
Mange har funnet sine røtter takket være Tore 
Strømøy. Nå har «Tore på sporet»-programlederen 
fått pris for jobben. Ikke rart datteren Mia er stolt.

STOLT ØYEBLIKK: Tore mottok 

Foreningen 2 Foreldres hederspris 

av barne-, likestillings- og inklude-

ringsminister Solveig Horne. Til høyre 

leder av foreningen, Roger Sollied 

Johansen.

Fikk 
hederspris!

PrOgr amLEdErEn  To re 
Strømøy (53) er klar på én ting om 
oss mennesker.

– Røtter er veldig viktig. Jeg 
pleier å definere oss mennesker 
som et tre. Jo dypere røtter du 
har, jo bedre står du.

Da interesseforeningen Foren-
ingen 2 Foreldre delte ut sin før-
ste hederspris sist uke, var Tore 
Strømøy en naturlig og verdig 
vinner. Som juryen skriver: «Han 
har klart å løfte frem i lyset det 

tomrom som oppstår når man 
ikke vet hvilke røtter man har». 

Datteren Mia (22) var med sin 
far på prisutdelingen.

– Det er stas at noen er så takk-
nemlig for jobben pappa gjør, at 
de setter pris på det, strålte hun 
stolt til Her og Nå.

SInE EgnE røtter har Tore 
Strømøy vært tydelig på overfor 
barna. Som mange andre har 
karen fra Frøya opplevd et sam-

livsbrudd. Han fikk ny rolle som 
deltidsfar da han og ekskona 
gikk hver til sitt. Men for begge 
har barna gått foran alt, noe Mia 
bekrefter.

– Han er veldig omsorgsfull og 
passer på å ta vare på oss og in-
kludere alle. For eksempel feirer 
vi i familien jul og merkedager 
sammen, selv om han og mam-
ma ikke bor under samme tak. 
Og før jeg flyttet til Oslo, var hele 
familien samlet til middag, fortel-
ler datteren, som tar skuespiller-
utdanning i hovedstaden. 

SammEn mEd eksen har Tore 
også Sandra (21) og Jannicke (25).

– Jeg føler meg ikke som et 
skilsmissebarn, for det føles som 
om vi fremdeles er en familie. Vi 
kan bestemme oss for å dra ut 
på søndagsmiddag, og om det er 
pappa som foreslår det, så er det 
helt vanlig at han sier: «Ja, da kan 
mamma også være med!».

Selv er pappa Tore klar på hva 
mange foreldre opplever som 
vanskelig etter brudd.

– Å ville barnas beste, og sette 
dem først i alle henseender. Det 
er ikke enkelt, og det tror jeg alle 
som har vært gjennom brudd kan 
si. For ungene er det best å ha en 
mor og far som har det bra. Men 
det er ikke alltid like lett.

DATTEREN MIA RosER ToRE sTRØMØY

Jeg føler meg ikke  
som et skilsmissebarn



BlA oM: lEs MER på NEsTE sIDE! ➤➤➤➤

Kan Jang
–perfekt nødhjelp 
ved forkjølelse
Med en mikstur av rød solhatt, basilikum 
og russisk rot virker Kan Jang lindrende 
ved hoste og lett feber, sår hals og slim. 
Finnes som velsmakende mikstur og 
tabletter.

Tilgjengelig på apotek og i helsekost.

bringwell.no

nÆrT FOrHOLd: Tore 
Strømøy har alltid hatt et 
nært forhold til sine tre 
døtre. Datteren Mia fortel-
ler om en omsorgsfull og 
inkluderende far. 

– Hva SYnES du om din datters 
ros av samarbeidet mellom deg 
og din ekskone?

– Jeg tror vi har klart oss over 
gjennomsnittet bra. Kanskje har 
vi vært flinkere til å fokusere på 
ungene enn oss selv. Man må jo 
svelge noen kameler, det er jo 
gjort på begge sider. Det er vel 
ikke noe problem å feire julaften 
sammen, hvis det er det ungene 
vil? Det er én dag, det klarer alle. 
Hvorfor skal man krangle da? 
spør sympatiske Tore diploma-
tisk.
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