
Ridderrenn og
ridderritt er be-
grep nordmenn
har levd med i
årtier. De fleste
forbinder det, rett
nok, med Erling
Stordahl og hans
livsverk Beito-
stølen.
Ridderdagene er
derfor en videre-
føring her i
Østfold av hans
filosofi, om økt
livskvalitet for
funksjons-
hemmede gjen-
nom aktiviteter og
friluftsliv, kultur
og natur. Vel-
kommen til
Ridderdagene på
Storedal fra
fredag 5. til
søndag 7.
september!

-Av TCAa-

I år er det 20 år
siden Erling
Stordahl døde, 71
år gammel, den
blinde høvdingen
på slektsgården
Storedal i Skjeberg.
Der finner du også
hans grav, midt i
det som er et annet
av hans livsverk,
Storedalanlegget.
Bindsterke bøker og
metervis med ar-
tikler, er skrevet om
mannen som tross
manglende syn, ut-
rettet mer enn de
aller fleste seende.

Samarbeid
Som vanlig er det
påmeldt en rekke
deltagere, langt
utenfor Østfolds
grenser. Et tett-
pakket program,
der både funksjons-
hemmede og funk-
sjonsfriske kan
delta, starter
klokken 10.00
lørdag, der
Ridderrittet et
hovedattraksjonen.
Syklistene kan
velge mellom 50,
10 og 3 kilometer
traséer, «stukket»
av proffene i Sarps-
borg Sykkelklubb.
Medlemmer derfra
stiller også opp som
hjelpemannskaper
og ledsagere, for de
som trenger piloter
på sine
tandemsykler. 
Videre blir det foto-
utstilling, skyting
med laservåpen, ar-
keologiske utgrav-
inger for barn og

hoppeslott. Du kan
prøve deg på
sommertruger eller
du kan snekre fug-
lekasser og kose
deg med speider-
aktiviteter. En
speiderleir med 200
deltagere er nemlig
også der. Tahir-
leker blir det, og en
«ekte»
ridderturnering
med hester og
riddere i full
mundur. 
Vi skal selvsagt ikke
glemme underhold-
ningsdelen på
kvelden, slik at det
virkelig vil bli noe
for alle denne
dagen på Storedal.
Søndagen byr også
på en masse, først
med frokost i
ridderleiren,
friluftsgudstje-
neste, åpning av
Friluftslivets dag
klokken 12.00 og
en masse ak-
tiviteter, som på
lørdag, pluss mye
mer. Vi nevner
spesielt seiling i
Skjærviken, som
noe av det mest
spennende.

Ta turen til
Storedal
Det er en gjeng med
sanne entusiaster
som gjennom en
årrekke har gjort
Ridder-konseptet
mulig. Uten den
frivillige innsatsen
ville det ikke være
gjennomførbart.
Når det er sagt, skal
vi ikke glemme det
som heter Frilufts-
livets uke i Sarps-
borg, som også er
involvert i ar-
rangementet på
Storedal. Her er
Sarpsborg kom-
mune hovedaktør.
Som tidligere
nevnt: Alle kan
delta i aktivitetene.
Bli derfor med på å
gjøre Ridderdagene
på Storedal til en
fest for alle. Husk
også at et besøk på
Storedalanlegget, i
seg selv er en reise
verd. Lyd-
skulpturen Ode til
lyset, amfiteateret,
sansehagen og alt
det andre, alt til-
rettelagt for syns-
hemmede, må
simpelthen opp-
leves, også av oss
seende.

Ridderdagene på Storedal

F.v. Hege Beate Lindemark, daglig leder ved Storedal, Ingebjørg Guslund, medlem av prosj.gruppen for Ridderdagene, Diana Hanisch, prosjektleder
og Marit Pedersen fra Sarpsborg kommune.


