
Slik er et typisk tokt med Windjammerprogrammet lagt opp. Foto: WindjammerSeilskipet Christian Radich for fulle seil. Foto: Windjammer

Windjammer søker ungdom mellom 16-25 år som er klar for en ny start i livet. Fr.v: Jarlfryd 
Sletvold og Heidi Ellfesen. Foto: Kenneth Berg
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-Christian Radich reddet meg fra å 
havne utenfor jobb etter sykdom, 
og det å få lov til å gi det videre er 
jeg så takknemlig for, sier funge-
rende prosjektleder og voyagelea-
der Jarlfryd Sletvold.
Seilskipet Christian Radich ble 
levert fra Sandefjord i 1937, med 
det som oppgave å hjelpe unge ar-
beidsledige gutter fra landsbygda 
med å finne annet arbeid på sjøen. 
I dag er passivitet og utenforskap 
blant både unge gutter og jenter 
en minst like stor samfunnsutfor-
dring. Stiftelsen Christian Radich 
bidrar til å øke andelen som del-
tar i en meningsfull utdannelses-, 
opplærings- eller jobbsituasjon – 
gjennom utviklingsprogrammet 
Windjammer, som ble startet høs-
ten 2018.
-Vi har en kommune som har 
store problemer med utenforskap 
og psykisk helse, forteller Jarlfryd, 
som selv er fra Støtt.

Rekrutterer til nytt tokt
-Vi er i gang med rekrutteringen 

– DET VIL JARLFRYD OG HEIDI GJØRE NOE MED!
7000 mennesker lever i utenforskap i Nordland i dag

Jarlfryd Sletvold og 
Heidi Ellefsen som 
er voyageleadere i 
programmet Wind-
jammer, la frem sitt 
arbeid for kommune-
styret under det siste 
kommunestyremøtet i 
2022

nå, sier Heidi Ellfesen.
Windjammer søker ungdom mel-
lom 16-25 år som er klar for en ny 
start i livet. På Christian Radich 
vil man vokse, mestre og få venner 
for livet forteller de. Sammen får 
deltagerne både skipet og livet på 
rett kurs.
-De skal få troen på seg selv og 
se at de klarer å håndtere verden 
på tross av tung bagasje, forteller 
Heidi Ellefsen.
-Det er vi voksne som ikke gjør det 
som trengs, mener Jarlfryd.

Utenforskap
-Det koster 15,9 millioner kroner 
per person i utenforskap fra fylte 
19 år til 60 år, eller en halv million 
kroner i året. En plass på Wind-
jammer koster 80 000 kroner, sier 
Jarlfryd Sletvold.
Windjammer representerer med 
andre ord et enormt potensial for å 
spare penger og hjelpe mennesker 
som trenger det på en og samme 
tid.
-Dette er tiltak som redder liv. Det 
er ungdom som forteller at de ikke 
hadde levd i dag om de ikke hadde 
vært med på båten, forteller de.
700 000 mennesker lever i uten-
forskap i Norge i dag. 120 000 av 
disse er under 30 år og 7000 bor i 
Nordand. Det blir fort store sum-
mer om man begynner å regne på 
det. Og det er også kanskje derfor 
at regjeringen har laget en midler-
tidig lov på bakgrunn av Wind-
jammers arbeid, som gir lov for 
de som mottar stønad fra Nav til 
å tjenestegjøre på norske skip i ut-
landet uten å miste stønaden.
-Det er det offentlige som får reg-
ningen uansett, så vi ønsker at de 
heller bruker pengene preventivt, 
sier Heidi.

Først i Norge til å utdanne lett-
matroser
-Vi har fått veldig gode tilbake-
meldinger fra rederier, forteller de 
til Kulingen.
Det er stor mangel på matroser, 
og Christian Radich er de første 
i landet til å utdanne lettmatro-
ser. De jobber aktivt med å hjelpe 
ungdom bort fra utenforskap og 
til jobb i framtidsnæringer. Et-
ter å ha gjennomført et 4-6 ukers 
tokt med Windjammer kan de 
søke lettmatroskurs som inklude-
rer sikkerhetskurs, hvorpå de får 
lettmatros, forpleiningsassistent 
eller andre ikke sertifikat pliktige 
stillinger på skip. De kan så ta ut-
danningen ferdig på andre skip og 
få ferdighetssertifikat som matros. 

Pause fra sosiale medier
-Når man står til rors midt på 
natten eller i mastetoppen så kla-
rer man ikke gjemme seg for de 
vonde tankene, og så opplever 
man at man ikke trenger å flykte 
fordi man faktisk har styrken som 
trengs. De ser at det klarer det. De 
mestrer, forteller Ellefsen.
Det er en kjensgjerning at sosiale 
medier kan skape et skadelig press 
særlig for ungdom. På Windjam-
mer-tokt må mobilen bli liggende 
under dekk når deltagerne er på 
vakt. Arbeidet skaper gruppe-
tilhørighet gjennom klare roller 
og rammer, praktiske oppgaver og 
faste plikter.
-Alle blir som regel sjøsyke, og 
når de har ligget i renna og spydd 
sammen i noen dager, har de sett 
hverandre på sitt mest sårbare, for-
teller de.

Smoothie
Bendit/Cevita, et stort utvalg,

250 ml + pant 40,00/l

1000

Coca-Cola/Fanta
uten sukker, 0,33 l + pant

2 FOR

1000

Appelsiner
Cevita, pr. kg

1000

Fiskegrateng
Frionor, 300 g 33,33/kg

1000

Kjøttpølse
Prior/Gilde, 180 g 55,56/kg

1000
Wasa knekkebrød
et utvalg, 200-240 g 41,67-50,00/kg

1000

Tilbudene gjelder uke 1. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
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