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Joe Fjeld (oransje jakke) er årets ildsjel i den landsdekkende foreningen Et slag av gangen. 

Prisen ble delt ut med andre nylig aktive golfspillere fra Eidskog tilstede. Foto: Øystein Engh  

Joe hedret med ildsjelpris: – Jeg har alltid 

vært sjenert, men det har snudd helt 

Joe Fjeld sier at han aldri hadde vært den han er i dag uten Frisklivssentralen. 

To år etter han begynte der, ble han hedret med pris.  

Øystein Engh Journalist  

Publisert onsdag 14. desember 2022 - 16:56  

Marianne Smith Magelie, styreleder i Foreningen Et slag av gangen, liker seg godt på 

Liermoen. Hver gang hun er her, berømmer hun inkluderende golfmiljø i klubben, Golf 

Grønn Glede og ikke minst Frisklivssentralen i Eidskog. 

Hvis hun skal flytte på seg, så blir det hitover, sier hun og til med. 

Onsdag ble ildsjelprisen delt ut på Liermoen, og den gikk til Joe Fjeld. Den fikk han for å 

være en stor pådriver for eidskoginger på golfbanen. 

Deltakerne derfra som er med i regi av prosjektet Et slag av gangen og Golf Grønn Glede kan 

ha mange forskjellige og mindre heldige utgangspunkt hva gjelder fysisk eller psykisk helse. 

– Joe, du er et godt forbilde og et lim i golfgjengen. Det er lett å bli glad i deg. Det er med 

stolthet jeg gir deg Foreningen Et slag av gangens ildsjelspris i 2022, fortalte Magelie. 
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BAKGRUNN: 

 

Golfen gir glede til stadig flere eidskoginger: – Pleide å 

røyke 40 sigaretter om dagen 

 

Hun sa også at hun deler ut prisen til en person som er flink til å ta vare på menneskene rundt 

seg, følger opp og tar ekstra ansvar. 

Prisen var en overraskelse på slutten av besøket, og i hvert fall ikke noe Fjeld hadde noe 

kjennskap til. 

Med prisen følger også 10.000 kroner, men det var noe en tydelig rørt Fjeld ville gi tilbake til 

Frisklivssentralen. Det var Petter Lindstad fra Eidskog kommunes frisklivssentral som fikk 

han inn i dette for to år siden. 
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Marianne Smith Magelie delte ut prisen til Joe Fjeld. Foto: Øystein Engh  

– Jeg har alltid vært sjenert, men det har snudd helt etter jeg ble med. Det er veldig gøy å 

kunne hjelpe når jeg blir spurt, sier Fjeld. 

Han er 57 år, og begynte altså da han var 55. Fjelds deltakelse er også bevis på at det aldri er 

for sent å begynne. Et slag av gangens visjon er at golf er en sport man tar med fra vugge til 

grav. Snart skal Fjeld også begynne med trenerkurs. 

– Jeg takker Frisklivssentralen. Jeg hadde ikke vært her i dag uten, for å si det sånn, sier Fjeld. 

 


