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Christian Radich Nytt utgis av Christian Radichs Venner.

Velkommen til
31. årgang av Christian Radich Nytt

NYTT

kjenner hverandre så godt at vi er trygge og har
tillitt til hverandre og kan støtte hverandre når
det trengs. Hvem skulle tro at vennskapene ville
vare og bare bli enda bedre etter at vi mønstret
av og alle dro hjem til sitt?» Det er lett å kjenne
seg igjen i dette.

Christian
Radich

N Y T T 1/2011

Det er også mye av dette som våre deltakere på
Windjammer-programmene forteller om underveis og etter tur. Nå er Windjammer Voyage 4
godt i gang, og jeg hadde gleden av å være på
kontoret til Stiftelsen et par dager før deres avreise til Las Palmas da det ble avholdt samling
med både deltakere og frivillige. Stemningen
var helt magisk – gjensynsglede, spenning og
latter i skjønn forening, noe som lover godt for
nok et vellykket Windjammer-tokt. Som på tidligere tokt, følger vi spent med på reisebrev og
bilder fra turen som stadig blir lagt ut på Facebook og Instagram. Det er en fryd å følge med
på utviklingen til disse unge, lovende! Det er så
mange gode historier hvor programmet har gitt
varig og viktig endring, og som gir oss troen på
dette prosjektet framover. Ekstra spennende nå
er at resultatene av disse viktige toktene skal
dokumenteres bedre, slik at vi faktisk kan bevise
at det fungerer, og derigjennom få mer støtte
til gjennomføringen.

Foto: Martin Lindholm

Vårt medlemsblad fylte 30 år i 2019, og vi
sender en stor takk til vår trofaste venn Knut
Nordby som minnet oss på dette og ikke minst
som har sendt oss en digital utgave av førsteutgaven fra 1989. I det første Christian Radich Nytt
er det mange spennende og fine artikler, og to
av stifterne av Christian Radichs Venner i 1971,
ingen ringere enn daværende HKH Kronprins
Harald og Harald Tusberg, har selvsagt bidratt
godt. Kaptein Kjell Thorsens sitt reisebrev bringer
gode minner til en tidligere skoleskipselev og
sikkert mange med meg. Det er morsomt å se
at mye av det samme opptar oss i dag som for
30 år siden. Spenningen, god seiling, verdien av
kontinuerlig og godt vedlikehold, og ikke minst
mestring, samhold og vennskap.
Køye #41 fra 87/88-kullet, Ellen Aschehoug,
har skrevet så godt om «vennskap for livet» som
er like treffende i dag som for mer enn 30 år
siden: «Alle har en eller flere venner, men ikke
alle har Radich-venner! Vi har et avslappet
forhold til hverandre, vi har det alltid gøy, vi
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I slutten av november hadde vi en svært vellykket medlemskveld med julegløgg og Windjammer-historier i skjønn forening. En av «guttene»
fra Windjammer-filmen fra 1957 og tre av
deltakerne på «dagens» Windjammertokt delte
historier og erfaringer til en meget interessert
vennegjeng. Det var både spennende og lærerikt, og interessant å høre om både likhetene
og endringene gjennom mer enn 60 års historie
om bord. Det er tydelig at den flotte skuta vår
er en perfekt arena for utvikling, læring og
relasjonsbygging da som nå. Vi ønsker dere alle
hjertelig velkomne om bord eller med på ulike
medlemsaktiviteter i året som kommer!
Kari Vesterby, Styreleder
I redaksjonen: Ida Rosenvinge, redaktør,
Ragnar Kvam jr. og Kari Heggen.
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
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Verden er plutselig ikke lenger det den var. Vi føler alle på usikkerhet og utrygghet ved den
nye situasjonen som har oppstått i verden og Norge knyttet til Koronapandemien. Skuta blir
nå liggende ved kai i Oslo og mannskap er dessverre permittert. Vi følger utviklingen nøye
og Stiftelsen vil informere alle berørte dersom fjordturer og seilinger også etter 29. mai må
kanselleres. Vi er alle mer eller mindre påvirket og vi istemmer statsministerens råd om å ta
vare på hverandre. Christian Radich Nytt har en lang produksjonstid fra artikler skrives til du får
magasinet i postkassen. Vi presiserer at saker du leser om her kan bli endret i denne p
 erioden,
for eksempel planlagte turer og arrangementer framover. Stiftelsen kan forsikre at alle som
har kjøpt turer etter 29. mai eller som ønsker å kjøpe turer, vil få refundert innbetalt beløp
hvis t uren skulle bli kansellert. Dette vil også gjelde årsmøtet vårt som er planlagt 23. april og
venneturen som er planlagt 14. juni. Dette har vi ikke oversikt over nå når bladet går i t rykken,
men vil informere om det via e-post eller brev samt på våre nettsider så snart vi har oversikt.

2019 – et «turning point»?
Det er for tidlig å slå fast om 2019 ble et
«turning point» for stiftelsen med hensyn
på å finne en bærekraftig driftsform etter
at vi mistet avtalen med Sjøforsvaret i 2015.
Selv om vi har halvert det reelle driftsunderskuddet i forhold til 2018 og 2017, gjenstår
det mer arbeide og flere resultater før vi kan
slå fast om vi har klart å snu en vanskelig
situasjon. Det vi kan slå fast er at stiftelsen gjennom etableringen av Windjammer
programmet har markert seg med sitt sosiale
entreprenørskap og engasjement på en
måte som blir lagt merke til. Vi registrerer
og gleder oss stort over sterkt engasjement
og vilje til å bidra og støtte oss i arbeidet
med Windjammer. Det gjelder internt hos
våre ansatte på sjø og land, det gjelder vårt
styre, Venneforening, enkeltpersoner, våre
økonomiske støttespillere og våre gode
leverandører. Vi opplever alle at Windjammer
bringer en ny og meningsfull dimensjon inn
i vårt arbeide og samtidig tar oss tilbake til
det som var og er fundamentet for stiftelsen
og for skuta som et skoleskip. Vi kan i tillegg
slå fast at vi nå har to samfunnsoppdrag:
1. Ta vare på skuta for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift
2. Gi ungdom en ny start i livet gjennom
positive mestringsopplevelser
Vi gjennomfører i disse dager Windjammer
Voyage 4 med 31 ungdommer og 10 frivillige på tokt. Det betyr at vi har passert 100
deltagende ungdommer. Vi ser det fungerer
og vi ser det gir ungdom nytt liv og ny
mening. Vi har ikke vitenskapelig statistikk
ennå, men mye tyder på at så mange som
7 av 10 opplever varige positive endringer i
livssituasjonen etter gjennomført Windjammer-program.
2020 er starten på en ny Windjammer-pilot,
«etableringspiloten» som går over tre år, 2020,
2021 og 2022. Vårt hovedmål er å gi 500-600
ungdommer en ny start i livet i løpet av disse

tre årene. I tillegg har vi tre delmål for denne
piloten:
• Vi ønsker å etablere en klar forståelse for
hvilke aktører som bør være involvert i det
videre arbeidet med Windjammer og søke å
etablere gjensidige og forpliktende relasjoner med disse.
• Vi ønsker å utforske og utvikle nye modeller for finansiering gjennom et privat/
offentlig samarbeide.
• Vi vil i samarbeid med FAFO sikre oss data
og kunnskap om effekten for den enkelte
deltaker på kort og lang sikt, og forske på
hvordan skuta vår, våre modeller og metoder
fungerer i dette viktige arbeidet.
Vi tror på Windjammer, men vi er sikre på at
vi skal satse bredt og på flere type aktiviteter
for skuta i årene som kommer. Vi ønsker ikke
å legge alle eggene i en kurv og vi ønsker at
vårt mannskap skal ha en variert og spennende arbeidsplass. Det er selvsagt også viktig at
flest mulig får anledning til å bruke Christian
Radich og oppleve henne i all sin prakt og
med alle de fantastiske opplevelsene hun har
å by på. Vi vil derfor satse videre på konsepter
som Ski&Sail, Walk&Sail, Tall Ship Races og
fjordturer i Oslo. 2020 blir også året hvor vi
gjennomfører Sea Norway for først gang. I
skrivende stund er vi fornøyde med salget
til sommerens 16 etapper langs kysten av
Norge. Men, vi er sammen med våre partnere
på skutene Wylde Swan og Gulden Leeuw,
veldig spente på hvordan dette utvikler seg
rent økonomisk. Vi er enig om at det er viktig
å utvikle og teste nye konsepter som kan
bidra til å sikre skutene bærekraftig drift. Går
dette som vi håper, vil vi basert på erfaringene
fra 2020, videreutvikle og gjennomføre Sea
Norway også i 2021. Vårt mål er deretter å
gjennomføre 2 gode Tall Ship Races sesonger
i 2022 og 2023.
Vi har gjennom 2019 jobbet med å utvikle
potensialet knyttet til Skur 32 og kaia vår.

Oslo Havn har bygget helt ny kai og vi er
veldig godt fornøyd med resultatet. 2020
blir etter alle solemerker året hvor vi inngår
en ny samarbeidsavtale med Oslo Havn og
Utdanningsetaten om bruk av Skur 32 til
felles prosjekter. Vårt mål er at Skur 32 skal
bli et levende Windjammer-senter hvor vi
kan gjennomføre samlinger før og etter
toktene, et alumni-lokale for Windjammer- ungdommene, men også en utvidet
plattform for alle våre andre aktiviteter. Vi
ser på en signert avtale med Utdannings
etaten i Oslo både som en forutsetning for å
realisere dette nye fellesskapet, men også en
strategisk mulighet for at Christian Radich
skal etableres som ressurs- og skoleskip for
Oslo Kommune.
Vi vil takke alle venner for betydelig innsats
i 2019 og ønsker dere velkommen om bord i
2020! Jeg vil oppfordre alle til å lese Årsrapport 2020. Den finner dere på www.radich.
no - Om oss.

Vidar Pederstad
Direktør Stiftelsen Christian Radich

Sea Norway:

Flere Lofoten-turer

Du kan velge din tur ut av 16
forskjellige og unike turer langs
norskekysten, fra Oslo til Lofoten
og sørover igjen.
Spektakulære Lofoten er så etterspurt at når
vi kommer til Sandnessjøen, tar vi nordover
igjen på et nytt Lofoten-eventyr. Fra sjøen
kommer vi tett på de mektige fjellene, klare
strendene og idylliske fiskeværene. Vi skal
innom Trollfjorden, og om været tillater det,
skal vi ut til Værøy. Vi vil fiske og vi vil gå i
land i Svolvær. Noe er planlagt, og noe tar vi
på sparket, slik må det bli når man er avhengig
av vær og vind. Alle turene er forskjellige, les
mer om dem på seanorway.info og finn din
etappe. Kommer du om bord 26. juli i Bodø og
blir med til Kristiansund får du oppleve både
Lofoten og Helgelandskysten!

Rene råvarer på ekte vis
Det er ikke mye stuertene Svein og Jens røper når
vi spør dem om hva de tenker å servere medseilerne på Sea Norway turene. Men at det blir mye
lokal og kortreist mat, såpass kan de røpe. «Mat
er kultur» sier Svein og han fortsetter: «mat er et
samlingspunkt og vi skal servere lokale produkter i rette omgivelser».» Ja, at det blir kystnære
leverandører, er vel ingen hemmelighet», sier Jens.
Vi har gått til innkjøp av fiskestenger og vi håper
jo at selvfisket fisk vil stå på menyen en gang i
blant. Den lokale og kortreiste matopplevelsen
blir en viktig ingrediens på Sea Norway-turene.
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Foto: Terje Rakke

Det er mange hensyn å ta når mange mennesker
skal serveres mat, noen har allergier, spesialkost
og noen rett og slett «liker ikke»….Det vil si at
maten må være allsidig og variert. En annen
faktor er at man blir jo så veldig sulten når man
er til sjøs, det stilles høye krav til kokker og
stuerter, som vi er helt sikre på at de innfrir.
Pris pr. etappe: kr 6600,(kr 4950,- for medlemmer)
Ungdom 12- 18 år: 50% rabatt
Barn 8-11 år: Gratis i følge med voksen
Alle måltider om bord er inkludert i prisen.
Christian Radichs venner får 25% rabatt.
Rabattkode: CRV

Kristiansund- byen
som flyter i Atlanterhavet

- Det blir stas å få være vertskap for Sea
Norway og få besøk av den vakre og ikoniske
Christian Radich og Wylde Swan, sier Synnøve
Henden i Visit Nordvest. Hun markedsfører
området Nordmøre og Romsdal til både nasjonale og internasjonale gjester. -Kristiansund er
perfekt som besøks-sted for seilskutene med
sin intime og fargerike havn. Skutene legger
til midt i byen med handel, kafeer, restauranter rett i nærheten og i gangavstand til byens
attraksjoner og fine parkområder.
August er midt i høysesong da alle aktiviteter
og attraksjoner er åpne for besøkende. Byen er

Foto: Robin Ringstad

kjent for sine fargerike hus, bacalao og opera.
Byen er også kalt Atlanterhavsbyen - den kjente
Atlanterhavsveien er kun en 30 minutters biltur
unna. Byen ligger på fire land eller øyer og har
lokale stedsnavn som Tahiti og Marokko! Selve
hjerte i den sjarmerende byen er Sundbåten
som er sterkt forankret i byens historie og er en
av verdens eldste kollektive transportmiddel i
kontinuerlig drift. En rundtur tar 20 min. og er
en fin måte å se byen på.

Synnøve Henden
fra Visit Nordvest og
Erika Indergaard fra
Kristansund Havn viser
byen til Ibrichje Engelsma
fra Wylde Swan.

- Besøker du byen, få med deg et besøk til
den fantastiske øygruppen og fiskeværet Grip,
fortsetter Henden. Her er det guidet tur med
båt og omvisning i stavkirken denne lørdagen
med avgang kl. 1030 fra Piren i Kristiansund.
Turen tar 3.5 timer. Andre attraksjoner du bør
få med deg er et besøk på Norsk Klippfiskmuseum med smaksprøve av bacalao. Det er to kirker
i sentrum; Kirkelandet kirke, Norges dristigste
kirkebygg med spennende vinkler og symbolbruk, samt den vakre og eldre Nordlandet kirke
som man kan besøke om man tar Sundbåten
til øya Nordlandet. Nordmøre museum sitt
skipsverfts-museum, Mellemværftet, er i dag
et levende skipsverft med tre slipper. Rett ved
dette museet, kan du smake den egenproduserte kaffen på museumskafeen Patrick Volckmar i
Vågen i Kristiansund. Det er også fine gangstier
i byens parkanlegg, Vanndamman og Kringsjå
hvor du kan gå ytterst i havgapet.

ledende klippfiskby gjennom generasjoner. Midt
i denne Gullalderen var det 50 år med særlig
intens handel med Spania. Spanske skip kom
i hopetall til Kristiansund hvert år for å kjøpe
klippfisk. Disse flåtebesøkene preget bykulturen
i Kristiansund og gjorde den til en «liten storby»
med sterk internasjonal kontakt. Spanske ord
gikk inn i lokaldialekten og spanske skikker fant
sin vei inn i den lokale matkulturen. De aller
fleste restaurantene serverer bacalao eller en
klippfiskrett.

Klippfiskbyen

Kulturbyen

Kristiansund er fra gammelt av tuftet på klippfisk. Byen ble på slutten av 1700 tallet Norges

år. Byen har årlig arrangement som Opera
festukene, Nordic Light internasjonal fotofestival, matfestivalen Snadderfesitvalen og
flere musikkfestivaler. Hjertelig velkommen til
Kristiansund, avslutter Henden som gleder seg
til besøk fra de vakre seilskutene.

«Du kan reise til Singapore, Paris, Milano. Det
er kjedelig! Reise til Kristiansund. Det er en by
som overvelder deg. Folk er helt spesielle, fargerike og utadvendte, har Knutsen & Ludvigsens,
Øystein Dolmen, uttalt om byen»

Kristiansund blir også kalt «operabyen». Her
finner rundt 100 ulike forestillinger sted hvert
5

Konfirmasjonsreisen
Gave med mening – opplevelse for livet.

Foto: Ingunn Cecilie Jensen

Konfirmasjonsreisen er en reisegave til konfirmanten utenom det vanlige! I samarbeid
med Fundatum (les om de på side 8) legger vi opp til en ukes reise med innhold,
forberedelse og tokt med Christian Radich langs norskekysten. Ungdommen blir kjent
med seg selv og andre på samlingen før og under turen med Christian Radich. Det er
mye morsommere å reise sammen med andre og få nye venner og impulser! Dette er en
annerledes og spennende tur i trygge omgivelser. Du opplever norsk natur og vil måtte
utfordre deg selv som mannskap om bord på den historiske seilskuta Christian Radich.
En gruppeleder følger med på hele turen.
Pris kr 9900,- pr person
Fra 22. – 27. juni 2020
Prisen inkluderer to forberedelsesdager i Stavanger og tre dagers tur med Christian
Radich. Besøk nettsiden for mer informasjon: www.radich.no/skuta/konfirmasjonsreisen

Seilas fra Amsterdam
og Bremerhaven

Flotte gaver
I vår suvenirbutikk har vi gaver
i alle prisklasser. En stor og kul
Radich-bag er også en flott gave
til en konfirmant. Det er mye å
velge mellom og du kan se og bestille varene på nett, enklere kan
det ikke bli! Vi er veldig stolte av
vår nye kolleksjon, flotte jakker,
T-skjorter og sweatshirts fra Helly
Hansen med Christian Radichs nye
logo. I butikken finner du også
vår klassiske kolleksjon med de
populære T-skjortene, hette
genserne, og annet nyttig å ha
med på tur. Du finner lenken til
butikken på www.radich.no – the
radich collection.

Amsterdam er en by man aldri kan få nok av! Hvert femte
år arrangeres Sail Amsterdam, en gedigen skutefestival.
Du kan bli med skuta på paraden ut fra Amsterdam og
videre på seilas til B
 remerhaven. I Bremerhaven skal vi
også delta på en stor festival, Sail Bremerhaven.
Amsterdam – Bremerhaven, 16. – 19.08: Kr 4500,- p.p.

Bremerhaven ligger sentralt i Europa, bare 3 timer med tog
til Hamburg og cirka 5 timer til Amsterdam. En halvtime
med tog, så er du i Bremen, en sjarmerende og tradisjonsrik
by, «alle» har vel hørt om gatemusikantene i Bremen. Så, fly
til Hamburg, besøk Bremen og kom om bord på Christian
Radich i Bremerhaven, vi tar deg hjem til Oslo med en opplevelsesrik seilas!
Bremerhaven – Oslo 23. – 27.08: Kr 5900,- p.p.

Foto: Ingunn Cecilie Jensen

Middelhavet i høstferien
Å seile i Middelhavet med Christian Radich er en unik
sjanse du ikke må gå glipp av! På vei sydover til Las
Palmas i fjor, svingte vi inn i Middelhavet og hadde noen
fantastiske turer her. Vindene kan av og til være litt
lunefulle, så vi hadde alt fra sterk vind til stille, det ble til
og med mulig med en badestopp i et 23 graders asurblått
Middelhav. På nattevakten kunne de se delfiner som lekte
seg. Slikt glemmer man ikke! Andre beskrev turen slik:
«Nattevakt i utkikk og til rors med nattehimmel, klare
stjerner og lysende måne er en flott opplevelse. Havet er
flott i seilskute».
I år seiler vi en tur fra Malaga til Cagliari på Sardinia og
en tur tilbake til Malaga. Du kan selvfølgelig være med på
begge om du vil.
Malaga – Cagliari, Sardinia, 26. 09 – 02.10: Kr 7900,- p.p.
Cagliari, Sardinia – Malaga, 04. – 10.10: Kr 7900,- p.p.
Du kan også bli med på en lang seilas fra Oslo – Malaga,
fra 9. – 29. september. Det er en populær tur, kanskje
fordi det begynner å bli høst her hjemme og derfor herlig
å seile sydover mot «sommeren».
6

Foto: Tonje Selvåg

Fjordturer for store og små
Christian Radich blir stort sett leid ut til firmaer og store
arrangement den korte tiden hun ligger i Oslo. Dette er en
viktig inntektskilde for oss. Men vi synes det er veldig hyggelig
når vi kan åpne skuta opp for enkeltpersoner og be med på
fjordtur. Havnelangs er planlagt 07. juni. Da åpner alle aktørene i Oslo havn sine virksomheter for publikum. Skuta ligger
til kai og vi ønsker velkommen om bord til alle som vil besøke
den flotte skuta. Etter sommeren gleder vi oss til Sjørøver
Cruise og BluesCruise. Disse turene er like poplære hvert år.

Fredag 28. august: BluesCruise
Dette blir høstens tur! Bandet Østkanten Bluesklubb har engasjert i år er Malvina Band, de spiller musikk med tydelig innslag
av rock’n roll, soul og blues. Det er alltid høy kvalitet på musikken og stemningen pleier det ikke å være noe å si på heller.
Avreise fra Akershuskaia kl. 17:00.
Ankomst kl. 21:30
Pris pr. person kr. 875,-

Søndag 30. august: Sjørøvertokt
En hyggelig fjordtur for hele familien. Ekstra stas blir det når
små og store sjørøvere inntar skuta for et sjørøvertokt.
Avreise fra Akershuskaia kl. 12:00.
Ankomst kl. 15:00
Voksne kr. 500,Barn 2 – 12 år kr. 300,Rekebuffet er inkludert på alle fjordturene, på sjørøvertoktet
får barna pølser. Drikke kjøper du om bord.

Hyggelig på vennetur.

Havnelangs. Foto: Kari Heggen

Værsågod! Kokken Tommy byr på skutebakst.
Foto: Tonje Selvåg

Invitasjon til vennetur søndag 14. juni
Christian Radichs Venner har gleden av å invitere deg til vårens aller
vakreste eventyr; vennetur med Norges vakreste seilskute og Oslos
stolthet! Akershuskaia er restaurert og endelig er skuta tilbake ved
Skuret. Avreise og ankomst blir herfra.
Vi kaster loss kl. 12:00. Ankomst er beregnet til kl. 16:00
Påmelding gjøres på www.radich.no/venneforeningen.
Om bord serveres fiskesuppe til de voksne og pølser til barna.
Maten forhåndsbetales ved påmelding av turen. Øl, vin, mineralvann og kaffe selges om bord til hyggelige vennepriser. Benytt
også sjansen til å kjøpe flotte Christian Radich suvenirer med
medlemsrabatt.
Hvem kan være med: Familiemedlemmer og livsvarige medlemmer
kan delta med inntil 4 deltakere. Enkeltmedlemmer kan delta med
seg selv! Organisasjoner som har betalt kr. 5.000 i kontingent kan ta

med inntil 10 deltakere. De organisasjoner som har betalt kr. 2.500
kan ta med inntil 6 deltakere.
For alle gjelder det at kontingenten må være betalt i god tid før turen. Man kan oppgradere til familiemedlemskap på venner@radich.
no. Dette må gjøres i god tid, slik at det er registrert hos oss før turen. Ønsker du å ta med venner på turen, er de velkomne til å tegne
medlemskap på kaia før avgang, med forbehold om ledig kapasitet.
Vi gleder oss til å treffe dere, vi håper at vi får en flott tur sammen
- velkommen om bord!
Med vennlig hilsen
Styret i Christian Radichs Venner v/Line Lunde
Husk: Kle deg etter været og ha på deg sko uten spisse hæler. Barn
under 12 år må ha med redningsvest. Dette gjelder alle fjordturene.
7

Fundamentet i Windjammer-programmet
Gjennom flere artikler har vi i CR-nytt fulgt Windjammerernes reiser. Nå er det på tide med en introduksjon
av S tiftelsen Fundatum som står for det viktige fundamentet i programmet.
Fundatum jobber med mange ulike prosjekter og hovedgeskjeften er lederutvikling hos
unge. Windjammer skal gjøre deltakerne i
stand til å bli ledere i sitt eget liv. De har
vært med helt siden oppstarten i 2018 og
står for utviklingen av innhold og gjennomføring av on-, og offboarding med deltakerne, før og etter seiltoktet. Disse samlingene
gjennomføres regionalt ute i fylkeskommunene vi samarbeider med, og lokalt i Oslo
for langveisfarende deltakere.
Deltakerne deles opp i grupper på maks 16
personer, og en del øvelser gjennomføres
også i enda mindre grupper. Dette har vi
sett er helt nødvendig for å få deltakerne
til å tørre å åpne seg og bli trygge på hverandre på kort tid. Det er like mange historier
som individer, men felles for alle er at de
ofte har tatt et valg om å endre på sin egen
fremtid. Fundatum jobber styrkebasert og
fokuset ligger på å endre deltakernes narrativ for fremtiden, men først deler alle av sin
bakgrunnshistorie for å skape bånd og samhold i gruppene. I løpet av pilotfasen med
76 Windjammere totalt erfarte Fundatum
at dette er for mange, svært utfordrende på
grunn av angstutfordringer. Derfor er det
gjort tilpasninger i programmet underveis
etter hva målgruppen behøver. On-boardingen består i tillegg til teambuildingsøvelser
av temaer som; Identitet – Hvem er jeg og
hvem vil jeg være, kommunikasjon, person-

On boarding samling.
lighetstyper og gruppedynamikk.
Alle deltar på fire on-boarding samlinger
i 3 små grupper før alle deltakerne møtes
for en samling like før avreise. Her skal
deltakerne bli kjent på rekordtid, deles
inn i vaktlag med tilhørende frivillige, og
få høre om livet om bord på skuta. Etter
at toktet er over kommer alle Windjammerne hjem med en helt ny fortelling,
både fra sin ytre og indre reise. Den ytre
reisen bearbeides i fellesskap med alle på
en samling rett etter hjemkomst, mens
den indre reisen jobbes videre med på to
off-boarding samlinger. Her skal alle kon-

kretisere sin videre reise gjennom å lage
en fremtidsplan med hovedmål, delmål og
strategier for å komme dit.
Vi ser at kombinasjonen av innholdet i on,
og –off-boardingene kombinert med en
tett oppfølging både før, underveis, og ikke
minst etter, er essensielt for at deltakerne
i Windjammer skal få god effekt over tid.
Derfor jobber vi målrettet med å skaffe
oss flere offentlige samarbeidspartnere, en
jobb hvor Fundatum også bidrar mye, blant
annet ved å knytte til oss flere samarbeidspartnere ute i fylkene.

Vi bygger bro fra Windjammer til næringslivet
Dette er en nyhet jeg virkelig har sett frem til og noe vi i Windjammer og Stiftelsen er stolte av. Vi håper og tror
dette kan være begynnelsen på en viktig neste fase for oss, og ikke minst for Windjammerne.
Vi har inngått vårt første bedriftssamarbeid med Trafikkjentene AS, en
solid aktør i Oslo-området som jobber med trafikkdirigering av store
og små veiprosjekter. Samarbeidet innebærer at Trafikkjentene ønsker
å rekruttere Windjammere som har fullført vårt program, og tilby de
enten arbeidspraksis eller ordinært arbeid. Vi ser at mange deltakere
har stort utbytte og mestringsglede av fysisk arbeid, og Trafikkjentene
kan gi dem nettopp dette, og ikke minst noe å skrive på cv’en!
Under seiltoktet på Windjammer gjennomfører vi workshops i ulike
yrker og mange oppdager nye sider ved seg selv. Felles for de fleste
deltakerne er at de har tilnærmet ingen arbeidserfaring, men er lærevillige og at de ofte har et veldig sterkt ønske om å ha en jobb; om
det er en deltidsjobb ved siden av skole, arbeidstrening for å prøve ut
ulike yrker før et yrkesvalg, lærlingeplass eller en helt ordinær jobb
etter fullført videregående.
Vi ønsker å være en sosial entreprenør som bygger bro med både
private og offentlige aktører, og vi ønsker kontakt med flere bedrifter som ønsker å inkludere unge ut i arbeidslivet, helt uavhengig av
bakgrunn.

Siri Elvsborg
Voyage Leader
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Trafikkjentene
gjør en viktig jobb.

En utfordrende studietur
Et folkehøyskoleår skal bestå av mange ting.
Vi skal flytte hjemmefra for første gang, vi skal
få nye venner, vi skal lære mange nye ting,
kanskje mest om oss selv. Vi skal bo tett med
folk vi nettopp har truffet, tilpasse oss andre
menneskers vaner og behov og vi skal reise på
en studietur som skal utfordre alle disse tingene
samtidig. Det har ikke alle av oss vært nødt
til når vi bor hjemme. Et år på folkehøyskole
skal ikke bare lære deg et fag eller en aktivitet,
men det skal åpne opp perspektiver og utfordre
holdninger og tanker. På den måten kan man
lære om seg selv og andre, og legge grunnlag for personlig vekst og dannelse. Store ord
kanskje, men stikker du innom en hvilken som
helst folkehøyskole et år, så er det det du vil se.
Ingen folkehøyskoler er like. Hver skole har
ulike fag og ingen linjer har samme pensum
eller samme lærer. Hver folkehøyskoleklasse blir
derfor unik! På Stavern folkehøyskole har vi
et bredt utvalg av fag som elevene kan velge
mellom. Skolen har valgt å være en breddeskole
med ulike fag, nettopp for å skape et mylder av
ulike mennesker som er med på å danne dette
unike folkehøyskolemiljøet. På Blålys-linja har
vi mye fokus på å utfordre oss selv i alle mulige
slags situasjoner eller miljøer. Skolen har både
en 112- og en 113-linje. I tillegg er det fokus
på brann. Vårt mål er å lære om alle de tre
nødetatene og de frivillige organisasjonene vi
har her til lands. Da kan noen kanskje tenke at
det er rart for oss og velge å dra på studietur
på en seilbåt.
Nå drar ikke vi på studietur på en hvilken som
helst seilbåt. Vi drar med Christian Radich!
Men det har da ikke noe med blålys å gjøre?
Jo, det har det. I et blålysyrke må du være klar

til å håndtere situasjoner som et lag. Du må
samarbeide og stå under en tydelig leder. Du
må kunne dra lasset når andre har en dårlig
dag, og du må tåle at ikke hver time på jobb
er komfortabel eller gøy. Ingen vakt er lik og
du må stadig pushe dine grenser for hva du er
komfortabel med. Du stopper aldri å lære nye
ting. Noen vakter er derimot helt fantastiske.
Du møter utfordringer som du mestrer og
som bygger selvtillit og karakter. Dette gjør du
sammen med andre, som igjen gjør at du bygger vennskap og samhold. Noen ganger må du
tåle å vente på at noe skal skje. Noen øyeblikk
er helt magiske og gir deg minner og historier
som du kan dele med andre, ikke bare de du
var i situasjonen med. Å jobbe i et blålysyrke
kan være helt rått!
Alt dette får du også på Christian Radich! Det
er ikke én ting av det som er skrevet over som
ikke også beskriver livet på et tokt med den
fantastiske skuta. Det er tungt å måtte stå flere
vakter i strekk siden lagkameraten din er sjøsyk
og ikke klarer å bidra, men det går over. Det
kan være skummelt med mye bølger og vind,
men du lærer å takle det. Det er godt å ikke
være alene i en utfordring, men det er veldig
gøy å takle den sammen med andre. Det kan
være behagelig, men også kjedelig med lite
vind. Det er helt magisk å oppleve en stjerneklar nattehimmel som ikke forstyrres av et
eneste lys. Eller se soloppgangen fra toppen av
kryssmasta mens vi har god vind og godt med
seil i mastene. De første delfinene foran baugen
er helt fantastiske, men å se dem om natten når
morild lager blå spor 10 meter etter det lekne
dyret, kan ta pusten fra deg.

verden blir det et lite samfunn om bord som
er avhengig av hverandre for å nå målet. Alt er
gjennomtenkt. Hver detalj er viktig. Mannskapet kan alt dette og instruerer medseilerne på
en måte som gir følelsen av ansvar og forståelse
for oppgaven. Det gir mestringsfølelse og det å
kjenne på viktigheten av samhold.
Derfor reiser vi med Christian Radich, og det
skal vi gjøre flere ganger.

Livet på skuta er altoppslukende. Adskilt fra

Hilsen Blålys, Stavern folkehøyskole

Foto: Hallvard Berbom
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Sett av datoen og møt opp på:

Christian Radichs Venner,
årsmøte for 2019
Tid: Torsdag 23. april 2020 kl. 18.00
Sted: Skur 32, Akershuskaia

Saksdokumenter legges ut på www.radich.
no/venneforening, eller fås ved henvendelse
til Stiftelsens kontor på telefon 22 47 82 70,
eller ved henvendelse til venner@radich.no

Agenda

1) Konstituering
a) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent
d) Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen
e) Opptak av navnefortegnelse
2) Gjennomgang og godkjenning av
regnskap og årsberetning
a) Gjennomgang av årsberetning
b) Gjennomgang av regnskap og revisorberetning
c) Godkjenning av begge
3) Statuttene
a) Eventuelle forslag om endringer
4) Handlingsplan for kommende periode
a) Gjennomgang og godkjennelse
5) Budsjett og årskontingent
a) Gjennomgang og godkjenning av budsjett
b) Fastsette årskontingenten
En fornøyd Øyvind
på ror-vakten.

6) Valg
a) Styre
b) Revisor
7) Avslutning
Forfriskninger vil være tilgjengelig ved
møtets begynnelse. Avslutningsvis serveres
kaffe og kaker.

NYHET!
Flere medlemsfordeler

På sommerens Sea Norway turer får du hele
25% rabatt! På de andre turene får du 10%
rabatt.
Den største fordelen ved å være medlem av
Christian Radichs Venner er selvsagt vissheten om at skuta bevares og blir tatt godt
vare på. Venneforeningens hovedoppgave er
å støtte og skape engasjement rundt hele
Norges seilskute, slik at enda flere kan få
opplevelser de aldri vil glemme! For noen er
dette opplevelser som forandrer livet og som
gir dem ny tro på seg selv, som for eksempel
Windjammerprogrammet, som Venneforeningen har gitt økonomisk støtte til. I tillegg
får du medlemsbladet vårt, mulighet til å
være med på interessante medlemskvelder,
dugnader og ikke minst ta del i nettverket
rundt skuta.

Rabattkode CRV ved
bestilling av tokt eller fjordturer
Venneforeningen får 5% av inntektene for
turer solgt med rabattkoden. Medlemmer får
fremdeles også 10% rabatt på suvenirer.
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Æresprisvinner om alt tauverket på skuta:

Det er system i virvaret
- Det var mange tau å holde rede på. Hva de het, og hva de ble brukt til.
Men så oppdaget jeg at det var et system i virvaret, og siden gikk det ganske
raskt å lære seg alle navnene og hvordan hele riggen funka.
Det sier den 16 år gamle Øyvind Solbakken. I
fjor fikk han Christin Radichs Ærespris for sitt
miljøskapende arbeid blant yngre medlemmer
av Son Seilforening. Med prisen fulgte et gratis
tokt med vår kjære fullrigger. Toktet foregikk
i farvannet rundt Kanariøyene, og Øyvind sto
om bord en uke i begynnelsen av desember sist
år. Han bruker uttrykk som artig og kult når
han skal beskrive seilasen. Særlig likte han det
gammeldagse ved skuta. Det var som å være
på et seilende museum. Toktet startet fra Las
Palmas med nattseilas til La Gomera. Derfra i
kuling sydover mot El Hierro. Og så tilbake til
Las Palmas.
I Son seilforening hadde Øyvind lagt merke til
at flere på hans egen alder sluttet å seile. Jollene de hadde vokst opp i, ble for små, samtidig
som lysten til å satse videre på regattaseiling
forsvant. Noe måtte gjøres og Øyvind fikk en
idé. Mon ikke en mer romslig kjølbåt ville være
tingen? En litt større båt, der flere kunne være
om bord samtidig, og der de sosiale relasjonene

kunne utvikles bedre? Ideen fenget, og snart rådet klubben over en 28-fots båt som ikke minst
egnet seg for litt lengre turer, også med overnatting om bord. Og effekten uteble ikke, de
unge vendte tilbake til sin seilende lest, opptatt
av å drive sin «egen» skute. Som dere forstår,
var Øyvind en verdig vinner av æresprisen.
På Radich klatret han i riggen, først litt nølende, siden mer fullbefarent. Og som alle andre
tok han rortørn. Uvant til å begynne med, men
«veldig gøy» etter hvert som han fikk teken,
som han sier.
Øyvind Solbakken er den fjerde vinneren av den
stadig mer populære Christian Radichs Ærespris.
Den deles som kjent ut i et samarbeid mellom Venneforeningen og Norges Seilforbund.
Juryen mottar forslag på kandidater fram til 1.
september. Vet du om seilende ungdom mellom
15 og 21 år som gjennom sitt gode humør og
tiltakslyst sprer seilerglede, hører Venneforeningen gjerne fra deg.

Nytt medlemsregister i Venneforeningen
Fra 1. desember 2019 tok vi i bruk et nytt medlemsregister StyreWeb for innrapportering og oppfølging av både vårt medlemsregister og Venneforeningens
regnskap. Systemet erstatter regnskaps- og økonomisystemet Xledger som vi har
benyttet i flere år, men som har vist seg å ikke være tilpasset en forening på vår
størrelse. Det nye systemet gir oss muligheten til å tettere følge opp vår medlemsmasse framover, samtidig som det gir oss en vesentlig kostnadsbesparelse ved
ikke lenger å være avhengig av ekstern regnskapsfører og et kostbart økonomi
system. Det har tatt noe tid å sette seg inn i systemet og å få oversikt over våre
medlemmer, men vi er nå godt i gang.
Framover vil innmeldinger av nye medlemmer skje direkte i systemet (via en link på
www.radich.no/medlemskap-hva-far-du/), og førstegangs innbetaling skjer allerede
ved innmeldingen. Dette vil være en vesentlig administrativ forenkling i forhold
til tidligere system, samtidig som det sikrer innbetaling av medlemskontingentene
våre. En annen fordel med StyreWeb er at vi kan sende ut påminnelser direkte fra
systemet til våre medlemmer for å be om oppdatering av adresseinformasjon m.m.
Fullriggeren Sørlandets Venner har benyttet dette systemet med hell en stund
allerede, noe som gir oss troen på at dette skal være en god forbedring for oss.
Utsendelse av våre fakturaer for medlemskontingenter vil framover komme enten
pr. e-post (fra «Christian Radichs Venner – StyreWeb»), som e-faktura eller pr. post
for de som ikke har registrert e-post adresse hos oss. I denne forbindelse oppfordrer vi alle medlemmer til å sende oss sin e-post adresse til venner@radich.no.

Avtalegiro
Det vil også bli mulighet for betaling via avtalegiro, men
grunnet utfordringer med en del eksisterende avtalegiroer, ønsker vi derfor å starte med «blanke ark» når
vi nå går over til nytt system. Vi vil derfor avslutte alle
eksisterende avtalegiroer og oppfordre dere til å inngå
nye avtaler i forbindelse med innbetalingene av medlemskontingentene for 2020. Det tidligere kommuniserte
fakturagebyret for medlemmer uten avtalegiro vil selvfølgelig ikke tre i kraft før vi har en pålitelwig prosess rundt
dette. Praktisk informasjon om dette vil komme senere.
StyreWeb gir også muligheten til å kommunisere direkte
med medlemmene i forbindelse med arrangementer,
dugnader m.m. Dette vil vi se nærmere på utover våren.
Vi ser fram til å få en tettere og bedre oppfølging av
våre medlemmer som er så uendelig viktige for C
 hristian
Radich.

Kronerulling for spektakulær
skutemodell av Christian Radich
I Grimstad bor en kar som heter Ulf Andreas Jenssen (73). Han har brukt
rundt 2000 timer på å bygge en modell av Christian Radich. – Det er en
modell så flott at vi gjerne vil ha den hos oss, sier direktør Vidar Pederstad
i Stiftelsen Christian Radich. Det er et ønske vi i Venneforeningen deler. Det
har kostet Ulf Andreas Jenssen både tid og penger å lage modellen som i
målestokk 1:24 er tre meter lang og to meter høy. Med de mange utsøkte
og tro detaljene på dekk og i rigg utgjør den et imponerende skue.
Modellen koster 250 000 kroner, og på oppfordring fra Stiftelsen har
Venneforeningen besluttet å sette i gang en kronerulling for å skaffe
finansiering. Stiftelsen selv kickstarter kronerullingen ved å gå inn med
25 000 kroner. Vi i Venneforeningen vil ikke være dårligere, vi satser like
mye, og dermed ruller vi i gang med 50 000 kroner i potten. Det første
personlige bidraget står Vidar for. Han gir 1000 kroner. Det gjør jammen
forfatteren av denne artikkelen også.
Som Christian Radichs venner kanskje kjenner til, skal skuret på Akershuskaia der Christian Radich holder hus, snart totalrenoveres innvendig.
Nye lokaler skal blant annet brukes til utadvendt virksomhet som undervisning av deltakere i det pågående Windjammerprosjektet og av elever på en
ny maritim linje ved Etterstad videregående skole i Oslo. Stiftelsen ser også
på mulighetene for kafedrift ytterst på brygga i sommermånedene. Det er
i dette miljøet den spektakulære skutemodellen skal innpasses. Stående i
glassmonter blir den også godt synlig for den vanlige bryggevandrer.
Pensjonist og modellbåtbygger Ulf Andreas Jenssen er en kunstner på
sitt felt. Til sammen har han laget 14 modeller av seilskuter, blant dem
Sørlandet og altså Christian Radich. I øyeblikket er han i full gang med
en modell av Statsraad Lehmkuhl. Skutemodeller signert Jenssen henger
også i Lillesand kirke, sjømannskirken i Rio og i kirkerommet på Rikshospitalet. I sitt yrkesaktive liv arbeidet Jenssen som kjøleingeniør. Ideen til
seilskutene kom en gang han besøkte sin kone på sykehuset. På veggen
hang et maleri av barken Silas, den siste seilskuta som ble bygget i Grimstad. Den ble sjøsatt i 1898. Jenssen hadde lært nevenytte av sin far, og
alt som 10-åring fikk han sitt første hobbyrom. Når han har en modell
under arbeid, står han på fra seks om morgenen til ti om kvelden. Og her
passer klisjéen: Resultatet ligger i detaljene.
- Det blir lite fritid på den måten, smiler han. - Men hva gjør det?
Hobbyen er min fritid. Å skape noe, strekke seg litt lenger for å bli enda
bedre, det er det som motiverer meg.

Et imponerende
håndverk!

Som dere vil forstå, er modellen intet mindre enn et klenodium. En
sjanse Stiftelsen og Venneforeningen ikke kan la gå fra seg. Så bli med,
og la kronene rulle!

Ragnar Kvam
Du kan donere et beløp på Christian Radich sin hjemmeside: radich.shop
Eller du kan betale med VIPPS til nummer: 599287. Christian Radich Modell.
For bidrag over kr 500,- (maks kr 50.000,-) får du p.t. 22% skattefradrag.
Dette må meldes inn til skattemyndighetene av Stiftelsen. Ta kontakt med oss
om du ønsker dette, på telefon eller e-post: postmaster@radich.no
Ved bidrag over kr 10.000,- får du livsvarig medlemskap i Christian Radichs
Venner som takk (verdi kr 5000,-) Kronerullingen avsluttes 31. mai.
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Det norske samfunn
er tuftet på kystkulturen
Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO
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.

PROTECTING
OCEAN INDUSTRIES

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

SERVICE
AND COMPETENCE
YOU CAN RELY ON
SKULD.COM

Cox kommunikasjonsbyrå

Telefon: +47 22 34 10 00
Email: post@fredolsen.no
Fred. Olsens gate 2,
0152 Oslo

ÅRSRAPPORT
11
MAGASIN
11
RÅDGIVNING
DESIGN
WEB

kontakt ole@cox.no
for tilbud
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cox.no

� Sjøfartsdirektoratet
� Norwegian Maritime Authority

www.maritimkompetanse.no

NISffNOR

HANS HERMAN HORNS
STIFTELSE
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Norges første skoleskip
seilte ut for 120 år siden
17. mai år 1900 kunne det første norske
seilende skoleskipet «Tordenskjold» seile ut på
Trondhjemsfjorden. Bygget av tre og rigget
som brigg ved Krognæs Skibsverft i Hommelvik
for rederiet Jenssen og Schavland Gram i
Trondheim i 1860. På 17- og 1800 - tallet var
Trondheim en levende havneby med opplæring
om bord på seilende handelsskip i sommerhalvåret eller i vinteropplag, samtidig som behovet
for et mer organisert og permanent undervisningstilbud var tiltakende.
I 1899 ble Stiftelsen Skoleskipet «Tordenskjold»
opprettet, og en komite ledet av Adolf Halset
skulle finne et egnet skip til det formål å «gi
ubemidlede gutter, fortrinnsvis fra Trondhjem,
anledning til uden betaling at oplæres i sjømandsskap, orden og diciplin …»
Byen hadde tidligere ikke stasjonære skoleskip
tilsvarende Oslo og Bergen, men valgte å gå
direkte til innkjøp av en seilende brigg. Skipet
ble finansiert gjennom gaver fra Trondhjems
Sparebank og Trondhjems Brændevinssamlag,
samtidig som driften videre skulle skje gjennom
private gaver og innsamlede midler.
Første tokt gikk med kun 30 elever, men frem
til 1. verdenskrig seilte skipet fra Trondheimsfjorden og Nord - Atlanteren til Nordsjøen og
Skagerak med opp til 45 elever om bord.
De av elevene som hadde velstående foreldre
måtte betale skolepenger, mens andre fikk gå
i gratis lære. Elevene kom hovedsakelig fra
Trondheim, men etter hvert fra hele kyststrekningen fra Møre til Finnmark.
I 1902 ble det stasjonære skoleskipet ”Christiania” i Oslo avløst av den seilende orlogsbriggen
”Statsraad Erichsen”, og i 1904 ble det stasjonære skoleskipet «Bjørgvin» i Bergen avløst av
den barkriggete seilkorvetten «Alfen».
«Tordenskjold» gjennomfører i 1912 et 4
måneders langt tokt til København, Horten,
Åsgårdstrand og Arendal, og setter deretter

kurs for havnebyen Leith i Skottland. Tilbake
i Trondheim den 17. august. Gjennom de på
følgende dagene gjennomføres eksamen med
en rekke maritime øvelser før avmønstring.
I 1914 er «Tordenskjold» tilbake i Leith ved
utbrudd av 1. verdenskrigs, men klarte å forsere
krigssonen uten uhell hjem til Trøndelag. Befalet ble samtidig beordret til tjeneste i Marinen,
mens 2. styrmann ble værende om bord for
å besørge fartøyet lagt i opplag. Skipet ble
liggende i opplag gjennom hele krigen og kom
i sterkt forfall.
2 år senere besluttet Trondhjems Skoleskibs
direktion å selge skuta, og den nye eieren rigget
henne ned som lekter. Det gjenværende skroget
ble i 1938 solgt til opphugging, men dette ble
trolig ikke gjennomført før etter 2. verdenskrig.
Et nytt skoleskip av stål var allerede innkjøpt i
1925, og klart for utseiling I 1926 under s amme
navn som den første «Tordenskjold».

Knut Nordby

Kilder:
Trondheim Havn: Skoleskibet Tordenskjold – Historien - www.slideshare.nett/TrondheimHavn
Trondhjems Sjøfartsmuseum - Sverresborg Trøndelag folkemuseum - Schrøders fotosamling
Strinda historielag/Norske skipsforlis
Olaf T. Engvik: Skoleskipene, Oslo 1981
K. Lund, F. Holm-Petersen: Svanesang, København
1956
Harold A. Underhill: Sail training and cadet ships,
Glasgow 1956

Med livbelter av kork
Sikkerhet har alltid stått høyt i kurs om bord på
Christian Radich. Vinteren 1967 stod det klart
for kaptein Asbjørn Espenak at deler av redningsutstyret måtte fornyes. I følge Aftenposten skulle skuta få ”helt nye forskriftsmessige
livbelter” før sommersesongen. Disse livbeltene
var av kork og skulle spennes tvers over brystet
ved bruk. De som har levd en stund, vil nok
huske dem som nokså klumpete greier. De var
ekle å ha på seg og målt mot dagens moderne
redningsvester var de nok lite effektive skulle
man være så uheldig å falle i vannet. Så var det
i det minste betryggende at Espenak også gav
14

beskjed om at de fire alderstegne livbåtene om
bord skulle skiftes ut med nye.
Kaptein Espenak hadde gått gradene og var
dreven i sitt fag. I 1958 var han båtsmann
om bord på den senere så berømte Windjammer-seilasen til New York. Han kunne også
fortelle at så langt hadde 20 elever fått plass
om bord på et tre måneders sommertokt. Nå
forsikret han de pårørende og Aftenpostens lesere om at ingen skulle engste seg for at ikke
redningsutstyret var tipp topp til de kommende seilasene.

Foto: Bergen Sjøfartsmuseum

Medlemskap
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.
Fordeler
Medlemmer i Christian Radichs Venner får 10% på
alle tokt og fjordturer med skuta! I tillegg tilfaller
5% Stiftelsen. På sommerens Sea Norway turer får
du hele 25% rabatt. Medlemmene får også 10 %
rabatt på suvenirer i butikken i Skur 32 og om bord,
samt medlemsbladet Christian Radich Nytt to ganger
i året. Mer informasjon finner du på www.radich.no/
medlemskap.
Medlemskap tegner du enkelt ved å fylle ut
innmeldingsskjema på www.radich.no/medlemskap
eller ved å sende innmeldingen på e-post til:
Venner@radich.no, eventuelt pr. brev til Christian
Radichs Venner, Akershusstranda 9, 0150 Oslo.

Medlemskap og priser:
Enkeltmedlem.............................................. kr 300,- pr. år
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år...................... kr 150,- pr. år
Familiemedlem............................................ kr 500,- pr. år

Dugnasdgjengen. Foto: Erik Sundheim

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,-.

Livsvarig medlem........................................ kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte....... kr 2500,- pr. år
Bedrifter over 50 ansatte......................... kr 5000,- pr. år

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

Fra medlemskvelden med Windjammere.
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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
F U NDI N G S U PPO R TE R S

Staten v/Kulturdepartementet
Oslo Kommune v/Kulturetaten
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidige Stiftelsen
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
Golar MGMT Norway AS
Hans Herman Horns Stiftelse
Klaveness Marine
Skuld
AS Thor Dahl
Fred Olsen Social Engagment Group
S UPP O RTI VE S U PPL I E R S

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

