sitt virke. Han 
vil nå oppfordre mennesker til å ta ansvar for egen helse ved å etablere en e-lærings-
plattform, «Mestringsmedisin». Uansett alder og helsetilstand trenger mennesker gode 
verktøy for helse og mestring. Dette er et forsøk på å lage en onlinebasert plattform 
tilpasset brukergruppens behov, der hver enkelt får hjelp til å mestre og ta ansvar for 
egen helse. 

Dette er et prosjekt for fremtiden som Fondene har gitt støtte til.

www.livshjelp.no

Mette Nygård Havre.
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INVADERENDE PLANTERS NYTTEVERDI
Siren Elise Wilhelmsen er i utgangspunktet møbel- og produktdesigner, men spesielt 
interessert i hvordan ting blir til og hva de er laget av. Nå har hun startet et pilotprosjekt 
om invaderende plantearter og deres potensielle nytteverdi. 
Fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold og økosystemer i hele verden. 
Men kan disse plantene, i motsetning til å være en kostbar byrde, representere en portal 
mot ny innsikt og verdifulle kilder til nye materialer, medisin eller mat? Hvilke opprin-
nelser, historier og egenskaper er de bærere av, og hvordan kan vi bruke dette til å bygge 
bro mellom miljøarbeid og kreativ utvikling innen estetikk og produksjon?

«The Settlers / Domestic Ecotics» står som en mulighet til å reflektere over designerens 
rolle og utforske alternative veier, hvor design kan gjøre seg gjeldende ut over den tra-
disjonelle konteksten. Prosjektet er et forsøk på å bruke design som drivkraft for økt 
lokalt engasjement, gjennom en eksperimentell, praktisk prosess. “ If you can’t beat 

them, eat them”

MATSENTRALEN I BERGEN 
Da Matsentralen i Bergen ble etablert i 2017, ga Fondene en 3-årig etableringsstøtte til 
prosjektet. Matsentralen har som formål å bidra til redusert matsvinn ved å omfordele 
overskuddsmat til organisasjoner som kan distribuere maten til mennesker med ulike 
behov. Dette kan være utfordringer som økonomi, helse eller andre sosiale problemstil-
linger. Matsentralen Bergen er stiftet av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors, 
Robin Hood Huset og Blå Kors, og har vært en stor suksess. 

www.matsentralen.no/bergen/
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KIRKENS BYMISJON
Det ble også i 2018 gitt støtte til den årlige julekonserten i Korskirken, denne gang med 
Christine Guldbrandsen og Sigurd Sele. Christine Guldbrandsen har tidligere fått støtte 
av Fondene til videreutdanning.

www.kirkensbymisjon.no/

HAUKELANDS VENNER
Haukelands Venner er en ideell stiftelse som jobber for et triveligere sykehus for pasi-
enter og pårørende. Vennene søker støtte hos legater, bedrifter og private.

Mens sykehuset fokuserer på behandling, prøver de å gjøre oppholdet litt bedre for små 
og store pasienter og pårørende. De bidrar bl.a. med leker, spill, trening, kulturaktiviteter 
både på og utenfor sykehuset, og støtte til leke-, kunst- og musikkterapeuter.
Fondene har gitt en 3-årig støtte til dette positive arbeidet.

www.haukelandsvenner.no/
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UT I NATUREN 
GC Rieber Fondene har i mange år prioritert formål som kan fremme 
friluftsliv. Da Fondene skal virke til Bergen Bys Vel har det fortrinnsvis 
vært satset på tilrettelegging for at flest mulig skal ha glede av fjellene 
og naturen i og rundt Bergen. Et viktig mål er at også barn og ungdom 
skal få lett tilgang til utendørs aktiviteter, og ikke bare utfolde seg 
innendørs. 

Mange dugnadsgjenger på byfjellene er etablert i årenes løp, det er bygget mer enn 20 
grindaløer og gapahuker, og det er satt ut et stort antall benker. Arbeid med turstier, 
rasteplasser, lekeplasser og friluftscener er stort sett utført ved frivillig arbeid. Det 
sosiale nettverket som utvikles gjennom innsats for fellesskapet i skog og mark bidrar 
i tillegg til mindre ensomhet som er så utbredt blant pensjonister. Bergens Skog- og 
Træplantningsselskap gjør stadig en viktig jobb med organisering og tilrettelegging av 
det frivillige arbeidet. 

Dugnadsgjengen åpner 
gapahuken Revehiet på 
Smøråsfjellet.
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Helgely ved Helgeseter.

Tufteparken på Fløyen.

Alvøskogens Venner.

Bergen og Hordaland Turlags 
prosjekt for tilrettelegging for 
barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne «Klart det går» og 
«FTU – Friluftsliv Tilrettelagt for 
Utviklingshemmede», med fokus 
på inkludering og lavterskeltilbud 
i nærområdet.
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Gapahuk ved Viggohytten på 
Damsgårdsfjellet.

Fanegrind på Fanafjellet.

Dugnadsgjeng ved Nubbevatn 
på Natlandsfjellet.

Dugnadsgjeng på Askøy.

Steinbro på Gullfjellet.
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KULTUR 
For å bidra til å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i Bergen, 
støtter Fondene lokalt forankrede unge talenter og samarbeidende 
parter, særlig innen musikk og scenekunst.

BERGEN FILHARMONISKE 
UNGDOMSORKESTER (BFUng)  
BFUng fremstår som det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som ikke er 
prosjekt orientert, men som er i kontinuerlig drift gjennom hele året, med vel 90 med-
lemmer mellom 15–25 år og full symfonisk besetning. 

Fondene bidro til at Ung Symfoni ble startet opp i 1997, og har fulgt orkesteret siden. 
I 2017 hadde de konsert på Torgalmenningen i Bergen, og denne vellykkete konserten 
avstedkom innbydelse til å spille i Kina. Fondene ga bidrag til denne turen i 2018.

www.harmonien.no/bfung/#743

BFUng i Kina.
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Nye Fyllingsdalen 
Teater 
Forestillingen «Hekseringen» 
ble satt opp av amatørteateret 
Nye Fyllingsdalen Teater på 
Bergenhus Festning i august 
2017. Oppsettingen var en stor 
suksess, og Fondene ga støtte til 
nyoppføring i 2018. 

Møhlenpris 
Skolekorps  
ble reetablert i 2018 

Kaland 
Skolemusikkorps
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KLIMA

GC RIEBERS KLIMAINSTITUTT VED NANSEN 
SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING
Fondene har gjennom en årrekke bidratt økonomisk til GC Rieber Klimainstitutt 
på Nansensenteret sin forskning på studier og modellering av lokal luftforurensing. 
Forskningen har bidratt til å bygge opp en unik kompetanse innen høyoppløselig atmos-
færemodellering. Nansensenteret har anvendt denne kompetansen i flere studier og 
oppdrag relatert til ulike aspekter av luftforurensingssituasjon i Bergen, som blant 
annet studier av spredning og konsentrasjonsdannelse av luftforurensing fra veitrafikk, 
vedfyring og skip ved kai. 

I 2018 finansierte Fondene en studie på vedfyrings betydning for luftforurensning 
i Bergen. Rapporten fokuser på spredning og bakkenære konsentrasjoner av luft-
forurensing fra vedfyring i private hjem i Bergen kommune.

Studien konkluderer med at, på kalde dager med inversjon, kan mellom 21.000 – 24.000 
eiendommer i Bergen kommune være eksponert for moderat eller høy luftforurensning 
som følge av dagens utslipp fra vedfyring alene. Med bare rentbrennende ildsted i hele 
kommunen vil utslippene reduseres med ca. 64%, og antall eksponerte eiendommer 
reduseres til 1.000–2.000. 

www.nersc.no/

Handle umiddelbart 
for å bekjempe 
klimaendringene og 
konsekvensene av dem

Foto: Bergen Reiselivslag / Jan M. Lillebø
Slik ønsker vi at Bergen skal se ut. 
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NORSK KLIMASTIFTELSE 
Fondene finansierte rapporten «Matsystemet under press», om matproduksjon i lys av 
klimaendringene. Det er nå gitt støtte til en videreføring av denne rapporten, «Mat-
systemet 2030», som fokuserer på bærekraft og ernæring, med hovedfokus på kjøtt-
forbruket. 

Rapportutgivelsen skal støttes med kampanjeaktiviterer som vil bidra til økt oppmerk-
somhet om temaet.

www.klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-matsystemet-press/
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INTERNASJONALE PROSJEKTER

ERNÆRING – BARN I NEPAL
Fondene har tidligere bidratt til en studie ved et forskningssenter i Bhaktapur. Senteret 
driver studier omkring barnehelse, ernæring, infeksjoner og hjerneutvikling. Konkret 
har fondene støttet en studie om hvilken betydning mangel på vitamin B12 hos spebarn 
har for den videre vekst og utvikling.

Som en oppfølging av dette undersøkes det nå hvilke resultater tilskudd av vitamin B12 
har gitt på barnas videre utvikling. Studien ledes av professor Tor A. Strand ved senter 
for internasjonal helse (CiH), UiB. Fondene har gitt et 3-årig bidrag til videre studier.

YES KILIMANJARO, GABRIELLASENTERET
Fondene har gitt støtte til bygging av et bakeri med utsalg på Gabriellasenteret i Tan-
zania, som drives av YES Kilimanjaro. Her skal de unge gå i lære for å bli gode bakere, 
kunne behandle kunder, samt få veiledning i et bedret kosthold.

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis 
rettigheter tidlig i livet, at de blir diagnostisert og får adekvat opplæring, slik at de kan 
bidra i sine lokalsamfunn.

All innsats av YES Kilimanjaro i Norge gjøres av frivillige.

Utrydde alle former for 
fattigdom i hele verden

Kognitiv testing av barn.
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SANITÆRFORHOLD I INDIA
Compact India har fått støtte til å bedre sanitær- og luftforhold for fattige arbeidere i 
New Dehli i India, og ønsker med dette å legge til rette for bedrete forhold for arbeidere 
i lavtlønnsyrker. 40 familier har fått nye kjøkkenbenker som skal bidra til familienes 
hygiene. Mange familier tilbereder ellers maten sin på gulvet.

Ny kjøkkenbenk, for anledningen 
pyntet med blomster.

Yes Kilimanjaro. Agnes med 
noen av elevene som kommer til 
leksehjelpen.

www.yeskilimanjaro.no/om-oss/om/
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TALL FRA REGNSKAPENE 2018
NØKKELTALL (hele tusen)

RESULTAT 2018 2017

Ordinære inntekter 22 949 22 331

Gave 2017 0 28 125

Tildelinger -13 382 -48 814

Andre kostnader -1 381 -1 394

Driftsresultat 8 186 249

BALANSE 31.12.2018 31.12.2017

Urørlig egenkapital 85 840 85 840

Fri egenkapital 320 168 311 982

Ikke utbetalte bevilgninger 11 077 45 442

Sum gjeld og egenkapital 417 085 443  264

Bergen, 15. mars 2019

Helge S. Dyrnes Chr. Rieber  
Styreleder

Jannike Rieber

Bjart Nygaard Paal-Henrich Berle
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1997–2018
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MOTTAKERE

Mange av bidragene har vært med å starte opp nye, samfunnsgagnlige prosjekter som 
ellers ikke fikk offentlig eller annen støtte.

BFUng, musikkterapi og dugnadsgjenger på byfjellene er gode eksempler på dette.
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As of 31.12.2018 the GC Rieber Foundations comprise the following charitable foundations:

• GC Rieber Fondet

• Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond

• Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

• Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier

The purpose of the foundations administered under the name of the GC Rieber 
Foundations is first and foremost to support and develop charitable causes in and 
around Bergen. In addition, contributions are awarded to medical and other research.
 
For several years, the foundations have supported projects which support the UN’s 
sustainability goals, such as to assure good health, improve nutrition and stop climate 
change. The establishment of SEFAS – Senter for alders- og sykehjemsmedisin (The 
centre for old-age and nursing home medicine), Barnas Fysioterapisenter (The Childrens’ 
Physiotherapy Centre) and GC Riebers Klimainstitutt (GC Rieber Climate Institute) are 
all examples of how the GC Rieber Foundations, even before the UN defined its goals, 
were engaged in highly relevant charitable projects. The Foundations’ involvement in 
initiatives to develop Helgeseter, healthy nourishment and encourage outdoor activities 
all fall under the UN’s most important sustainability goals to ensure good health and 
promoting quality of life for all, regardless of age. In the years to come, the board plans 
to continue it’s work within the health sector. Supporting charitable- and voluntary 
work will still be a priority. 

To ensure that our contributions actually make a difference, active involvement from 
the members of the board and administration is vital. Instead of giving unconditional 
monetary gifts, the GC Rieber Foundations will actively monitor projects and spending 
to make sure that goals are met. A critical consideration of implementation capacity 
in projects is important in order to ensure that projects can be followed through from 
start to end. 

English summary: 

GC RIEBER FOUNDATIONS 2018
The GC Rieber Foundations contribute to social welfare, arts and research. The Rieber family 
has always recognised that the company GC Rieber AS is part of the wider community. This led 
to the establishment of the first GC Rieber Fund in 1929. Several foundations have been set up 
since, the most recent being Paul (Paal) Rieber’s Fond til støtte for utdannelse av supplerende 
terapier in 2012.
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The GC Rieber Foundations directly and indirectly owns approximately 28% of the GC 
Rieber Group, and the Group’s employees contribution is vital to be able to raise funds 
for considerable charitable work. 

Over the last 20 years the Foundations have granted more than NOK 200 million to 
various projects to public benefit. Although the board must always maintain the value 
of the Foundations’ tangible assets, we are likely to be in a position to award between 
NOK 10 million and NOK 15 million per year in years to come.

De Zee Ploeg-bautaen på Herdla.
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Gårdsarbeidet på Helgeseter.

Samuel Massie og Christian Rieber.
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BFUng i Kina.
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