’’

Herre, vi har satt vårt
håp til deg, sjelen lengter
etter deg og ditt navn.
Jes 26, 8b
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Ung tro
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redskap
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Usikkert om
Meriam blir
satt fri
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Inviterer vanskeligstilte
inn i kristent bokollektiv

STABILE RAMMER: «David» mener han har fått mer struktur i hverdagen og en annen livsstil etter at han flyttet sammen med Audun Bull Kristiansen (t.v.) og Anders

Salen Aarseth (t.h.). FOTO: SILJE ROGNSVÅG

■ I Trondheim flytter unge kristne fra Salem menighet
sammen med risiko-ungdom i bokollektiv.

■ – Det har skjedd store forandringer i livet mitt til det
positive, sier eks-kriminelle «David».
SIDE 17-18

Bli inspirert til å jobbe med ungdom!
Johan Lövgren

TRO I PRAKSIS
Boka gir et ærlig innblikk i ungdoms
møte med tro, og viser hva deltakelse i
trospraksiser over tid gjør med ungdom.
Den bygger på samtaler med elever på
tre kristne folkehøgskoler, og er en del
av prosjektet Ungdom, Kultur, Tro.
Tro i praksis er et verktøy til strategisk
tenkning for alle som jobber med
ungdom på internatskoler,
leirsteder og i menigheter.
142 s. kr 249,-

22 59 53 00
ordre@iko.no
www.iko-forlaget.no

Bygger De Kristnes base
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Menighet

Tips oss:

Tlf: 55 55 97 00
E-post:

nyhetsleder@dagen.no

Flytter inn med risiko
I Trondheim får «David» hjelp
til å starte et normalt liv gjennom å bo i et vanlig bokollektiv med unge fra menigheten
Salem.
Silje Rognsvåg
silje.rognsvaag@dagen.no

Fuglene kvitrer mens sola står opp
over Trondheim. Det er en tidlig
torsdag morgen i slutten av mai i
et guttekollektiv på den bedre siden av byen.
– Klar for frokost, gutter?
Sivilingeniør Audun Bull Kristiansen (28) går fra rom til rom for
å vekke de andre guttene i huset.
Han bedyrer at det er sjelden de har
fellesfrokost, men i dag steller han
i stand med et bredt utvalg pålegg.
– Her var det mye syltetøy, utbryter sykepleierstudent Anders
Salen Aarseth (22) ved spisebordet.
Den lyse stua er maskulint
innredet med en flatskjerm, peis,
svarte møbler og gardiner, men
også grønne planter og bilder på
veggene har fått plass.
Aarseth og Kristiansen er ansvarspersoner i kollektivet i regi
av 22B Kontaktsenter, menigheten
Salems botilbud for ungdommer
med vanskelig bakgrunn.
– Hadde det
ikke vært for
dette tilbudet,
hadde jeg antakelig vært like
ille ute som
jeg var før, sier
«David» (24) og
tar seg en skive.
Siden
før
nyttår har han
og en ungdom
til med utfordringer bodd med Aarseth og Audun Bull Kristiansen fra Salem. De
deler kjøkken, stue og bad, men har
egne soverom, og ungdommene får
ha kjærestene sine boende der også.

”

FAKTA
22B Bolig
◗◗ 22B Kontaktsenter er et prosjekt
i samarbeid mellom Salem
menighet (Normisjon), Trondheim
kommune og kjøpesenteret
Trondheim Torg/Vital Forsikring.
◗◗ Målgruppen er ungdom som er
i ferd med å falle utenfor skole,
arbeid, aktiv fritid og hjem.
◗◗ 22B har fem ansatte, to sosionomer, en spesialpedagog, en
sykepleier og en snekker.
◗◗ Botilbudet er inspirert av Maritastiftelsens tilbud i Oslo, samt
Trondheim kommunes tilbud
Ungbo, og er støttet av Husbanken fram til sommeren.
◗◗ 22B Bolig vektlegger bosetting
med frivillige og tar også med
ungdommer med svært tung
bakgrunn.

med navn og bilde på grunn av
hans fortid.
– Jeg har arbeidet i litt lugubre
miljø. Jeg hang fast der til jeg satte
en strek og sa at dette går ikke lenger. Samvittigheten tar deg igjen
kan du si, forklarer han, uten å
ville gå mer inn på hva han gjorde.
24-åringen var en periode
hjemløs og «sofaboms» hos kamerater,
noe
som gjorde det
vanskelig å ta
avstand fra det
han holdt på
med før.
I høst havnet
han på 22B etter tilfeldigvis
å ha møtt på
«David»
noen fra Salem.
Der fikk han tilbud om å være
med i boligprosjektet.
– Jeg gikk ikke inn i kollektivet med store forventninger, men
fant fort ut at det var veldig bra for
meg. Det har skjedd store forandringer i livet mitt til det positive,
sier «David».
– Hvordan kom du deg ut av
ditt gamle miljø?
– Jeg tok avstand fra alle mine
venner i det miljøet og takka stolt
nei til alle tilbud om «arbeid». Det
var hardt, det var en brå vending
i høst. Men de har faktisk respektert det, sier «David».

Jeg har fått litt
struktur i hverdagen som jeg ikke
hadde før, og en
annen livsstil.

Vanskeligheter
22Bs boligarbeid startet opp i mars
i fjor. Konseptet er at ansvarspersoner blir hverdagslige rollemodeller
for ungdommene, som får trygge
rammer for å stable livet på beina.
– Vi synes vi har kommet veldig
godt i gang. Utfordringer har det
vært underveis, og noen vanskelige situasjoner som vi har måttet
rydde opp i, men det lærer vi mye
av, sier prosjektleder Dag Christian Sørum i 22B-staben.
Kontaktsenteret har i en årrekke drevet kafé, arbeidstrening
og aktivitetstilbud i Prinsens gate i
Trondheim sentrum for å nå ut til
ungdom med utfordringer knyttet
til rus, kriminalitet, avbrutt skolegang, lite arbeidserfaring eller
psykiske problemer.

Sofaboms fikk bolig
«David» ønsker ikke å stå fram

Vil bli snekker
Dagene tilbringer han på 22B
Kontaktsenter med arbeidstrening og sosialt fellesskap med andre ungdommer som har hatt det
vanskelig.
– Det har fungert veldig bra. Jeg
har fått litt struktur i hverdagen
som jeg ikke hadde før, og en annen livsstil, sier «David».
Nå drømmer han om å bli snekker og få et godt liv med kjæresten,
som også går på 22B.
Trygge rammer for livet får han

ROLLEMODELLER: – Det merkes at vi er fra litt forskjellige verdener, sier «David» (t.h) om bofellesskapet med

ved å bo med Audun Bull Kristiansen og Anders Salen Aarseth.
– Det har vært helt greit. Vi trår
ikke hverandre så veldig på føttene. Det merkes at vi er fra litt
forskjellige verdener. Man møtes
på halvveien, sier «David».
Selv om Kristiansen og Aarseth
er såkalte ansvarspersoner for kollektivet, skal de ikke gjøre mer enn
å bo sammen med «David» og den
andre ungdommen i huset.
– De har full kontroll på sitt
liv. Jeg og Audun er de «kjedelige» karene sammenlignet med
hva de andre har gjort før. Det er
sterkt av dem å være her og prøve
å komme seg videre. Her får de et
stabilt miljø og det de trenger for

å arbeide seg videre, sier Aarseth.

Gode øyeblikk
Kristiansen forteller at de har hatt
litt ulike folk innom kollektivet
siden det startet opp i mars i fjor.
– Noen har problemer og trenger ekstra hjelp. Det kan være litt
slitsomt. Men så har vi gode øyeblikk av fellesskap og vennskap
som går langt i å veie opp for de
få gangene det er vanskelig, smiler
28-åringen.
Ansvarspersonene blir jevnlig
fulgt opp av staben i 22B, og skal
ikke fungere som støttekontakt.
– De skal modellere hvordan
vanlige folk bor og lever, og selvsagt være inkluderende for å skape

et godt miljø. Trenger ungdommene oppfølgning, gjøres det av
oss ansatte i 22B. Vi stiller opp
hele døgnet, sier prosjektleder
Dag Christian Sørum.

– Dette er menighet
Sørum sitter på 22Bs kontor i andre etasje, over kafeen med samme navn. I løpet av en dag er mellom 30 og 40 unge innom for en
matbit, arbeidstrening og sosialt
fellesskap.
– Kan vi øvelseskjøre i dag, spør
en jente og stikker hodet inn døra
til kontoret.
– Kanskje i morgen, kom klokka 11, svarer Sørum.
Han er glad for de frivillige
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Sparte i ti år
for å kunne
reise til Norge

o-ungdom
PRINSENS GATE 22B: Til 22Bs kafé kommer mellom 30 og 40

unge daglig for en matbit, arbeidstrening og fellesskap. Salem
menighet driver kontaktsenteret sammen med kommunen og
kjøpesenteret Trondheim Torg. FOTO: Silje Rognsvåg

22B får skryt av
Trondheim kommune
Kontaktsenteret har hatt stor
betydning for ungdomsmiljøet
i byens sentrum, ifølge seniorrådgiver.
Silje Rognsvåg
silje.rognsvaag@dagen.no

– Her har jeg personlig blitt fascinert av kombinasjonen ideell
forankring, personlig engasjement og rett og slett godt faglig
arbeid. Få menigheter har folkene
og «gutsen» til å satse slik Salem
har gjort i dette tilfellet, sier seniorrådgiver Lars Konrad Mostad i
rådmannens stab, til Dagen.
Trondheim kommune og kjøpesenteret Trondheim Torg samarbeider med Salem menighet om
å hjelpe ungdom gjennom kontaktsenteret 22B.
22Bs boligprosjekt er kommunen ikke med i, men de er så langt
fornøyd.
– Det er i en tidlig fase og er
vanskelig å vurdere betydningen
av utover at det supplerer omfanget av boligsosialt arbeid for
ungdom, sier seniorrådgiver Lars
Konrad Mostad.
Det er Husbanken som det siste
året har gitt tilskudd til boligprosjektet for å høste gode og dårlige
erfaringer med konseptet.
Husbanken, statens organ for
å hjelpe bostedsløse, er positiv til
frivillige aktører.

FAKTA
Unge uten bolig
◗◗ En fjerdedel av de bostedsløse i
Norge er under 25 år, og tilsvarer
1506 personer (tall fra 2012).
◗◗ 502 av dem er under 20 år.
◗◗ De fleste bor hos venner og
kjente. Få bor i midlertidige botilbud og akuttovernattingssteder.
◗◗ Akutt bostedsløshet er vanligere
blant yngre enn eldre. Rundt
halvparten er uten bolig over
lengre tid.
◗◗ Blant unge er psykiske problemer
vanlig, mens rusavhengighet er
mindre vanlig enn blant eldre
bostedsløse. Kilde: Husbanken

– Vi ønsker å høste erfaringer
om hva som skal til for at de skal
klare seg bedre til tross for store
utfordringer, sier Thomas Hugaas
Molden, prosjektleder i Husbanken, region Midt-Norge.
Han påpeker at 22B tør å ta seg
av ungdom med tung bakgrunn
og store utfordringer, i større grad
enn kommunens eget Ungboprosjekt.
– Vi ser også at det er viktig å
få andre aktører enn offentlige på
banen for å løse boligsosiale utfordringer der det er mulig å utfylle
arbeidet kommunen gjør, sier
Molden. DAGEN

d Audun Bull Kristiansen (28) (t.v) og Anders Salen Aarseth (22) fra Salem menighet. alle fOTO: Silje Rognsvåg

ungdommene som har stilt opp
for å bo med ungdommer som vil
få livet på rett kjøl.
– Mange brenner for Jesus og
har lyst til å være kirke. Dette er
menighet. Det tenker vi i hvert
fall, sier Sørum.
Han understreker at som kirke
henger det diakonale sammen
med forkynnelse – den klassiskevangeliske metoden.
I 22B er det dog kun forkynnelse i huskirken der mellom to
til ti ungdommer møter opp på
torsdagskveldene etter at kafeen
stenger.
– Så er vi veldig villig til å snakke om Jesus om vi blir spurt, smiler Sørum. DAGEN

Slik hjelpes unge uten bolig

KAFEEN: Marthe (19) (t.v. i midten) flyttet nylig inn i jentekollek-

tiv i regi av 22B. – Jeg stortrives, de er forståelsesfulle, sier hun.
Marthe Louise (22) (t.h. i midten) har nå som mål å få ned gjeld,
ta førerkortet og få tilbake omsorgen for barnet hennes.

Husbanken støtter flere prosjekter
på landsbasis for å høste erfaring
og kompetanse for ulike grupper
unge.
I Molde sørger Bufetat for at
unge med problemer innen rus,
psykiatri og atferd får tilbud om
egen støttespiller som kalles «los»
som koordinerer ulike tjenester
i kommunen og har en personlig
relasjon med ungdommen.
Kirkens Bymisjon i Drammen
hjelper ungdom under soning i
prosjektet «Fri ung» til å få seg bolig, arbeid og nettverk.
Bodø Foyer er et boligprosjekt

etter modell fra Skottland som ble
startet opp i mai. Kommunen bygger 14 boenheter i nærheten av et
kommunalt familiesenter. Senteret brukes til husmøter, botrening
og læringsaktiviteter.
Nylig inngikk Husbanken
samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo for å utvikle metoder
og modeller for boligløsninger
til kommunene. Bymisjonens tilbud ByBo vant nylig statens pris
for boligsosialt arbeid. ByBo har
rundt 80 leiligheter fordelt på seks
adresser med ulik profil og faglig
tilnærming. DAGEN

