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Ungdommer i Færder 
kommune finner 
glede i å hjelpe andre. 
Nå ønsker de tettere 
samarbeid med flere 
frivillige organisasjo-
ner.
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Frivillighet er et delprosjekt i 
kommunens folkehelsepro-
sjekt. Folkehelseprosjektet har 
fått arbeidstittelen «Mitt Fær-
der», og skal bidra til en lang-
siktig styrking av kommunens 
arbeid med å fremme befolk-
ningens helse og livskvalitet. 

I tillegg til frivillighet, inne-
holder folkehelseprosjektet et 
delprosjekt knyttet til Famili-
ens hus og et prosjekt knyttet 
til ungdomsmedvirkning.

– Målet med dette delpro-
sjektet er at flere elever kan bi-
dra frivillig for lag og foreninger 
i kommunen, forklarer Tore Aa-
sen Øderud, representant fra 
kommunen. 

Frivillighetsattest
«Innsats for andre» er et valgfag 
der elever ved ungdomsskole-
ne i Færder kommune kan gjø-
re frivillig arbeid. 

Nøtterøy videregående skole 
har «Frivillighetsattesten» som 
går ut på at elever får en attest 
som anerkjenner deres frivillig-
hetsarbeid. Attesten får de når 
de går ut av videregående sko-
le. 

– Hvorfor ønsker dere å drive 
med frivillig arbeid?

– Gleden det gir. Man ser at 
det man gjør har en effekt på 
andre, sier Sivert Abrahamsen 
fra Nøtterøy videregående.  
– Man opplever å være ønsket, 
skyter medelev Alexandra 
Smith inn, og fortsetter: – Man 
ser at folk smiler der og da, men 
det er også med på å opprett-
holde en god psykisk helse i et 
lengre tidsperspektiv.

– Man lærer også seg selv 
bedre å kjenne. Man innser hva 
man kan gjøre for å bidra, sier 
Silje Erlandsen. 

– Ja, man får en større forstå-
else for mennesker, istemmer 
Alexandra.

Elevene fra Nøtterøy vet at 
arbeidet de legger ned også kan 

ansees som arbeidserfaring og 
at det er noe å vise til på CV-en.

 Silje har jobbet med ungdom 
og konfirmanter i Teie kirke, 
noe som er i tråd med linjen 
Barn og ungdom som hun går. 
Hun er med på å arrangere film-
kvelder, overnattinger og kafé i 
kirken, for å nevne noe. Hun 
nevner også at det er viktig med 
en god og engasjert leder, og ro-
ser sin leder i Teie kirke. 

– engasjement smitter
– Voksne kan legge til rette, 
men ungdommene bidrar ved å 
engasjere seg, og det er det som 
smitter og bidrar til at flere er 
frivillige. Og så tar man det med 
til eget miljø, som igjen bidrar 
til en varm og inkluderende 
skole. Hvis alle gjør litt, tenk for 
et fantastisk samfunn vi får, 
sier rektor på Nøtterøy Anita 
Eikeland Larsen.

– Frivillig arbeid og å gjøre 
noe for andre, gir en god følel-
se, samt at man selv lærer noe, 
sier ordfører Roar Jonstang. – Et 
samfunn uten frivillig innsats, 
vil ikke fungere. Slikt arbeid er 
også viktig for den som opple-
ver resultatet av frivillig arbeid. 
Man får en forståelse av å være 

til for andre mennesker.

Først ute
Nøtterøy videregående var 
først ute med et slikt prosjekt, 
og det har vist seg å smitte over 
på ungdomsskolene i Færder. I 
tillegg til Teigar og Borgheim, 
tilbyr også Tjøme ungdomssko-
le valgfaget Innsats for andre.

– På ungdomsskolen tar vi 
selv initiativ for å skaffe jobb. 
Det gjør at ikke alle gidder. Vi 
ønsker et tettere samarbeid 
med flere organisasjoner slik at 
frivillighetsarbeid ligger til ret-
te og flere elever vil jobbe frivil-
lig, sier Malin Kjøle Tuxen fra 
Teigar.

Vil ha flere med på laget
Nå ønsker Eikeland Larsen og 
Aasen Øderud at ungdomssko-
leelever også skal få anerkjent 
sitt arbeid gjennom et doku-
mentert bevis som Frivillig-
hetsattesten på Nøtterøy vide-
regående.

I tillegg håper de på at flere 
frivillige organisasjoner ønsker 
å ha stands på skolen 11. sep-
tember for å vise seg fram og 
skape tettere samarbeid med 
elevene.

– Hvis enda flere bidrar, er vi 
også flere som heier på hveran-
dre, sier Eikeland.

Skolene i Færder skaper engasjement rundt frivillig arbeid 

Vil ha flere frivillige

iVrig gJeng: (F.v.) Anita Eikeland (rektor), Roar Jonstang (ordfører), Alexandra Smith (Nvgs), Silje Erlandsen (Nvgs), Malin Kjøle Tuxen (Teigar), Christiane Mørken (Teigar), 
Aurora Engebretsen Næss (Teigar), Sivert Abrahamsen (Nvgs), Iben Lande (Borgheim), Clara Bigset-Berge (Borgheim) og Edel Marie Erlandsen (miljøterapeut på Borgheim US.).
 Foto: eline lauritzen

engaSJerte eleVer: Alexandra Smith, Sivert Abrahamsen og 
Silje Erlandsen fra Nøtterøy videregående.  Foto: eline lauritzen

Sesongstarten til 
Færder Seilforening 
fikk en dramatisk 
åpning, som fort 
kunne ført til en al-
vorlig ulykke. 
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Det rapporterer leder Tore 
Marthinsen. Det var i Vasskalv-
sund det skjedde.

Med kun to meters klaring 
raste en skjærgårdsjeep forbi 
en av seilbåtene.

– Bare flaks gjorde at episo-
den ikke fikk en langt alvorlige-
re utgang, mener mannskapet 
om bord i færdersnekka «Live», 
som deltok i søndagens regatta 
på Hvasser.

De var på vei østover i sun-
det, i retning Sandøsundet, 
sammen med tre andre færder-
snekker da skjærgårdsjeepen 
dukket opp på kryssende kurs.

– De fire godt voksne perso-
nene om bord satt og pratet og 
kan ikke ha sett oss, beretter 
seilerne videre.

– Vi ropte og skreik, men de 
gjorde ikke mine til å endre 
kurs. De verken så på oss da de 

passerte på kloss hold, eller 
snudde seg etterpå. Med 17,5 
kvadratmeter seilføring og 
mastehøyde på 6 meter er dette 
helt utrolig, forteller de.

Så dramatisk var situasjonen 
at en av seilerne var tett på å 
hoppe i sjøen da kollisjonen så 
ut til å være uunngåelig. Hen-
delsen satte dypt preg på sei-
lerne som trengte lang tid på å 
få roet seg ned etter den skrem-

mende opplevelsen.
– Dette er nok et eksempel på 

uvettig, uoppmerksom og hen-
synsløs kjøring til sjøs; vi opp-
lever dette hver sommer sier 
lederen i Færder Seilforening, 
Tore Marthinsen, i en kommen-
tar. Les mer om dette og se re-
gattaresultater på oyene.no. 

Seilere fikk en veldig skremmende opplevelse


