TRONDHEIM

Alf Roger «Alfi»
Forseth, Patrick Trøen
og Stian «Krølle»
Myrvang slapper av
på 22B, «værestedet»
til Salem Menighet.

– UNGDOM ER
IKKE OBJEKTER
Trondheim Torg er Midt-Norges tyngst belastede
område for ungdomskriminalitet. Men siden 2005 er
politianmeldelsene ved kjøpesenteret halvert. Mye av svaret
ligger rett over veien, i kafélokalet til Salem menighet: 22B.
T e k s T og F O T O S I N D R E S T O R V O LL

− Før var Trondheim Torg helt vilt. Det
ble roligere etter at 22B kom. «Alle» kommer
innom i ny og ne fordi det er et såpass bra tiltak,
sier Alf Roger «Alfi» Forseth (19).
22B er en rusfri møteplass på ungdommens
premisser, men med klare kjøreregler og tilstedeværelse av voksne. I motsetning til en vanlig
fritidsklubb, er målgruppa ungdom «som står i
fare for negativ utvikling i forhold til rus og
kriminalitet og som er i ferd med å falle utenfor
hjem, skole, arbeid og aktiv fritid». Salems intensjoner er å se, være med, motivere og hjelpe
ungdom til bedre å mestre eget liv.
− Hvis vi mener noe seriøst med å være Jesu
etterfølgere, må vi gjøre noe mer enn å fylle opp
egen menighet, låse oss inne og rope halleluja,
sier Dag Christian Sørum.
Det er mandag og tid for 22B kvalifisering,
der Sørum er prosjektleder. Lavterskeltilbudet
inngår i den statlige satsingen «Unge utenfor»
til Barne- og likestillingsdepartementet, som
skal fange opp de som ikke passer inn i den
videregående skolen. Halvparten av guttene som
påbegynner yrkesfaglig utdanning, fullfører
ikke.
− 22B kvalifisering er tett oppfølgning av og
styrke på veien til ungdom opp mot jobb, skole
og arbeidstrening. Her er ikke produktiviteten i
sentrum, men mer det å være, forklarer Sørum.
Arbeider for positiv utvikling:
Patrick Trøen, Dag Christian Sørum, Stian
Myrvang (bak), Alf Roger Forseth, Kjell Inge
Enge, Bjørn Storm Johansen og Stian Aune.
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− Hvordan møter dere ungdommen?
− Mange steder er problemet å finne ungdommen. Hit kommer de av seg selv. Vi ser dem i
øynene og tar dem på alvor. Her skal ingen falle utenfor.

Vanlige folk
«Alfi» baker seg en pris [snus] og flytter Colaflaska fra baklomma til bordet før han slenger
seg nedpå sofaen inne i 22B-kafeen. Sammen
med Stian «Krølle» Myrvang (18) og Patrick
Trøen (17) tar han seg en velfortjent hvil. De
tre gutta er i jobb og
under utdanning, men
får oppfølging og arbeidstrening fra Salem. I dag
har de skjært opp tømmer
i bakgården, pusset opp
inngangspartiet i Salem,
fylt opp askebegeret utenAlf
for og økt mobilregninga.
Stemningen er avslappet og lystig.
− Dette er mye bedre enn å ligge inne hele
dagen, sier Alfi.
− Her har vi noen å prate med og får gjøre
ting på vår måte. Bare negativt, fleiper Patrick.
− Og folkene som er her finner ikke på så mye

sprell. Få med ordet ikke, sier Krølle.
− Hva tenker dere om at stedet drives av kristne?
− Jeg ser ikke på dem som kristne, men helt
vanlige folk. Selv har jeg ingen planer om å bli
kristen eller prest, sier Alfi.
− Jeg er ikke akkurat kristen jeg heller, sier
Patrick og slipper noen gloser.

Mer enn ungdomsarbeid
Miljøarbeider Bjørn Storm Johansen hadde en
hardhendt fortid med kriminalitet og rus før
han ble en kristen.
32-åringen bruker
tida på å være og
snakke med ungdommen og bygge
relasjoner til dem.
Mye av oppfølgninRoger «Alfi» Forseth gen skjer utenom
åpningstid.
− Vi driver med så mye mer enn ungdomsarbeid.
Ungdom er ikke objekter vi skal gjøre resultater av.
Når vi har 100 ungdom her, er det flere det går
dårlig med enn bra. Men alle skal alltid være like
velkomne. Hensikten er å vise kjærlighet.
− Er det forenelig med regelverket?

«’Alle’ kommer innom i
ny og ned fordi det er et
såpass bra tiltak»

− Du får ikke komme hit rusa. Men det er en
hårfin balanse. Jesus ville ikke avvist en rusa person. Alkohol og vold tar vi en prat om utenfor.
Men til dags dato har vi ikke stengt noen ute.
− Snakker dere om Jesus?
– Vi forkynner ikke. Det er veldig viktig ikke
å dytte Bibelen på noen. Alle vet vi er kristne.
Hvis noen spør oss, forteller vi, sier Storm
Johansen. n
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Kontaktesenter for barn og unge 		
(15−22 år) i Trondheim sentrum
En del av arbeidet til Salem Menighet
Navnet kommer fra gateadressen,
Prinsens gate 22B
Virksomhet: Tilstedeværelse i sentrum,
individuell oppfølgning, «værestedet»
22B, turer og aktiviteter
Tre ansatte, 25 frivillige, kontakt med
rundt 100 ungdommer
Mange støttespillere i næringsliv,
kristenliv og Trondheim kommune.
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