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1 ulike tokt: Skoleskipet Christian Radich er stadig vekk i Nord-Norge på ulike tokt. Skipet, en tremastet fullrigger, ble sjøsatt i 1937.
2 Får kjenne: - Deltakerne på toktet går sjøvakter og får kjenne på hvordan det er å jobbe hardt og å bli trøtt og sliten, forteller toktleder Jarlfryd Sletvold. 
3 Bidrar: - Jeg ønsker å bidra til at folk har det godt, sier reiselivsgründer og fjellklatrer Randi Skaug (t.v.). 
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Finnes et hav av muligheter også for dem som sliter

Skoleskipet Christian Radich har igjen vært på tokt i Nord-Norge, denne gangen lastet
med ungdommer som har ulike utfordringer.

Et av stoppestedene forleden var Steigen og reiselivsbedriften til Randi Skaug
på øya Naustholmen.
– Christian Radich er nå ute på tokt
med konseptet Windjammer. Besetningen tok selv kontakt for å komme til
Naustholmen. De hadde hørt at vi hadde en sosial profil og at vi ønsker personer som har havnet i utenforskap, vel-

kommen, forteller Randi Skaug til Avisa
Nordland.

toktet. Underveis får deltakerne konkrete utfordringer og opplevelser.

Windjammer er et tilbud til ungdommer mellom 16 og 25 år, som står utenfor
utdanning, opplæring eller skole.
Programmet omfatter rundt fire uker
til sjøs om bord på Christian Radich, og
med kortere samlinger både før og etter

Deltakerne var på Naustholmen
både søndag og mandag.
– Første dagen var alle på tur til Resshola, som er en 140 meter dyp hule ved
Nordskot. Den andre dagen var alle på
dugnad på Naustholmen, hvor de fant

fellesskap og arbeidsglede i å plukke
plast i fjæra, rydde tang, bære tømmer
og hogge ved. Noen drev også med vedlikehold som skraping av flytebrygge og
rekkverk. Det manglet ikke på innsats og
heller ikke på brede smil, sier Randi
Skaug.
Hun hold selv foredrag for de unge

Windjammer-deltakerne om å gjøre
hver dag til en god dag.
– Det betyr mye for oss som driver her
å kunne bidra til toktet på Christian Radich. Jeg ønsker å være behjelpelig til at
folk har det godt. Disse to dagene kjentes det virkelig som at vi lyktes, sier
Skaug.
Voyage servant Jarlfryd Sletvold, er
toktleder på Windjammer-seilasen til
Christian Radich.

– Dette er det sjuende Windjammertoktet vårt siden vi startet på prosjektet.
Deltakerne har forskjellige utfordringer.
Noen sliter kanskje med angst, mens andre ikke vet helt hva de vil gjøre med livene sine. På dette toktet er deltakerne,
38 i tallet, fra Vestlandet og Oslo-området. Toktet startet fra Oslo 26. mars og
ender opp i Tromsø 23. april. Da skal deltakerne mønstre av, sier Sletvold.
Hun mener toktene er av stor verdi.

– Vi ser at de har en veldig god effekt
på de unge. Det handler om å mestre og
å få til noe, noe de fleste ellers sliter
med. Deltakerne går sjøvakter og får
kjenne på hvordan det er å jobbe hardt
og bli trøtt og sliten. De lærer også mye
om samarbeid og lagånd, og ikke minst å
ha tillit til andre, sier toktlederen.
Jarlfryd Sletvold er selv fra Støtt
og har jobbet på Christian Radich siden
2016, først som medic, det vil si medi-

sinsk ansvarlig. Nå har hun vært leder
for to Windjammer-tokt.
– Jeg trives veldig godt om bord, spesielt nå som vi er i Nordland og Nord-Norge. Vi har hatt to flotte dager hos Randi
Skaug på Naustholmen. Det er en dame
vi kjenner godt til og som stadig vekk
har kjempespennende prosjekter på
gang, roser Sletvold.
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