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Christian Radich Nytt utgis av
Christian Radichs Venner.
Høstmørket har kommet,
og jeg trekker skjerfet
tettere rundt halsen. Da er
det godt å tenke tilbake på
gode minner fra en flott
sommer og for min del
også et fantastisk seiltokt
i Middelhavet i høstferien.
Slike vitamininnsprøytninger, hvor mye av tiden
blir brukt i nuet, anbefales
på det sterkeste. Turene
har vært spekket av gode
opplevelser og fine folk,
nye spennende steder, god
og innholdsrik seiling, mye
sjø og vind, vindstille, delfiner, hard jobbing, avslapning, vakre
stjernehimler samt deilig mat og drikke. Allikevel tror jeg noe
av det som har gjort mest inntrykk på meg på disse toktene
har vært de flotte Windjammerne som har vært om bord som
frivillige ressurser eller lærlinger. I sommer seilte jeg sammen
med fire Windjammere fra Voyage 1, og det er nå en stor glede
å se at tre av dem har fått lærlingeplasser om bord (to på dekk
og en i byssa), mens fjerdemann har startet på kokkeskolen i
Levanger. De har alle ulike bakgrunnshistorier som brakte dem
til Windjammer-prosjektet på Christian Radich, men felles for
de alle fire er at de er flotte ungdommer som jobber beinhardt
hver dag for den flotte skuta vår. De gjør virkelig en forskjell i
hverdagen om bord og er en fryd å se i arbeid. Jeg er så glad
for at jeg har blitt kjent med alle disse!
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Og flere gladhistorier er det rundt om. En av guttene fra
Voyage 2 som deltok som frivillig under Havnelangs på for
sommeren, kunne da fortelle at hans store drøm nå er å bli
kaptein. Han startet i sommer på det danske skoleskipet Georg
Stage, og da jeg møtte han under Tall Ships Race i Bergen
i sommer var det tydelig at han storkoste seg hos danskene.
For et par dager siden kunne han fortelle at han nå har fått
jobb i et av verdens største redningsselskap, mye takket
være hans tid på Windjammer. Hans takk til Voyage Leader
Siri Elvsborg gjorde stort inntrykk.
Når Voyage 3 i skrivende stund seiler med 28 ungdommer
fra Malaga til Azorene, er også en av deltakerne fra Voyage
1 med som frivillig ressurs. Vi her hjemme følger spent med
på beretninger og bilder fra toktet blant annet på Facebook
(«Windjammer.no»), og det er en sann glede å se at de allerede
etter en drøy uke om bord har knyttet sterke vennskapsbånd,
og har lært mye nytt håndverk, sjømannskap og verdien av
samarbeid. Noe av det viktigste vi i Venneforeningen kan
gjøre, er å dele disse inspirerende historiene. Det er bevis på
at Windjammer-prosjektet virkelig utgjør en forskjell. Så får vi
bare håpe at myndigheter og skoleverket snart også ser disse
gode resultatene, og ønsker å satse på dette viktige arbeidet
sammen med oss framover. Vi har troen!

Stiftelsen takker
Vi takker Hans Herman Horns Stiftelse
for kr 350.000 til nye seil. Seilene varer
gjerne 5-6 år og målet vårt er å skifte 3
– 6 seil i året. Totalt har skuta 27 seil, så
det sier seg selv at dette er store utgifter
for Stiftelsen og vi er svært takknemlige
for dette bidraget.

Vi takker Venneforeningen for tilskudd
til nytt EKG-apparat. På sjøen og kanskje
langt fra land, er det et utrolig viktig
hjelpemiddel for de medisinsk ansvarlige
om bord, slik at man raskt kan vurdere
om et illebefinnende er et hjerteinfarkt
eller ikke.

Æresprisen til 16-åring
Norge har sterke tradisjoner
som seilsportnasjon, og ikke
minst satses det fremover mot
Tokyo-OL neste år. Et alfa
omega for sportens utvikling
er rekruttering blant unge,
enten den foregår i de mange
seilforeninger rundt om i
landet, eller – la oss ikke være
beskjedne – under tokt om
bord på Christian Radich. Da
Venneforeningen og Norges
Seilforbund for fire år siden
innstiftet Christian Radichs
Ærespris, var det nettopp for
å stimulere interessen for
og dermed rekrutteringen til
sporten.
Nå er det ikke til å komme fra at
etter hvert som unge seilere vokser
til, er det flere som mister interessen
og faller fra. Det kan være mange
årsaker til det, fotballen tar noen,
og for enkelte kan seiling med Optimistjolle eller andre former for jolle
fremstå som en ensom sport, der de
sitter i hver sin båt, uten opplevelse
av sosial kontakt og samhand-

ling. En vel så viktig forutsetning
for å sikre rekruttering til sporten,
vil derfor være evnen den enkelte
seilforening har til å opprettholde
interessen og hindre frafall.
Årets vinner av prisen er 16 år
gamle Øyvind Solbakken fra Soon
Seilforening. Til tross for sin unge
alder har han vært primus motor
i et prosjekt som tar sikte på ikke
bare å rekruttere, men også bevare
og videreutvikle interessen for
seiling. Hvorfor ikke også satse på
en større båt, som kunne by på
litt lengre og annerledes seilaser,
kanskje med overnatting underveis?
Der flere kunne være med samtidig,
og der sosiale relasjoner lettere
kunne utvikles? Med velvillig hjelp
fra seilforeningen kunne Øyvind og
vennene hans snart gå om bord i en
Smiling, en 28 fots kjølbåt som i sin
tid ble konstruert av sagnomsuste
Jan Herman Linge. Og resultatene
lot ikke vente på seg. Seilere som
hadde gitt opp, vendte tilbake og
båten er i dag et skikkelig aktivum
for hele Soon Seilforening.
Vi gratulerer Øyvind Solbakken
med prisen, som består av en ukes
tokt med Christin Radich til en verdi
av rundt 10 000 kroner.

STARTEN PÅ
EN NY REISE
Vi tror at alle ungdommer kan bli positive
rollemodeller for seg selv og andre.
Windjammer er starten på en ny reise for
ungdommer som står utenfor utdanning,
opplæring eller skole.
En livsforandrende læringsreise bort fra
skolepulten, ut i verden og inn i seg selv.

Kari Vesterby
Styreleder Christian Radichs Venner

Vi støtter Christian Radich og Windjammer.

Kontakt:
Christian Radich Nytt
Akershusstranda 9, 0150 Oslo
Telefon: + 47 22 47 82 70
e-post: venner@radich.no
Web: www.radich.no
Innmelding til Venneforeningen:
www.radich.no/venneforening
Bankkontonummer 6073.46.06904
Forsidebilde: Erik Kristiansen.
Grafisk form: Cox
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Øyvind mottar prisen av Venneforeningens Ragnar Kvam. Foto: Erik Sundheim

Sea Norway2020

– en spennende nyhet!
Christian Radich har de senere år hatt fast tilholdssted på Las Palmas under vintermånedene. Det er lettere å drive vedlikehold i god sommervarme. Men allerede i slutten av januar setter vi kursen nordover, blant annet med Windjammer
tokt. Skuta vil ankomme Harlingen i mars og du kan bli med på en frisk seilas herfra og til Stavanger. Vi vil ha flere tokt
langs norskekysten i april og mai, og gjentar også suksessen Walk&Sail, denne gangen i Kristi Himmelfartshelgen.
Sea Norway 2020 er en omreisende, flytende
festival. Christian Radich seiler sammen med
de nederlandske skutene Wylde Swan og
Gülden Leeuw (den siste kun en del) langs
vår langstrakte kyst og lager folkefest på
store og små steder. Toktene er delt opp
i tre-dagers etapper hvor norske og internasjonale turister er deltakere på en seilas
som inkluderer seiling til havs, strandhugg
for aktiviteter og unike severdigheter i våre
mange vakre kystbyer.
Sea Norway er organisert i etapper på
3 døgn. Vi starter i Oslo 17. juni og er i
Lofoten i midten av juli, skutene snur i
Harstad og setter kursen sørover igjen. Du
kan selvsagt velge en eller flere etapper.
Noen har vi kalt «Ocean Sailing», her vil
vi til og med arrangere en regatta mellom
skutene om mulig. På andre etapper vil vi gå
for motor i de norske fjordene og legge til
rette for spennende utflukter på land. Vi vil
besøke Rosendal, og du kan gå Preikestolen.
Vi planlegger å gå inn i Trollfjorden og vi
vil ha en tur til Svartisen. På hver etappe
vil vi legge inn en unik opplevelse og vi
vil også fokusere på lokal og kortreist mat.
Ta kontakt med oss om du ønsker å få Sea
Norway-brosjyren tilsendt.
Hvert 5. år arrangeres Sail Amsterdam, en
storslått festival som vi vil delta på. Siste
4

tokt i Sea Norway går fra Kristiansand til
Ijmuiden, denne turen kan fint kombineres
med noen dager i Amsterdam. I august kan
du også bli med på en kort seilas fra Amsterdam til Bremerhaven. Fra Bremerhaven blir
det en fin seilas over Nordsjøen og hjem til
Oslo. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra
Middelhavstoktene i høst og planlegger å
gjenta dette neste høst også.

25% rabatt på Sea Norway

Venneforeningens medlemmer er våre beste
ambassadører og som kjent har medlemmene 10% rabatt på alle turer samt at 5% av
innbetalt beløp går som inntekt til Venneforeningen. For Sea Norway turene øker vi
rabatten ytterligere til 25% for våre Venner.

Preikestolen er en av attraksjonene underveis. Foto: Runar Larsen

Barn 8–12 år gratis på Sea Norway

På Sea Norway-turene neste sommer har
vi senket aldersgrensen til 8 år! De yngste
får ikke klatre i riggen, men kan ellers
delta i alt annet om bord. Dette er en
fantastisk måte for en familie å oppleve
norskekysten på – mye morsommere enn
fra baksetet i bilen! 8-11 åringer som
seiler sammen med voksne går gratis og
ungdom fra 12-17 år får 50% rabatt.

Her ser du en oversikt over toktene i 2020:
23. – 27.03

Harlingen - Stavanger

Kr 3900

28.03 – 01.04

Stavanger - Ålesund

Kr 3900

08. – 13.04

Ålesund- Narvik

Kr 5900

20. – 22.04

Svolvær - Tromsø

Kr 2900

03.- 08.05

Tromsø - Ålesund

Kr 5900

11.–17.05

Ålesund - Shetland - Stavanger

Kr 7900

18. – 25.05

Walk&Sail

Kr 6900

25. - 28.05

Stavanger - Oslo

Kr 3900

17.06. – 11.08

Sea Norway

Kr 6600 pr etappe

16. – 19.08

Amsterdam - Bremerhaven

Kr 4500

23. – 27.08

Bremerhaven – Oslo

Kr 5900

Høsttoktene lanseres på nyåret.
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Vi er Windjammere
– Før jeg deltok på Windjammer gikk jeg
på et tiltak utenfor skolen og sleit med å
møte opp. Jeg hadde vært på rehab for et
tidligere rusproblem, men visste ikke hva jeg
ville eller hvordan komme dit. Jeg meldte
meg på for å få meg nye venner som ikke
ruser seg, og for å få bedre rutiner.
Etter å ha vært med på Windjammer har jeg
innsett hvor mye jeg faktisk tåler og klarer,
så nå er det lettere å stå opp og møte på det
jeg skal. Kameratskapet og den gode følelsen
jeg fikk etter å ha fått til arbeidsoppgavene,
og deretter kunne sette meg ned og se på
stjernene – det var det beste med å seile med

Vil du bli Windjammer fadder?
Windjammer, og jeg bestemte meg da for at
jeg ville utdanne meg til en jobb på sjøen.
Mestringsfølelsen jeg fikk av å klare mer og
mer hver dag var helt utrolig. Jeg følte jeg
ble sterkere og sterkere for hver dag og forstod at det er jeg selv som må gjøre jobben
med å komme meg dit jeg vil! Men det aller
viktigste jeg har lært av Windjammer-programmet er at jeg må ta vare på meg selv
også, ikke bare alle andre. For meg var
Windjammer noe av det beste som kunne
ha skjedd meg.

ANDREAS N. ESPESETER (17)

Elev ved skoleskipet Georg Stage i Danmark

- Å begynne med rus når du er 12 gjør noe
med deg. Det er ikke lett å komme seg vekk
fra miljøet og fristelsene kan bli store. I fjor på
denne tida satt jeg for det meste i leiligheten
og ruset meg. Det var bestemoren min som så
et innslag om Windjammer på God Morgen
Norge, og mente at dette måtte være noe for
meg. Jeg fikk stipend, og alt lå til rette, men
jeg hadde egentlig ikke særlig lyst til å dra. Jeg
fikk umiddelbart et godt førsteinntrykk av både
deltakere og ansatte på samlingene i forkant,
og ble overbevist om å dra.

av seilasen lærte meg mye om meg selv og
andre, og underveis på seiltoktet gjenoppdaget
jeg i tillegg min interesse og talent for å lage
mat. For at jeg skulle holde motivasjonen oppe
til skolestart på videregående fikk jeg delta i
arbeidstrening om bord på Christian Radich, og
har i løpet av sommeren tilbragt utallige timer
i byssa og servert tusenvis av gjester.

Det gikk egentlig veldig greit å bli kjent. Vi slet
alle med vårt, og jeg oppdaget at jeg var ganske god til å tilpasse meg. Samlingene i forkant

IVAN EVANGER (18)

Det viktigste jeg sitter igjen med etter Windjammer, er følelsen av at jeg fant meg selv. Jeg
skjønte hvor mye jeg liker å lage mat. Jeg fant ro.

Elev ved Ole Viig Videregående Skole,
kokkelinja

– Før Windjammer hadde jeg prøvd alt. Jeg hadde søkt en hel
haug med læreplasser uten å få mange svar, og ingen positive
svar. Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å vise at jeg er
til å stole på, og en som virkelig står på. For meg var det den
største grunnen til å være med på Windjammer – jeg ville bevise meg selv og alle andre at jeg står på når det gjelder, og ikke
er en drop-out. Det var hardt, kanskje enda hardere enn jeg
hadde forventa. Å jobbe så tett på mennesker som er helt ulik
deg selv, få til samarbeid og fremdrift trass i forskjeller.

-Jeg var deprimert og lå i senga ett års tid før jeg meldte meg
på Windjammer. I hele tenårene og utover i 20-åra hadde jeg
slitt med psykiske problemer, og jeg fant liksom ikke min plass
i verden. Da kom Christian Radich og vekket barndommens
sjørøverdrøm, og det forandret livet mitt fullstendig!

Det som er helt sprøtt er at jeg fikk tilbud om lærlingeplass
uka etter at jeg kom hjem, og jeg fikk jobben! Så for meg var
det virkelig et vendepunkt og noe jeg er skikkelig stolt av å ha
gjennomført.

Windjammer og Christian Radich viste meg at det faktisk
betyr noe om jeg står opp eller ei, og nå, ett år seinere – har
jeg fått lærlingeplass på Radich og skal bli matros! Nå er
sjørøverdrømmen bytta ut med drømmen om at jeg en dag
vil bli Radichs første kvinnelige kaptein!

CHRISTIAN RASMUSSEN (19)
Elektrikerlærling
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I januar 2018 la styret i stiftelsen Christian Radich en strategi som gikk ut på
å fornye sitt mandat overfor ungdom
som står i fare for å bli akterutseilt på
vei mot aktiv deltakelse i yrkeslivet. Vi er
nå klare for en tre års etableringsfase. I
denne fasen vil vi hjelpe 1000 unge ut
av passivitet. Det er mange, men et slik
tall er summen av en rekke enkeltpersoner og individer som hver for seg trenger
hjelp til å få et meningsfullt liv. Forskere
fra FAFO skal følge oss og deltakerne for
å verifisere resultatene. Målet vårt er å
ferdigstille Windjammer som et pålitelig
verktøy for å redusere utenforskap og
frafall i videregående opplæring.
Dette håper vi at organisasjoner og
privatpersoner vil ha glede og nytte av å
være med på. Helt konkret er oppgaven
å sette sammen et Windjammer Laug
som består av bedrifter og person
lige faddere og som til sammen bidrar
med fem millioner kroner årlig i tre år.
Skuld er den første medlemsbedriften
i Windjammer Lauget og vi har flere
interesserte. Vi inviterer også privat
personer til å bli en Windjammer Fadder
og vi tilbyr Christian Radichs venner og
støttepillere å bidra personlig som fadder

for ungdom som trenger en ny start! For
oppstartsperioden på tre år trenger vi
støttespillere som kan sikre finansiering
frem til vi har etablert en bærekraftig
relasjon med det offentlige virkemiddel
apparatet. Vårt mål er at Windjammer
Lauget skal sikre finansiering til minst
100 ungdommer (kr 5 mill) per år i en
treårsperiode. Vi har store ambisjoner på
laugets vegne, men vi er opptatt av at
ingen bidrag er for små eller for store.
Et fadderskap koster kr 50.000,- og dekker
kostnaden for èn ungdom å delta på
Windjammer. Dette inkluderer 10 dager
med samlinger på land, ca. 4 uker om
bord på Christian Radich med full kost og
losji samt arbeidsklær og reisekostnader til
og fra skuta.*

Som Windjammer Fadder får du:

• Markering av ditt navn i kommunikasjonskanaler som Christian Radich eier
(frivillig)
• Delta på Christian Radichs årlig fjordtur for støttespillere
• 15% rabatt på alle turer og opplevelser
som Christian Radich tilbyr

* Dersom du ikke ønsker å bli fadder, men gjerne vil bidra med et mindre beløp, setter vi også pris
på dette. Du kan overføre penger til konto: 1609.08.53094 og merke det med Windjammer-støtte.

Da den andre piloten skulle til sjøs våren 2019, ble jeg med
som frivillig for å bidra til at andre ungdommer skulle få en
like fin opplevelse som jeg selv hadde.

ELLA MARIE MØIEN (25)

Matroslærling ved Christian Radich

Foto: Marte Nordli Andersen

Skuld underskriver kontrakten som første medlem i Lauget, her er Vidar Pederstad
sammen med CEO Ståle Hansen i Skuld. Stiftelsen Det Norske Veritas, A. Wilhelmsen
Foundation og Einar Sissener er også blitt medlemmer av Windjammer Lauget. Dette
betyr mye for oss, og vi ser frem til et givende samarbeid.

Foto: Siri Elvsborg

«Windjammer er et essensielt tilbud som vil
gi ungdom i dagens samfunn muligheten til
å bekjempe sitt eget utenforskap og faktisk
dyrke talenter som vil gjøre noe utenom
det vanlige for samfunnet. Det er ikke et
stigmatiserende pøbel-prosjekt. Christian
Radich er en skute man er stolt av å få være
med på, enten du er en såkalt skoletaper
eller suksessfull entreprenør. Jeg vil føle
meg litt tryggere for vår fremtid om jeg vet
at tusenvis av ungdom knytter denne felles
«Windjammer
er et essensielt tilbud som vil
erfaringen».
gi ungdom i dagens samfunn muligheten til
å bekjempe
sitt eget utenforskap og faktisk
Johan Brand
dyrkeWindjammer
talenter somfadder,
vil gjøre
noe utenom
det
Investor
og Kahoot
vanlige
for
samfunnet.
Det
er
ikke
et
stigmatiGründer
serende pøbel-prosjekt. Christian Radich er en
skute man er stolt av å få være med på, enten
du er en såkalt skoletaper eller suksessfull
entreprenør. Jeg vil føle meg litt tryggere for
vår fremtid om jeg vet at tusenvis av ungdom
knytter denne felles erfaringen».

Johan Brand
Windjammer fadder,
Investor og Kahoot Gründer
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Pussige greier

Online suvenir shop

Det slipes og skrapes, lakkes og
mattes. Det kostes og børstes, samt
ryddes, sorteres og resirkuleres. Svette
panner tørkes, ømme muskler strekkes
og lukten av treverk og lakk blander
seg rundt ivrige hjelpere som stiller til
dugnad «hjemme hos Radich» i Skur
32 på Akershusstranda i Oslo. Det er
her skuta fortøyer i sommermånedene, og det er her hjemmebasen er for
alt som skal tas vare på for å vedlikeholde Skjønnheten.
Bjørn Jacobsen sitter i styret i venneforeningen og har ansvar for dugnadsarbeidet.
Han forteller at det innen julen ringes inn
vil krysses av for totalt åtte dugnadsøkter
siden midten av september. Arrangementene annonseres på facebook, og hjelpende
hender er velkomne mellom klokken 15.30
og 20. «Man melder sin interesse og stiller
de timene man kan» opplyser dugnadssjefen.
Det er en gjeng på syv personer som har stilt
i høst, noen nå og andre da. Den kjappe
regner fort ut at det betyr ganske mange
prisverdige arbeidstimer i frivillighetens ånd!
«Og hva er gjort i høst?», vil vi vite. «Aller
først trengtes det en grundig opprydning»,
forteller Bjørn. «Og for å sitere Øystein Sunde
– det er mye som er kjekt å ha! Ting som
ikke lenger hadde nytteverdi er møysommelig
håndtert på en miljømessig og resirkulerbar
måte. Det har i sin tur skapt bedre plass og

Nå har vi gjort det enklere å kjøpe
suvenirer fra vår online butikk.
Her er det mye flott å velge mellom!
Vi er veldig stolte av vår nye kolleksjon:
Flotte jakker, T-skjorter og Sweatshirts fra
Helly Hansen med vår nye logo. I butikken
finner du også vår klassiske kolleksjon med
de populære T-skjortene, hettegenserne,
og annet nyttig å ha med på tur. Venne
foreningens medlemmer får 10% rabatt på
alle varene. Rabattkoden er CRV.

Bengt, Bjørn, Trude Mette og Erik er ofte å se på dugnad. Foto: Erik Sundheim

oversikt i skuret slik at tilgjengeligheten på
det man faktisk trenger er blitt bedre. I tillegg
har vi skrapt og pusset hele seks skipskister. Det er en ganske tidkrevende prosess»,
forklarer Bjørn. Han trekker pusten og legger
ut om hvordan kistene skrapes, pusses og
lakkes i flere omganger – en liten vitenskap i
seg selv. «Vi har god tid på oss», fastslår han
og børster pussestøv fra en av kistene. «Siste
hånd på verket legges ikke før til våren slik
at kistene virkelig skinner når de overrekkes
skuta i mai».
På dugnadsblokken står også ekstra omsorg for lettbåten «Elise». Hun har mønstret
av for vinteren og er her hjemme i trygg forvissning om at sikkerheten om bord likevel

Du finner lenken til butikken på:
www.radich.shop

er godt ivaretatt med hensyn på tilstrekkelig
mange forskriftsmessige livbåter. «Elise» skal
få seg en grundig vask pluss noen strøk hvit
maling for igjen å skinne som det smykket
hun er. Vi håper og tror hun blir glad!
Det runger i latter i hjørnet. Noen har
fortalt noe morsomt. Historier deles, man
blir kjent og man ser resultater. Med på lasset vanker det kaffe, kanskje en sjokoladebit
eller en pizza. Nå er dagens økt over. Ivrige
hender har lagt fra seg hanskene. Støvet
bankes ut av klærne. «Takk for i dag» med
smil om munnen. Vi er ikke i tvil - dugnad
er rett og slett trivelig!

Kari Heggen

På tampen
Den kalde vinternatten har senket seg over
oss når dette skrives. Snart tennes advents
lysene og kilometervis med gavepapir og
bånd med pakkelapper snurres rundt gaver
til dem vi er glade i. Og vi? Ja, vi er blant
annet veldig glade i skuta vår som på denne
tiden befinner seg i temperert farvann med
delfiner på sørlige breddegrader.
Tankene får fritt spillerom, og med et
«Hoi» har vi reist med vinden til livet om
bord der seil skal settes, brases, berges og
pakkes. Lukten av ramsalt sjø, soloppgang,
solnedgang, stjernehimmel – all slags vær.
Opp i masten – «Ja jeg vil!», «Nei jeg tør
ikke!», «Hurra jeg mestret det!». Rortørn
– «Jippi – jeg styrer Radich!» Kanskje en
«Rasmus» over ripa? Våt i sveisen, knuter
og knop, seil og tauverk - «Hvor i huleste
går dette tauet???» Utkikk – stillhet, natur,
ettertanke, ansvar og gode samtaler. Livet
på banjer - tett, nært, prat, spill, latter,
holde orden, ikke rote, god bok, god mat,
god stemning, sove godt- det var bare
en ting til: «Hvordan kommer jeg opp
i hengekøyen?»
Eller for en Windjammer – «Ja, jeg
begynner å få troen på meg selv!», «Ja, jeg
begynner å mestre!», «Ja, jeg ser en mulig
kurs i livet!». Men muligheten for alt dette
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Lynkurs for sjøgutter
Om bord må alle bidra. Foto: Mads Hendrik Wathne Gelink

kommer ikke av seg selv, og for at eventyrene skal virkeliggjøres er det mange som
bidrar mye for Radich. Historien leder opp
til hva vi ønsker oss mest på tampen av året
– en sterk venneforening som kan bidra på
best mulig måte for drift, gode opplevelser,
utvikling, vekst og mestring på i våre øyne
verdens flotteste fullrigger. Vi vil gjøre vårt
for å være gode venner bestandig, og vi

står med åpne armer for å hilse nye venner
velkommen!
Og gavetipset, til jul eller fødselsdag? Et
medlemskap i Venneforeningen sirlig pakket
sammen med en Radich-effekt eller en pose
lakrisbåter. En gave som favner så mye!

I eldre dager, den gang aviser bare fantes
på papir, stod det som ble kalt notisen
høyt i kurs. En nyhet presentert om en
kort snutt var lesevennlig, og det lille
formatet var godt å ha når en avisside
skulle brekkes om. En hyppig «gjest» i slike notiser var seilskipet Christian Radich.
Fra Aftenposten 7. november 1950 sakser

vi følgende, under tittelen Lynkurs for
sjøgutter.
«Skoleskipet Christian Radich, som i
sommer har vært i Narvik, kom for noen
dager siden til Oslo via S tavanger. I Narvik
har det vært holdt et to-måneders kurs
om bord med 70 gutter på hvert. Fra
Narvik var været bra helt til Stavanger, der

skipet ble liggende værfast i noen dager.
De fleste av guttene som fulgte med fra
Narvik, har nå fått hyre. 1. november i
år ble det her i Oslo satt i gang et nytt
lynkurs som varer til jul. Det har meldt
seg 50 gutter i alderen 15-17 år».

Kari Heggen
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Medlemskap – hva får du?
Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom
årene har Christian Radichs Venner bidratt med store
økonomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være
medlemskontingenten. Derfor er hvert medlem viktig for
oss og vi gir en liten velkomstgave til nye medlemmer.
For mange av våre medlemmer er venneturen med
Christian Radich vårens store høydepunkt.
Nytt av året er at du som medlem i Christian Radichs
Venner får 10% på alle tokt og fjordturer med skuta!
I tillegg tilfaller 5% Venneforeningen. Dette gjelder
nye bestillinger. Som medlem får du også 10 % rabatt
på suvenirer i butikken i Skur 32 og om bord samt
medlemsbladet Christian Radich Nytt to ganger i året.
Husk rabattkoden CRV. Mer informasjon finner du på:
www.radich.no/medlemskap.
Medlemskap tegner du enkelt enten pr e-post til:
Venner@radich.no, ved å fylle ut vårt medlemsskjema på
www.radich.no/medlemskap eller ved å sende innmeldingen
til Christian Radichs Venner, Akershusstranda 9, 0150 Oslo.

Det norske samfunn
er tuftet på kystkulturen
Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsenuni.no

Stiftelsen UNI støtter
vern av historiske fartøyer
Hvert år deler Stiftelsen UNI ut
ca. 30 millioner kroner til verne
verdige prosjekter. Styret imøteser
søknader som faller inn under
stiftelsens formålsbestemmelse.
Stiftelsen UNI behandler
søknader løpende gjennom
hele året.

Dugnasdgjengen står på.

Medlemskap og priser:
Enkeltmedlem ..................................................... kr 300,- pr. år

PROTECTING
OCEAN INDUSTRIES

SERVICE
Stiftelsen UNI har som ideelt formål å
AND COMPETENCE
fremme allmennyttig virksomhet innen
YOU CAN RELY
ON
skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg
utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens
bidrag skal i første rekke være økonomisk
støtte til prosjekter og påskjønnelse
til
SKULD.COM
institusjoner og enkeltpersoner.

Enkeltmedlem t.o.m. 26 år ............................. kr 150,- pr. år
Familiemedlem.................................................... kr 500,- pr. år
Livsvarig medlem ............................................... kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte .............. kr 2500,- pr. år

VERV EN VENN
Venneforeningen er aktiv med medlemsverving i flere
sammenhenger, men det er liten tvil om at det er dere «der
ute» som er de beste påvirkningsagentene. Hvorfor ikke gi et
medlemskap i gave til familie og venner, som igjen kan spre
det gode budskap videre? For å oppmuntre til venneverving,
vil vi gi den som verver en gave fra vår suvenirbutikk etter fritt
valg for inntil kr 300,-.

GRASROTANDELEN
Som «Grasrotandel»- spiller hos Norsk Tipping går fem
prosent av innsatsen direkte til «din forening». Støtten endrer
verken premieutbetalinger eller vinnersjanser. Kommisjonæren
selger spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen. Støtt
Christian Radichs Venner – org. nr. 990569800. Strekkoden
kan leveres din kommisjonær, da blir du automatisk registrert.
Se også www.grasrotandelen.no
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Bedrifter over 50 ansatte ............................... kr 5000,- pr. år

Vi anbefaler avtalegiro
Har du opprettet avtalegiro med Christian Radichs V
 enner
blir kontingenten trukket fra din konto uten gebyr.
De av våre medlemmer som ikke oppretter avtalegiro får
medlemskontingenten sendt på e-post, eller i p
 osten.
På disse tilkommer et faktureringsgebyr på kr 50,-.
Kontingenten for 2020 sendes ut i slutten av april. Vi oppfordrer alle om å gå over til avtalegiro for å unngå gebyr.

11
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HANS HERMAN HORNS
STIFTELSE
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Akershusstranda 9
0150 Oslo
Ettersendes ikke ved
varig adresseendring

Christian Radich
TAKKER S I N E STØT T ES PI LLERE
MA I N S U PPO R TE R

Møller Mobility Group
F U N D I NG S U PPO R TE R S

Staten v/Kulturdepartementet
Oslo Kommune v/Kulturetaten
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidige Stiftelsen, Vestfold
A. Wilhelmsen Foundation
Eckbos legater
Stiftelsen Det Norske Veritas
Leif Høegh Stiftelsen
Den Norske Krigsforsikring for Skib
Stiftelsen Uni
Oslo Havn
Christian Radichs Venner
Bergesen Stiftelsen
Waages Stiftelse
Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Hans Herman Horns Stiftelse
Klaveness Marine
Skuld
Einar Sissener
S U P PO R TI VE S U PPL I E R S

Oslo Havn
Jotun
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine
Sjøfartsdirektoratet
Doxacom
Golar
Helly Hansen
Kontaktinfo
+47 22 47 82 70
www.radich.no
Akershusstranda 9, Skur 32, 0150 Oslo

