Møre og Romsdal
På tur med Christian Radich
Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal har
vært på tur med Christian Radich!
Det startet med at et medlem i foreningen fikk
høre om at en seilas med Christian Radich gjør godt
for barn og unge, både i forhold til mestringsfølelse,
men også sosialt. Ideen med å ta med barn og
ungdom fra foreningen på en tur ble født, og ble tatt
videre til fylkesstyret i Møre og Romsdal. En
ungdomsgruppe ble etablert, og planleggingen
startet.
Det ble noen endringer på veien, blant annet
grunnet konfirmasjonstider og det plutselige koronautbruddet, men turen fant til sist sted en helg i
august. Den planlagte ruten fra Oslo til Koster og
tilbake ble endret til avgang fra Kristiansund og med
slutdestinasjon Bergen. Turen ble finansiert med
hjelp av midler fra Familiehjelpstiftelsen og
egenandel av deltakerne.

Om board
Vi var en spent og forventningsfull gjeng ved avreise,
og om bord ble vi anvist køyeplass og nummer som
fulgte med hele turen, på vaktplan, soveplass og
skap. Før avreise fikk vi informasjon om crewet, de
daglige rutiner ombord, og om ruten.
De aller fleste begynte seilasen på dekk, det var jo
spennende å se utseilingen fra Kristiansund! Etter
hvert begynte vakten for de som ønsket å jobbe om
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bord, og det ble informasjon og klatring i rigg for de
som ønsket det. Vi klatret, følte på mestring, noe
som var veldig viktig for alle uansett aldrer.
Etter hvert begynte det å bli litt bevegelse i skuta,
og enkelte endret farge og sinnsstemning.
Sjøsykeplaster og tabletter ble flittig brukt, likevel var
enkelte slått ut og lå på benkene på dekk. Det var
nok en trøst for enkelte av medseilerne å se at også
noen i crewet slet litt.

– NYTT FRA FYLKENE –

Vi hadde motvind, så vi fikk ikke seile første
dagen, men klargjorde etter hvert for seiling neste
dag. Vi dro i tau og klatret i rigg, skuta ble snudd og
vi fikk seile nordover. Flere av våre ungdommer bidro
med arbeidet på skuta, de var i riggen og hadde
leker om bord, og de så ut til å trives med å mestre
de oppgavene de fikk.
Mannskapet var veldig flinke til å aktivisere oss alle
og stemningen om bord var ledig og fin. Man kunne

snakke med mannskapet om alt, og de delte ivrig av
sin erfaring, både faglig og livserfaring.
Tre av mannskapet fortalte at de hadde vært
elever på Windjammer. Windjammer er et program
på Christaian Radich for ungdommer som står
utenfor utdanning, opplæring eller skole – eller bare
ønsker å legge ut på en ny reise. De tre fortalte at de
hadde vært rusmisbrukere, og ikke så noe lys i
fremtiden. De usikre guttene de fortalte om, var helt
forandret og var nå fulle av selvtillit og trygghet.
Windjammer har vært veldig positiv erfaring for
mange ungdommer, og vi var så heldig å ha tre av
dem med oss på seilasen.
Vi tok oss fra Kristiansund med stopp i Florø hvor
folk sjanglet seg i land, og ankom til slutt Bergen
etter flere dager på sjøen, en regnfull onsdags
morgen. De fleste syntes det var trist at seilasen var
over – og alle medseilere fikk gjennom turen en
større forståelse om hva som skal til for å få et
samfunn til å virke skikkelig, nå som vi har sett i
praksis at alle ledd, selv den minste lille oppgave, er
viktig uansett og må til for at skuta skal kunne seile
trygt.
Vi kan vel ikke annet enn si at det føltes som om vi
var hjemme i form av trygghet, ivaretakelse, og
respekt fra mannskapet. Det frister allerede med en
ny seilas!
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