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Leder  DET ER BLITT OKTOBER. Som hvert år blir det kaldere og mørkere. 
Bladene blir gule og røde, før de faller på bakken. Som alle tidligere 
år danner de sammen et mykt, raslende teppe. Når du våkner om 
morgenen har frosten kommet. Du tar på deg jakka, vottene, skjerfet 
og lua. De har alle ligget tålmodig og ventet i skapet og skuffen et 
helt år. Men i år er noe annerledes. 

NÅR DU GÅR PÅ BUSSEN trekker du munnbindet rutinert over 
nesen, munnen og haken. Ingen setter seg ved siden av. Alle holder 
avstand. Du vasker hendene oftere, og er mer inne, får kanskje 
sjeldnere besøk. Kanskje sitter du mer på PC-en. 

10. OKTOBER ER VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE. Hele 
måneden brukes til å markere viktigheten av å ta vare på vår egen og 
andres psykiske helse, og i år er temaet «spør mer». På Verdensdagens 
nettside står det: «Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en 
følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for 
god psykisk helse.» 

DET ER VIKTIG, spesielt nå. Flere melder om at de er bekymret, føler 
på ensomhet, har søvnvansker og kjenner på angst og depresjon på 
grunn av korona (Lien Garbo, 9. oktober 2020). På Verdensdagens 
nettsider kan vi lese at: «God psykisk helse starter med gode 
relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, 
åpenhet, respekt og nysgjerrighet.» Så kanskje det er dette høsten 
skal brukes til i år? Å gi noen andre din oppmerksomhet, så kan 
nysgjerrigheten du viser bidra til at både du og den andre blir mindre 
ensomme? 

I DETTE NUMMERET AV INSPIRA ønsker vi å gi deg en 
oppmerksomhet. Den gis i form av en quiz, viktige svar om 
tilhørighet fra en ekspert, og kloke ord om hvorfor det er viktig å vise 
interesse for andre fra noen av lokallagene våre, sammen med mye 
annet. 

HÅPET ER AT DETTE BLADET KAN INSPIRERE deg til å snakke 
med noen, slik at du står støtt med folk i ryggen når mørket senker 
seg, kulden kommer snikende, jakka, vottene, skjerfet og lua titter 
frem fra skuffer og skap, og sommerens blader ligger som et raslende 
gult og rødt teppe på bakken. 

Oda Archer
Redaktør
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alvorlig talt
Av Andrea Holst

VINNERTEKST SKRIV 2020
8 uker, av 
Miriam Sundsrud Jensen

QUIZ!

HVORFOR DU SKAL PÅ
SOMMERLEIR MED MHU
Av Marta Fjæreide

20taleren
Av Solveig Berntzen

22 trenger du noen å snakke med?
Av Adrian Tollefsen, 
Hannah Lerfaldet
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Det føles som koronaen har vært her lenge, og vi har begynt å venne oss til den mer og 
mer.  Men når vi sjekker kalenderen har det faktisk kun vært i et halvt år.

I Stavangerregionen hadde vi bare et kort opphold i aktiviteter. Styret kasta seg rundt og fikk 
startet med corona-vennlige aktiviteter etter kun tre uker. Når alt annet ble stengt tenkte vi at 
det var viktigere enn noen gang å kunne møtes og gjøre ting sammen. Hva vi gjorde var ikke det 
viktigste, så vi gjorde det vi kunne for å ha et treffsted med de restriksjonene som var satt. 

Vi planla først å få til noen digitale møter, men dette var det ikke noe stemning for, og vi fant fort 
ut at det var fysiske møter som var viktig å få til. Når vi da så at det skulle arrangeres bilkino i 
byen, så ble vi alle veldig giret og tenkte at det måtte være perfekt for oss. Vi deltok på bilkino, og 
passet på at de som var i samme familie eller traff hverandre utenom treffsted var i samme bil. Vi 
kjøpte porsjonspizza til alle istedenfor å måtte dele på en stor pizza. Det ble et vellykket treffsted 
med masse godt humør, og alle var glade for å endelig komme seg ut og snakke med noen andre 
enn seg selv. 

Vi begynte å gå mye turer, og forsøkte å være kreative her med turer som passet for alle, i starten 
var det ikke så mange som var med på turene, men etter hvert ble turene veldig populære og 
vi var rundt 20 personer på det meste. Den store suksessen gjorde at vi bestemte oss for å lage 
en egen turgruppe som skulle gå turer fast hver søndag. Vi fikk også bevilget midler for dekke 
kostnader med turgruppa. Turgruppa har blitt en fast og viktig del av lokallaget.

Vi har gjennom hele sommeren flyttet treffstedet utendørs. Noe av det vi har gjort er Paintball, 
grilltur, strandtur, quiz og softis, fisking og utekafe. Plutselig så vi en enorm medlemsvekst, og 
mange var glade for å endelig kunne komme seg ut og føle at noe var “normalt” igjen.

LO:KALT
Hva har skjedd i  

lokal lagene siden sist?

Hvordan Stavangerregionen 
overlevde koronakrisen
AV: MARTIN NORDBØ, LEDER MENTAL HELSE UNGDOM STAVANGERREGIONEN OG 
LISA EVENSEN, NESTLEDER MENTAL HELSE UNGDOM STAVANGERREGIONEN



SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

Her er en smakebit på hva lokallagene våre 
gjorde for å markere verdensdagen for 
psykisk helse 10. oktober. 

MHU NORD-VESTLAND
10. oktober besøkte Mental Helse Ungdom 
Nord-Vestland NRK Vestland, hvor de satte 
fokus på psykisk helse. 14. oktober holdt de 
foredrag og stod på stand for 8. klassinger og 
elever fra 1. VGS, sammen med andre frivillige 
organisasjoner.

MHU GRENLAND
24. september var Mental Helse Ungdom 
Grenland med å arrangere en samtale 
med Mental Helse Bamble. Der snakket 
de blant annet om god psykisk helse og 
selvmordsforebygging, samt hvem Mental 
Helse Ungdom er som organisasjon, hvordan 
vi hjelper og at man bør oppsøke profesjonell 
hjelp ved vansker.

MHU STJØRDAL
Mental Helse Ungdom Stjørdal markerte 
Verdensdagen med å stå på stand på Stjørdal 
Torg. Her kom det mange hyggelige mennesker 
innom for å ta en prat. 

MHU ÅS
Mental Helse Ungdom arrangerte 10. oktober 
foredrag og paneldebatt, hvor temaet var 

”Spør mer”. 
Deltakerne 
kunne bli med 
enten fysisk 
eller via zoom. 
Dette var 
den perfekte 
arenaen for å 
stille spørsmål 
og normalisere 
psykisk helse.

MHU OSLO
På Verdensdagen for psykisk helse stod Mental 
Helse Ungdom Oslo på stand på Stovner 
Senter, sammen med Mental Helse Ungdom 
sentralt. På standen informerte de om 
organisasjonen og hvordan vi jobber for unges 
psykiske helse. 

MHU KONGSBERG
Den 10. oktober markerte Mental Helse 
Ungdom Kongsberg Verdensdagen for 
psykisk helse ved at Ingrid Bruun og Øystein 
Sivertsen holdt foredrag for lokallaget. Noen 
av temaene som ble tatt opp var hvordan kan 
man håndtere livet når ting blir vanskelig, og 
hva kan man gjøre for å hjelpe andre som 
sliter. Formålet var å skape mer åpenhet og 
forståelse rundt temaer som selvmord og 
psykisk helse. 

Lokallagene i mhu 
markerte verdensdagen
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5 kjappe til en 
lokallagsleder

PAAL WILLIAM CRAIG FURNES

 ◆ Hvor gammel er du? 
25 år

 ◆ Hvilket lokallag er du leder for? 
Stjørdal

 ◆ Hvor mange år har du vært med i 
lokallaget? 
Jeg har vært medlem siden 2011 (9 år). 
På denne tiden har jeg vært litt av og på 
som aktiv i lokallaget, men nå de siste 2 
årene har jeg blitt mer og mer aktiv da 
jeg også har vært nestleder, fungeren-
de leder og nå i 2020 ble jeg valgt som 
leder.

 ◆ Har du noen skjulte talenter? 
Jeg lager noen voldsomt gode kjøttboller. 
Det må være mitt skjulte talent. 

Paal William Craig Furunes, lokallagsleder 
Mental Helse Ungdom Stjørdal
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1. Hvordan synes du det var å være med på 
ditt første treffsted? 
Første gangen var det litt skummelt. Jeg kjente bare 
noen få som var med i styret, men kjente ingen 
andre. Jeg gikk dit helt alene, og bare det var en 
angsttrigger. Mange ganger vurderte jeg å dra på 
treffstedet, men utsatte det ofte da jeg ikke visste 
hva jeg gikk til. Da jeg først kom dit var det stille og 
rolig. Jeg var veldig sjenert så jeg holdt meg for meg 
selv siden jeg ikke kjente noen. Jeg ble der ikke så 
lenge da jeg følte at jeg ikke passet inn. Alle de andre 
som var der snakket med hverandre, og for min del 
virket det som om de ikke la merke til at jeg kom. 

2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå? 
Arrangeringen i seg selv er ganske så enkel. 

Poenget med treffsted er å ha en arena for både unge 
og voksne som kan møtes. Der man kan utveksle 
erfaringer, og ellers en sosial arena for de som kan 
trenge det. 

3. Hva har det å være aktiv i lokallaget gjort 
for deg?

Det har gitt meg mye mening med det å bidra. 
Det med å forstå hvordan frivilligheten i landet 
foregår og at det er så viktig det vi gjør. Så her blir jeg 
til jeg ikke kan mer.

4. Hvordan organiseres driften av treffstedet 
hos dere?

Normalt har vi fordeling/rullering av ansvar der 
vi i styret har hovedansvaret de enkelte treffstedene. 
Videre så er det den som da har ansvaret som 
planlegger aktiviteter som gjennomføres ved 
treffstedene. Nå i disse Coronatider er det ikke 
helt det samme. Vi loggfører alle besøkende med 
dato, navn og telefonnummer i en passordbeskyttet 
database. Det er for å ivareta våre besøkendes 
personvern og for en evt. smittesporing. På grunn 
av lav deltagelse i det siste har vi måtte avlyse alle 
treffsteder fremover i en periode.

5. Har du noen tips til morsomme aktiviteter 
eller arrangementer andre lokallag kan 
holde?

Vi opplever at Gokart, LaserX og bowling er svært 
populære aktiviteter som vi har arrangert med stor 
glede blant medlemmene. På disse aktivitetene vil 
også ikke-medlemmer gjerne delta, og planen er også 
å samarbeide med andre lokallag i nærheten om slike 
arrangementer. 

Det har gitt meg mye mening med det 
å bidra. Det med å forstå hvordan 
frivilligheten i landet foregår og 

at det er så viktig det vi gjør. Så her 
blir jeg til jeg ikke kan mer.

“

organisasjon 7



La oss snakke
om følelsar!

Gut (13 år) 
Då eg sat meg ned for å skrive dette innlegget, 
så spurte eg broren min på 13 år kva han tenkjer 
om gutar og følelsar, og om han synes det er 
vanskeleg å snakke om følelsar. Dette svarte 
han:  «Eg trur gutar synes det er vanskeleg fordi 
dei trur det er flaut å snakke om følelsar. Viss ein 
gut grinar så er man kanskje redd for å føle seg 
utafor. Eg er litt redd for å vise følelsar, men eg er 
ikkje den som grinar for så mykje da, for å sei det 
slik». Mamma var også med i denne facetime-
samtalen og skaut inn: «eg synes det er skikkeleg 
kult når eg ser gutar som viser følelsar eg». Det er 
ikkje alltid eg er einig med mamma, men denne 
gongen er eg faktisk det! DET ER KULT Å VISE 
FØLELSAR!

Føler’n
Mange gutar og menn synes det er vanskeleg å 
snakke om følelsar, og at det kan vere vanskeleg å 
vere open rundt dette temaet. «Føler’n» baserer 
seg på nettopp dette, og viktigheita av å finne 
trygge rammer der ein snakkar om følelsar. Nokre 
gongar kan det vere vanskeleg å sitje ein-til-ein 
og snakke om følelsar. Difor har vi i denne serien 
stua oss framfor TV-skjermen, og brukt gaming 
som verkemiddel. I serien inviterer vi inn norske 
forbilder for å snakke om både vanskelege og 
hyggelege følelsar.  

Innspelinga
Så, korleis går ei slik innspeling føre seg? Jo, 
det skal du få svar på. Vi inviterer gjester inn i 
kjellarstova vår, og der serverast det sjølvsagt 
mat frå mikrobølgeomn... For å seie det slik, 
så er spagetti i mikro IKKJE til å anbefale. Og 
kva er vel ei kjellarstova, utan sakkosekkar og 
ein Playstation 4. Så med kvar vår Playstation-
kontroll, god og deilig mikro-mat, og ein dæsj 
med lyd og lys, så er vi klar for innspeling, og å 
snakke om følelsar. Bak kamera står influencer 
og youtuber Malin Nesvoll, og har stødig regi 
på det som går føre seg. Malin er ein uredd 
rollemodell som snakkar opent om psykisk helse, 
og som er blitt ein viktig forkjempar rundt dette 
med openheit om psykisk helse. Malin er aktuell 
med podcasten «Malin + Mari», som ho har i 
lag med legenda Mari Maurstad! Malin er også 
idéskaparen bak Psykt Normalt, og skal ha cred 
og ære for å ha fått til dette.

Framfor kamera finn du ein litt meir ukjent 
kar, nemleg Oskar Fjørtoft Sandanger. Oskar 
sjonglerer mange ballar i lufta, og i tillegg til å 
vere programleiar i Føler’n, er han også standup-
komikar, improvisatør i Nesten Lættis, jobbar i 
UKM og har sitt eige talkshow «Steikje Løye». 
Han har god erfaring med FIFA, men også han 
synes nokre gongar at det kan vere vanskeleg å 
sette ord på følelsane sine.

Mental Helse Ungdom har nyleg gitt ut ein ny Youtube-kanal ved 
namn Psykt Normalt, som er støtta av Stiftelsen Dam. Gjennom 

serien «Føler’n» tek dei føre seg gutar og følelsar.
AV: OSKAR FJØRTOFT SANDANGER, 

PROSJEKTKOORDINATOR PSYKT NORMALT
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Forbilder
For å sette ord på det hentar vi inn nokre av 
Noreg sine viktigaste forbilder.
I løpet av åtte episodar får du innblikk i åtte 
forskjellige følelsar. Vi snakkar om å vere flau 
med Herman Flesvig, om å vere sint med Joakim 
Kleven, og å vere lei seg med Victor Sotberg.  
Alle gjestane kjem med ulike syn på kvifor gutar 
snakkar mindre om følelsar enn det jenter gjer. Vi 
er ikkje på jakt etter ein fasit, men ynskjer å lytte 
til desse fantastiske menneska, og høyre deira 
tankar rundt tema. Vi setter utruleg stor pris på at 
alle gjestane vel å bruke tid på dette, og tenkjer at 
det er fordi dei også ser viktigheita av openheit.

Openheit
Vi ynskjer nemleg at serien skal bidra til openheit 
rundt dette å snakke om følelsar, og at det kan bli 
kulare å snakke om korleis ein har det. Gjennom å 
sette det heile i kjellarstova, med ein playstation-
kontroll i handa, så håper vi å gi programmet ein 
lett inngang, som samtidig opnar for å ta opp 
både tunge og lette tema. Ein ting er i alle fall 
sikkert: det er sunt å snakke om følelsar!

Det er ikkje alltid eg 
er einig med mamma, 
men denne gongen er 
eg faktisk det! DET ER 
KULT Å VISE FØLELSAr!

“

Følg Psykt Normalt på 
sosiale medier for å få 

med deg serien!
Og send oss gjerne ei 

melding om du vil prate.
@psyktnormalt
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SVAR FRA
EN EKSPERT:
tilhørighet 

Ingvild Stjernen Tisløv

1. Hva er egentlig tilhørighet? 
Tilhørighet handler om relasjonene vi har til andre 

mennesker, men det er mer enn bare forholdet til en 
enkelt person. Tilhørighet brukes om hvor nært man 
føler seg knyttet til en gruppe mennesker – som familien, 
venner, kolleger, et politisk parti, en menighet, eller 
befolkningen generelt. Det er å føle seg knyttet til andre 
på en positiv måte. At man er en del av noe større. At 
man blir sett for den man er, akseptert, tålt og likt. 

2. Hvorfor er tilhørighet så viktig? 
Tilhørighet til andre har vist seg å ha betydning for 

hvordan man har det her og nå, ved at det gir et høyere 
nivå av fornøydhet eller lykke. Men det gir også økt 
tro på fremtiden, som igjen påvirker valgene man tar, 
og derfor får betydning for hva som skjer senere i livet. 
Tilhørighet har emosjonelle og praktiske fordeler, som at 
man tåler motgang bedre når man vet at man tross alt har 
noen som alltid vil backe en, eller at man får hjelp når 
man trenger det. Tilhørighet har utvilsomt vært en viktig 
faktor i menneskets evolusjon, å være en del av en flokk 
har vært avgjørende for å overleve. 

3. Er all type tilhørighet positivt? 
Ja og nei. Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov 

og må dekkes. Men det finnes subkulturer i samfunnet 

vi helst ikke vil at noen skal føle tilhørighet til. Det 
kan være rusmiljø, kriminelle nettverk, religiøse sekter, 
ekstremistiske grupperinger eller nettsamfunn der man 
er opptatt av temaer som sterkt bryter med samfunnets 
normer og moral. Her må vi kanskje spørre «for hvem» 
er tilhørigheten positiv? Ungdom som for eksempel føler 
tilhørighet til kriminelle gjenger kan oppleve både å bli 
sett, likt, at de mestrer noe, føler seg trygge og at de har 
status og posisjon. Da er det ikke tilhørigheten i seg selv 
som er negativ, men hvilke handlinger du begår. 

4. Hvordan kan mangel på tilhørighet påvirke 
oss? 

Det å oppleve mangel på tilhørighet er en risikofaktor 
for depresjon og angst. Hvis man ikke føler at man 
hører til er det også vanskelig å ta initiativ til å skape nye 
relasjoner. Man mister troen på at man vil bli inkludert 
og unngår å prøve for å ikke bli avvist. Det kan medføre 
at man isolerer seg. Man kan slutte å engasjere seg, fordi 
man ikke føler seg viktig eller verdifull. Noen bruker 
begrepet «utenforskap» om manglende tilhørighet. Jeg 
synes det er et godt begrep. 

En annen reaksjon på utenforskap kan være å søke 
til andre som også føler seg ekskludert. Slike miljøer kan 
være preget av en negativ holdning til det bestående og 
oppfordre til normbrytende atferd, aggressive handlinger 
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og lovbrudd. Mangel på tilhørighet kan altså pasifisere oss 
så vi ikke får deltatt i samfunnet og brukt ressursene våre 
positivt, eller utløse en motreaksjon der vi tar avstand fra 
eller aktivt bryter med det etablerte samfunnet. 

5. Hvilke arenaer tenker du er de viktigste for å 
skape tilhørighet for unge? 

Hjem, skole og fritid. For at barn skal få tillit til 
at de er ønsket i andre miljøer har det stor betydning 
hvordan de møtes i sine første leveår – i familien. Derfor 
er det viktig at vi legger til rette for at alle familier 
får den hjelpen de trenger for å gi barna sine en god 
oppvekst. Da må vi se på alt fra boforhold og økonomi til 
foreldreferdigheter, samarbeid mellom de voksne

Skolen har et stort ansvar for å sikre at barn kan delta 
på lik linje til tross for ulike utgangspunkt. Det sier seg 
selv at dette målet ikke kan nås uten samarbeid med både 
barna og familiene deres. Her har norsk skole ennå mye 
å gå på. 

Fritidsarenaen er en arena som får større plass 
ettersom barn blir eldre. Det bør være en forpliktende 
målsetning at organiserte fritidsaktiviteter og positive 
væresteder tilbys uavhengig av familieøkonomi og at flest 
mulig barn får delta på noe de liker lengst mulig. 

6. Hva kan vi som er unge i dag gjøre for at 
flest mulig kjenner på en form for tilhørighet? 

Vær klar over at mange unge kjenner på utenforskap. 
Å være bevisst på dette er et viktig første skritt. Ha 
inkludering og tilhørighet som tema i klassen eller 
i vennegjengen– snakk om hvilke grunner det kan 
være til at noen føler seg utenfor. Men ikke stopp ved 
refleksjonene – bli enige om tiltak for å øke følelsen av 
tilhørighet. Rådet mitt er egentlig at vi må gå fra å snakke 
om at alle skal med -til å være konkrete på hvordan det 
skal skje. 

Til slutt; engasjer deg i lokalmiljøet – gjerne politisk – 
finn ut av hva dere trenger for at unge skal føle tilhørighet 
på akkurat ditt hjemsted. Bruk de kanalene du kan for 
å få til en endring – skriv kronikker, lag en podcast, 
snakk med folk, vis frem hva som er ulemper ved at 
noen faller utenfor og hva man kan tjene på at alle føler 
seg inkludert. I en verden med økende uro, migrasjon 
og miljøkrise trenger vi engasjementet og ressursene til 
hvert eneste unge menneske for å løse utfordringene vi 
står overfor. Da må vi også sikre at alle kan, vil og evner 
å bidra. 

OM:
 ◆ Jeg er spesialist i klinisk 

samfunnspsykologi og er ansatt i 
Nasjonal Enhet for Behandlingstiltak 
(NABE) i Bufetat som fagkonsulent for 
multisystemisk terapi (MST) i Norge. 

 ◆ Hele min psykologkarriere har jeg 
jobbet i statlig barnevern med ungdom 
som har alvorlig atferdsproblematikk og 
familiene deres. 

 ◆ Det å forstå barns utvikling i lys 
av de gjensidige relasjonene til andre 
mennesker – både familie, venner, 
lærere, naboer, aktivitetsledere, 
helsepersonell og andre de møter 
gjennom livet, har vært en styrende 
teori for meg både når jeg jobbet som 
terapeut og nå som fagkonsulent. 
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JEG ER KJENT FOR Å HA lange samtaler med hunden 
min og har vel egentlig tenkt at det er nok sosial 
kontakt for min del. Ofte hører jeg meg selv si ting som 
«Minos! Dette har vi snakket om før. Det er uhøflig å 
lukte folk i skrittet!» eller «Skal vi dusje deg, du stinker». 
Ordet dusj er forøvrig et ord jeg er temmelig sikker 
på at han forstår, for ordet fører konsekvent til at han 
forsvinner så langt under sofaen at jeg trenger hodelykt 
og spade for å grave ham fram. Sånn sett har han 
gjort det ganske tydelig at dusj ikke er en foretrukket 
aktivitet. Jeg har mang en gang tatt Minos sine innspill i 
hvilke klær jeg ser best ut i. Han er flinkere enn meg til 
akkurat det. 
 
JEG ER IKKE SÅ SNÅL at jeg oppriktig talt tror at 
Minos bryr seg en døyt om valg av klær eller at han 
forstår hva det innebærer å være uhøflig. Når man har 
vært mye alene gjennom livet, så hjelper det å lyve litt til 
seg selv. Uskyldige løgner som; Selvsagt forstår hunden 
min hva jeg vil fram til. Logrer ham er han enig, ser han 
dumt på meg og tilter på hodet, bør jeg gjøre et annet 
valg.  
 
AT JEG HAR SAMTALER MED HUNDEN er ikke 
unormalt for meg. Såpass rar skal jeg innrømme at jeg 
er, men da landet ble stengt ned og jeg mistet de fleste 
muligheter til sosialt samvær, forstod jeg hvor utadvendt 
jeg egentlig er. Min lange livsløgn om at jeg klarer meg 
godt alene, begynte å slå sprekker. Plutselig måtte jeg 
innse hvor mye jeg faktisk gjør med andre mennesker. 
At jeg er utslitt etter en lang dag på jobben og en kaffe 
med en venninne, gjør meg ikke til en asosial person. 
Det gjør meg tvert imot til et ganske så gjennomsnittlig 
menneske. 
 
Å HØRE TIL har alltid vært en drøm for meg som har 
vært syk og levd på siden av samfunnet i mange år. 
Dessverre er jeg som mennesker flest og glemmer fort 
alt jeg har, til fordel for alt jeg skulle ønske jeg hadde. 

Jobben som var mitt store mål i livet, forsvant fort inn 
i kaoset av hverdagens selvfølgeligheter. Jeg skulle hatt 
bedre lønn, større leilighet og mer energi. Faktumet at 
jeg for noen år siden bodde på en sofa: blakk og ensom 
er glemt og det er slitenheten som står igjen. Jeg er rett 
og slett blitt grådig. Jeg har venner, en koselig leilighet, 
kjæreste, hund, penger til å klare meg og en jobb å gå 
til. Tidvis glemmer jeg disse tingene og må rett og slett 
minne meg selv på dem. Covid-19 har hjulpet meg til 
å gjennoppdage og sette pris på hvor heldig jeg egentlig 
er. 
 
ETTER EN UKE I KARANTENE med Minos som eneste 
samtalepartner, innså jeg hvor utakknemlig jeg har vært. 
Istedenfor å sutre over at jeg er trøtt om morgenen, 
burde jeg kanskje være glad for at jeg er frisk nok til 
å kunne jobbe. Framfor å klage over at jeg har for få 
venner, burde jeg sette pris på de vennene jeg har. Det 
er nok av mennesker som mangler alt det jeg nå har lært 
meg å ta for gitt. 
 
DA JEG INNSÅ DETTE, ringte jeg en venninne og vi 
avtalte å drikke kaffe sammen over skype. Hver dag i 
flere uker holdt vi dette gående. Jeg oppdaget også noe 
jeg ikke vanligvis snakker så alt for høyt om: «Animal 
Crossing» som er et spill på Nintendo. Kjæresten min 
kjøpte det til meg i gave og jeg ble helt frelst. Ikke av 
spillet i seg selv, men av felleskapet. Plutselig oppdaget 
jeg en ny verden av mennesker og sosialt lag. Jeg som 
ikke hadde hørt om discord, brukte appen daglig. 
Snakket med mennesker jeg aldri kommer til å møte, 
og vi ble godt kjent. Jeg ble glad i disse fiktive navnene, 
likte menneskene og jeg koste meg. Dette var en 
tilhørighet jeg ikke hadde kjent på før. 
 
ETTER HVERT SOM KARANTENEN GIKK MOT 
SLUTTEN, dro jeg tilbake til jobb og tilbake til 
hverdagen. Kaffe med venninner gjøres fortsatt i stor 
grad digitalt, men jeg har lært meg noe viktig; Jeg 

Andrea Holst skriver 
fast for Inspira. Hun har 
tidligere utgitt boken «Tør 
du» om sine  erfaringer 
med psykiske lidelser.
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ILLUSTRASJON: PAULINA TARABCZYNSKA

trenger mennesker, og de finnes både i den virkelige 
verden og i den digitale. Personlig foretrekker jeg den 
virkelige verden, men den digitale er jammen meg ikke 
så verst den heller. Covid-19 har åpnet øynene mine 
ikke bare for mine egne sosiale behov, men jeg har fått 
en bredere forståelse av andre menneskers valg av hobby. 
Sosiale felleskap finnes over alt så lenge du vet hvor du 
skal lete. 

JEG ER TEMMELIG SIKKER PÅ at Minos var ganske 
glad for å gå tilbake til å være boffmaister von gulp 
og ikke måtte være min eneste kilde til meningsfylte 
samtaler. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg at 
meningsfylte samtaler flyter best hvis diskusjonen 
går begge veier. Både ansikt til ansikt og på det store 
internett.  



«Sov du?» Hanne blunker mot meg med smilende øyne, mens den hvite 
gummihansken stryker meg over armen og gjør at hårene reiser seg. Jeg blunker 
med tørre øyne tilbake mot henne, før jeg igjen ser mot det store vinduet 
bak meg. Det må være den blå himmelen og det som virker som evigvarende 
jorder jeg har stirret på. Sist pappa var her sa han at jeg har fått utsikt verdig en 
suite. Han har vel rett. Men hvem bryr seg om utsikt på et sykehus? Hanne er 
i full gul utrustning, stramme hvite kanter rundt håndledd og hals, håret godt 
pakket vekk, og munnbindet på plass. 
Alltid munnbind. Jeg forstår at det er 
nødvendig, men jeg hater det likevel. 

Jeg hadde aldri tenkt på det før jeg kom 
hit, men det er umulig å lese andre 
mennesker når du ikke ser munnen deres. 
Noen, som Hanne, har uttrykksfulle øyne, 
men det er ikke nok. 

Jeg følger med på hendene hennes der hun 
møysommelig og med en hånd plasserer 
først den løse delen på nattbordet i riktig 
høyde, deretter brettet og så saftglasset, 
kniv og serviett i riktig posisjon. Hvordan 
hadde de hendene vært mot kinnet mitt? 
Mot hendene mine? Da hun lener seg 
inntil bordet for å skyve det nærmere meg, 
kommer hun borti den ene brødskiven og 
får syltetøy nederst på kanten på det gule. 
Jeg sier ingenting. Hun ser på meg igjen 
med de blide øynene, og jeg forsøker å 
tegne omrisset av leppene, et smil, i hodet 
mitt. Jeg legger hånden mot vinduet og ser 
sollyset gjennom sprikende fingre. Det er 
sen ettermiddag, men solen står fortsatt på 
himmelen. Hanne vinker demonstrativt i 
hjørnet av synsfeltet mitt, og jeg gir henne 
et kjapt smil tilbake før hun går ut av 
døren. 

8 uker

ILLUSTRASJON: EMIL JOHNSON ELLEFSEN

AV: MIRIAM SUNDSRUD JENSEN, VINNERTEKST, SKRIV 2020
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Jeg er ikke sulten, men vet at jeg trenger mat. Brødskiven 
jeg plukker opp, den med syltetøy ser faktisk ikke tørr ut. 
Jeg myser mot den før jeg legger den ned igjen. Det er feil 
brød. Tarmene mine tåler ikke lenger gluten, det har de 

ikke gjort på en god stund. Hanne glemmer seg aldri, 
hun må ha veldig mye å tenke på. Jeg sier ingenting. 

For et par dager siden var hun her inne 
sammen med en av de andre pleierne. De 
hadde skiftet på sengen, et stort prosjekt når 
man går i romdrakt. Ute i slusen hadde de 
akkurat fått av seg alt av smittevernutstyr 
da den andre pleieren sukket høyt og 
kastet den brukte frakken hardt ned i 
søppelbøtta mens hun ristet på hodet. 
Hun tok opp en sprøyte fra brystlomma 
og viftet med den foran Hanne, noe de 
tydeligvis hadde glemt å gi meg.Hanne 
møtte blikket mitt i vinduet i døra.

Pappa kunne ikke bli med for å besøke 
meg i dag. Han er blitt forkjøla, og selv 
om de ikke tror det er viruset, mener de 
det er det best å ikke ta noen sjanser. Når 
jeg spør har mamma triste øyne. Hun 
forstår ikke hvor mye man kan lese i 
øynene hennes, når de er det eneste man 
ser. 

Jeg ser ned på mammas hender og får 
lyst til å rive av henne hanskene. Tvinge 
henne til å legge de varme hendene mot 
mine egne. Mot pannen min, slik hun 
gjorde da jeg var liten og var syk. 

Åtte uker er det siden viruset tok kontroll 
over Norge. Fram til da hadde tilstanden 
vært noenlunde rolig. Det ble snakket 
om en felles dugnad, hvor alle holdt 
seg hjemme for å passe på de svakeste i 
samfunnet. Men så ble det verre. Mange 
ble syke samtidig, og sykehusene ble 
overbelastet. Likevel ble det bestemt at 
kreftsyke, som meg, skulle bli lagt på 
beskyttende isolat. Det er ikke vanlig 
lenger, men dette er krisetider. 

Åtte uker er det siden noen tok på meg, 
hud mot hud. 

De har snudd sengen min, slik at jeg 
kan ligge ned og se ut samtidig. Løvet 
på trærne utenfor har fått en mørkerød 

farge. En av de nye pleierne har akkurat vært her og fortalt 
at Hanne har fri i dag. Jeg forsto ikke hva han sa, han 
snakket lavt og munnbindet dempet lyden av stemmen. 
Jeg måtte spørre to ganger, og da jeg lente meg nærmere 
for å høre, flyttet han seg bakover med et skremt uttrykk i 
ansiktet. Som om det er jeg som er smittsom. 

Jeg ser ned på hendene mine, vrir på dem. Noen ganger 
lurer jeg nesten på om jeg i det hele tatt eksisterer. Da jeg 
så ansiktet hans var det som om noe raknet. «Ta på meg» 
skrek jeg og trampet hardt i gulvet, som en liten unge. 
Vi skvatt begge to. Han sperret opp øynene og sto helt 
stille i noen sekunder. Jeg hostet litt, plutselig helt utslitt 
etter utbruddet, mens jeg forsøkte å gjenvinne kontroll 
over stemmen. Veggene kommer mot meg så fort jeg ser 
vekk fra vinduet, så jeg holder blikket festet der ute. Jeg 
får ikke puste, tenker jeg, men tvinger meg til å sitte stille. 
Puste dypt ut og inn. Med den ene hånden stryker jeg over 
huden langs den ene underarmen. Jeg innbiller meg at det 
er noen andre som rører ved meg. Kanskje mamma eller 
en av venninnene mine. Eller kanskje en gutt. Så klyper jeg 
meg selv, først forsiktig, så litt hardere. Jeg borer neglene 
dypt inn i huden. Den blir hvit, og når jeg slipper er det 
igjen to store grå hakk. Noen må snart ta på meg. Jeg 
eksisterer! Jeg finnes!

Gjennom vinduet hører jeg sauene på jordet breke og jeg 
stirrer på dem. Hjemme har vi en dachshund som heter 
Petter. Verdens rareste navn på en hund, men det var 
lillebroren min som fikk bestemme. Jeg kommer aldri til å 
se Petter igjen. 

Pappa er blitt dårlig. De neste dagene kommer ikke 
mamma heller. For noen dager siden ba jeg om å få dra 
hjem. Men hjemme er de begge i karantene, og det er rett 
og slett ingen til å ta vare på meg. De kan ikke komme til 
sykehuset og jeg kan ikke komme hjem. 

Jeg kommer til å dø her. Uten mamma og pappa og 
lillebror. I et fengsel, med omsorg fra hvite hansker og smil 
jeg ikke kan se. 

Jeg er sliten nå. Jeg orker ikke reise meg når Hanne 
kommer inn og setter seg i stolen. Etter hvert blir det 
vanskeligere å trekke pusten. Så ser jeg Hannes smil. Jeg 
myser mot henne, forstår ikke med det samme. Hun rører 
ved armen min, hud mot hud. Jeg lukker øynene, det går 
et støt gjennom kroppen. Hun stryker over armen.

«Jeg er her», sier hun, og jeg smiler tilbake mot henne. 
Griper hånden hennes og holder den hardt.
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På neste side finner du en ordsuppe. Hvilket av disse ordene som forbindes med 
organisasjonen finner du ikke? Psst! Ordene kan stå forlengs, baklengs og diagonalt.

unghørt - startpraten - sommerleir - inspira - frifond - likeverd - bobilen - regionsamling
treffsted - mot - kicks - psykttabu -  åpenhet

QUIZ

finn ordet!

1. Hva er temaet for årets ”Verdensdagen for psykisk helse”?

2. Hvor mange menn var det som tok selvmord i 2018?

a. 149   b. 674  c. 472

3. Hva betyr den grønne mystiske koden man ser i filmen ”Matrix”?

4. Hva er det latinske navnet for nysgjerrighet?

5. Hvor mange måter kan man knyte et slips på? 

6. Når er mannsdagen i 2020?

7. Hva heter den største haiarten i norsk farvann?

8. Hva er verdiene til Mental Helse Ungdom?

9. Hva er telefonnummeret til Mental Helses Hjelpetelefon?

10. Hva heter prosjektet til Mental Helse Ungdom som fokuserer på menns psykiske helse?

Klarer du disse 
spørsmålene? Svarene finner 

du nederst på neste side.

QUIZ



T T J A L G Q C G C T R A L L
R C U T R N P J P G P J P I G
E V G E G I V S A G C E K M T
F D P H A L P Z Y C S E Q N S
F S N N G M L S Z K V L Q G N
S X A E E A Z X N E T T B E J
T V V P E S D D R I P T T P E
E L U Å W N E D M Z T A A F H
D Y V J O O C G E V R L B B A
M D I F K I C K S P N N W Y U
Q M I K L G L P T F G W H U U
P R O B T E R R C Q G Q A P H
F A L T R R A D L S R Y N U L
X H Y A F T T R O H G N U G M
K S J U S O M M E R L E I R Z

FASIT QUIZ: 1. Spør mer, 2. 472, 3 Det er en sushioppskrift, 4. Curiositas, 5. 177 147, 6. Torsdag 19. november, 
7. Brugde, 8. Mot, åpenhet, likeverd, 9. 116 123, 10. Start praten
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HVORFOR SKAL DU
PÅ SOMMERLEIR MED 

MENTAL HELSE UNGDOM?

HVORFOR SKAL DU
PÅ SOMMERLEIR MED 

MENTAL HELSE UNGDOM?
Jeg fikk høre at det ville være triggende å dra 
på Sommerleir med Mental Helse Ungdom. Så 
feil kan man ta . 

ER IKKE DET VELDIG TRIGGENDE?
“Hvorfor skal du på Sommerleir med Mental 
Helse Ungdom, er ikke det veldig triggende?” 

Dette spørsmålet fikk jeg for 5 år siden da jeg 
sa til en venninne at jeg skulle dra på min første 
sommerleir med Mental Helse Ungdom. Vi ble 
sittende og snakke om dette en stund og jeg skal 
ærlig innrømme at jeg var litt usikker selv. Ville 
det bli triggende?Jeg hadde ingen klar formening 
av hvordan et gjennomsnittlig medlem i Mental 

AV: MARTA ENGEVIK FJÆREIDEAV: MARTA ENGEVIK FJÆREIDE

Jeg har aldri vært et sted 
som er så inkluderende 

og omsorgsfullt som 
sommerleiren til Mental 

Helse Ungdom. 

“
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Helse Ungdom var. Det kunne i verste fall være 
en gjeng med ungdommer som kun snakket om 
sykdom. 

MAMMAS GENIALE IDÉ
Jeg hadde vært medlem i Mental Helse Ungdom 
i 2 år men hadde ikke vært særlig aktiv. Det 
var mamma som en dag hadde slengt et 
hefte fra MHU i fanget mitt og foreslått at jeg 
skulle melde meg inn. Selv om jeg ikke leste 
medlemsmagasinet som dumpet ned i postkassen 
med jevne mellomrom så gjorde hun det. Hun 
hadde lest i Inspira at det ble arrangert en årlig 
sommerleir og snakket med pappa om at dette 
kunne være noe for meg. Jeg hadde ikke hatt en 
vanlig sommerferie på mange år og kjente sårt på 
et behov for litt feriefølelse.

FREMME PÅ GARDERMOEN
Mitt første møte med sommerleiren avkreftet 
fort at dette kom til å bli triggende. Jeg kunne 
ikke huske sist jeg hadde flydd alene og denne 
sommeren var allerede på vei til å bli en eneste 
stor seier. På Gardermoen sto Ingrid smilende 
og ønsket alle velkommen. Hun delte tørre 
vitser og informerte nøye om hva som skulle 
skje videre. Jeg fant fort tonen med noen av de 
andre deltakerne som hadde samlet seg ved 
møtepunktet. Jeg hadde hatt så mange sommere 
hvor jeg ikke hadde følt at jeg kunne være meg 
selv. Her var det ingen som ekskluderte noen, alle 
føltes ønsket og verdsatt. 

VELKOMMEN TIL BJERKELY
Om ikke det første møtet med Ingrid og de andre 
deltakerne fikk meg til å føle meg inkludert 
så gjorde definitivt ankomsten til leirstedet på 
Bjerkely det. På rad og rekke stod verkstedsledere, 
nattevakter, frivillige og ansatte og jublet da 
bussen kjørte inn på plassen. Det var klemmer 
i alle retninger, (tenk det, slik var livet for 5 år 
siden) smil og latter. 

Jeg så meg rundt og vurderte de fremmede, 
smilende menneskene. Ville disse menneskene 
trigge meg og kun snakke om sykdom? Så langt 
hadde jeg ikke hørt en eneste person nevne en 

diagnose eller noe annet sykdomsrelatert. Det 
hadde vært snakk om bading, singstar-turnering, 
hvilke varer kiosken hadde å by på i år og hvilke 
verksted vi var påmeldt. Jeg følte meg normal, 
som om jeg endelig var med på noe kjekt på lik 
linje med andre “normale” unge. I tillegg visste 
jeg at om jeg skulle få det litt vanskelig så hadde 
lederne kompetanse og forståelse for det. 

SOMMERLEIREN BLE ET VENDEPUNKT
Det var en veldig varm sommer det året. Tredje 
dagen på leiren bestemte jeg meg for å gjøre 
noe jeg aldri hadde tillatt meg selv før. Jeg skulle 
gå med t-skjorte. På grunn av arr fra tidligere 
selvskadingsproblematikk hadde jeg i flere år skjult 
meg selv i lange ermer uansett temperatur eller 
situasjon. Jeg var så nervøs da jeg lot jakken ligge 
igjen på rommet og gikk ut i sommervarmen. Jeg 
fulgte med på blikkene til dem rundt meg. Ingen 
glodde. Det var ingen som kommenterte noe 
heller. Jeg følte meg så innmari fri! 

I løpet av den leiren vokste jeg enormt mye som 
person. Jeg fikk mer selvtillit, et bedre selvbilde, 
jeg fikk nye venner, og en opplevelse av å være 
inkludert. Jeg har aldri vært et sted som er så 
inkluderende og omsorgsfullt som sommerleiren 
til Mental Helse Ungdom. Allerede før leiren var 
slutt hadde jeg bestemt meg for at jeg måtte på 
leir neste år også. 

MIN OPPFORDRING TIL DEG:
I år var jeg på min femte sommerleir og jeg 
gleder meg like mye til neste år som jeg har gjort 
hvert år. Om du ikke har vært på sommerleiren til 
Mental Helse Ungdom enda så anbefaler jeg deg 
virkelig å dra! Hvert år når det er nye deltakere 
hører jeg det samme fra dem etterpå; at de skulle 
ønske det ikke var et år til neste gang, at de aldri 
har følt seg så inkludert før, at de har fått gode 
venner på kort tid og at de allerede har markert 
neste års leir i kalenderen. 

Det er ikke triggende å slippe å bli 
stigmatisert. Det er ikke triggende å bli 
forstått. Det er ikke triggende å dra på 
sommerleir, det er bare godt. 
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Jeg elsker ord. Sette sammen små enheter til større 
enheter.  Utforske, snakke, forstå, vandre i språket.  
Smake på ordene. Søtt, surt, bittert, salt. Trave 
rundt i skogen etter det lille lysglimtet mellom 
trærne, det riktige å si.  Gjemme meg blant ordene 
og søke ly.  Sette det mindre viktige i parentes og 
understreke oss. 
Et plutselig vindkast.  Ordene løper hver sin vei, tas 
av vinden. Jeg blottlegges, slentrer etter. Forsøker 
å holde fast i ordene, samle sammen delene, finne 
mening.  Jeg skulle bare love å være der for deg, og 
kun for deg, 
i nærheten av deg, sammen med deg. 
Oss to. 

Ordet treffer meg i hodet og jeg faller ned på 
bakken inn blant trærne.  Åpner munnen, men tun-
ga går i krøll.  Alt usagt sitter fast mellom tennene.  
Jeg hører lyden av lystig fuglesang i det fjerne.  
Høyt der oppe henger de, fanget av grenene. Jeg 
strekker ikke til. 
Punktum. Punktum. 
Kan vi sette oss på pause til jeg har funnet ordene? 
Alt jeg ber om, er et komma å lene meg til. 

Taleren
Av Solveig Sofie Øvrewall Berntzen
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TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Generalsekretær Adrian Tollefsen svarer på noen spørsmål 
om den nye chatten.

- Når begynte behovet for chat å melde seg hos oss?
Vi har ønsket oss chat i mange år. Det er flere prisverdige 
aktører som virkelig har en plass i feltet og tilbyr chat, men 
ingen av disse aktørene har både psykisk helse og ungdom 
som primærperspektiv. En som lytter-chatten eies av en 
organisasjon som er for barn og ungdom. Det gir et helt annet 
perspektiv og en annen nærhet til dagens utfordringer enn om 
chatten er eid av en organisasjon for voksne. Det betyr igjen 
at vi kan si at vi er av og for ungdom.  Samtidig har vi også 
fått veldig mange henvendelser fra unge i våre andre digitale 
kanaler, som ønsker å snakke med akkurat oss. Vi trengte å 
sette dette i system og ha en dedikert tid til å besvare alle som 
tok kontakt. 

- Hvem møter du når du tar kontakt i chatten?
Det at vi eies og drives av ungdom betyr ikke at det er ungdom 
som besvarer chatten. De frivillige har ulike bakgrunner og 
perspektiver, men verdiene som ligger til grunn er definert 
og skapt av ungdom selv, og det gjør det helt unikt i nasjonal 
sammenheng.

- Hvordan finansieres chatten i dag?
Myndighetene hadde ikke helt det samme synet som oss på 
behovet for en chat skapt av ungdom og ønsket ikke i 2019 å 
være med å finansiere chatten så det måtte vi ta ansvar for selv. 
Det er noe vi fikk til og nå helt tydelig kan vise til resultater 
fra i dag. Dette betyr at denne chatten fullt ut er finansiert av 
privat og ideell sektor. Det setter oss i en friere stilling i forhold 
til hvordan vi ønsker å utvikle denne chatten videre. Det er 
stor giverglede, og det som virkelig satte inn støtet var at Den 
Norske Frimurerorden ga chatten 1 million kroner i støtte. I 
tillegg til flere større gaver og alle enkeltgivere, har vi fått en 
tjeneste vi er ekstremt fornøyde med og stolte av å kunne tilby. 

Mental Helse Ungdom har endelig fått sin egen 
chat! Er du mellom 18 og 35 år, og ønsker å ha 
noen å snakke med, da er denne chatten for 
deg! Chatten er åpen tirsdager og torsdager fra 
klokken 17.00-20.00. 

De frivillige har 
ulike bakgrunner og 

perspektiver, men 
verdiene som ligger 
til grunn er definert 
og skapt av ungdom 
selv, og det gjør det 

helt unikt i nasjonal 
sammenheng.

GENERALSEKRETÆR I MHU, ADRIAN TOLLEFSEN
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«Takk for at dere finnes» oppsummerer likevel det aller 
viktigste. Chatten handler om nettopp det – å finnes. Å være 
der. Å være en som lytter, og et sted der man kan lufte tanker 
og snakke om det man synes er vanskelig. 

Det finnes allerede mange gode chattjenester, som alle gjør en 
viktig jobb i å møte mennesker der ute som ønsker å snakke. 
Noen er rettet mot barn, noen mot voksne og andre dreier seg 
om spesifikk tematikk. Vi hadde et ønske om å ha en chat der 
man hverken blir behandlet som barn eller voksen. Et sted der 
unge voksne i alderen 18-35 år kan ta kontakt, og hvor vår 
hovedoppgave er å møte dem der de er i livet. Uansett hvor 
voksen man føler seg. Dette har vi fått til, og chatten har nå 
vært åpen siden juli i år. 

«Takk for at dere finnes» er skrevet av en mann i alderen 18-
24 år. Noen ganger behøver man ikke mer for å forstå hvor 
mye chatten kan bety for de vi snakker med. Temaer som 
kommer opp i samtalene på chat er ensomhet, depresjon, 
angst og selvmordstanker. For noen kan det handle om at 
man ønsker selskap. For noen kan det være et sted å få råd 
fra en utenforstående. Likefullt kan det være et sted å ikke 
få råd – men et sted å bli lyttet til. For andre kan en samtale 
på chat være første gangen de klarer å sette ord på hva som 
er vanskelig. Dette kan ha alt å si for å redde noens dag – og 
noens liv. 

Antallet som tar sitt eget liv eller kommer inn i psykiatrien 
i aldersgruppen 18-35 år er svært høy. Antallet unge uføre i 
aldersgruppen er høyere enn noen gang. For mange kan det 
være utfordrende å snakke om psykisk uhelse med noen man 
har en relasjon til, noen man kjenner fra før. Det kan oppleves 
utfordrende å snakke fritt om hva man tenker på, i frykt for 
å gjøre andre bekymret eller i frykt for å bli misforstått. Da er 
det viktig at vi er der, som et medmenneske som kan snakke 
om disse tingene på dine premisser. Du forteller bare det du 
selv vil, og vi vet ikke hvem du er. 

Kanskje kan en samtale med oss føre til at man ikke gruer seg 
like mye til å starte på studier. Kanskje kan det gjøre at man 
klarer å gå ut en tur. Kanskje det kan gi en etterlengtet følelse 
av å snakke med en som lytter. Uansett hva man har på hjertet, 
eller hva vi kan klare å finne ut av sammen, så oppsummeres 
viktigheten av chatten veldig enkelt i noen få ord fra en mann 
mellom 18 og 24 år som tok kontakt: 

«Takk for at dere finnes».

TAKK FOR AT
DERE FINNES!
Det er mange hjertevarmende ord 
å vise til fra chatten til Mental 
Helse Ungdom, «En som lytter». 
Mye takknemlighet og mange 
som forteller at de føler seg bedre 
etter å ha snakket med en av våre 
frivillige chatverter. 

Chatten finner du på 
mentalhelseungdom.no

AV: HANNAH LERFALDET, PROSJEKTKOORDINATOR 
EN SOM LYTTER - CHATTEN

HANNAH LERFALDET
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MIMRING FRA ÅRETS 
SOMMERLEIR
Nå som det er høst og det begynner å bli mørkere 
vil vi gjerne mimre tilbake til årets sommerleir!

Det betyr enormt mye for oss å kunne møtes hver 
sommer, og minnene fra leiren henger i langt ut i 
vinteren. Derfor ønsker vi å rette en stor tusen takk til 
Kiwanis som i år igjen gjorde Mental Helse Ungdoms 
sommerleir mulig! 

FOTO: MARTIN NORDBØ

FOTO: TRUDE TELLE

FOTO: LISE HØYER

FOTO: BEATRICE STOKKA

FOTO: BEATRICE STOKKA



I forbindelse med Verdensdagen for 
psykisk helse spurte vi lokallagene våre 
spørsmålet: Hvorfor det er viktig å vise 
interesse for andre? Dette er noen av 
svarene vi fikk: 

MHU NORD-VESTLAND
Det er viktig å vise at man bryr seg og å 
være medmenneske, slik at alle kan føle 
at de blir sett. For det å gi andre spillerom 
kan også være bra for en sjøl. 

MHU ÅS
Du kan føle deg inkludert, og du kan ende 
opp med å få en ny venn. 

MHU KONGSBERG
Det kan være lett å anta at når noen 
påfører andre smerte, så er vedkommende 
en dårlig person. Men vi er alle forskjellige, 
og det er alltid forskjellige grunner 
som ligger bak. Gjennom dialog og 
nysgjerrighet kan vi få et bedre innblikk 
i den andres livssituasjon. Det gjør det 

enklere å vite hvor problemene kommer 
fra. Å vise interesse kan også gjøre at 
vedkommende får vite at de betyr noe. 
Samtidig kan du vise at det er greit å 
prate om ting som er vanskelig og med 
det skaper du mer åpenhet, og interessen 
du viser vil også kunne gi en følelse av 
tilhørighet.

MHU STAVANGERREGIONEN
For oss er det viktig å vise interesse for, og 
å se andre. Førsteinntrykket av en person 
stemmer sjelden. Den personen du hadde 
dårlig førsteinntrykk av kan plutselig bli din 
beste venn.

MHU STEINKJER
Det er viktig å vise interesse for andre 
fordi; en liten interaksjon for deg, kan gjøre 
en stor forskjell for andre. Man får bedre 
kjennskap til seg selv, andre og verden, og 
ved å vise interesse kan man også være 
med å skape tilhørighet.

Hvorfor er det viktig å vise
 interesse for andre? 
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IN:FO
Om MHU lokalt  

og sentralt

Sentralstyret

SENTRALT

mentalhelseungdom

post@mhu.no

Dronningens gate 17, 
0154 Oslo

mentalhelseungdom

admininistrasjonen

STYREMEDLEM:  
Christian H. Ruud

STYREMEDLEM:  

Aleksandra A. Lønøy

21 45 61 00 

Adrian Wilhelm Tjølø Tollefsen 
GENERALSEKRETÆR
E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Aida Tesfai (i permisjon) 
ORGANISASJONSSJEF
E-post: aida.tesfai@mhu.no

Mikael Zeiner
KONTORSJEF
E-post: mikael.zeiner@mhu.no

Ranveig Stava 
PROSJEKTSJEF
E-post: ranveig.stava@mhu.no

Line Toft
INNSAMLINGSSJEF
E-post: line.toft@mhu.no

Tuva Rosenvold
RÅDGIVER, INTERNAJONALT ANSVARLIG
E-post: tuva.rosenvold@mhu.no

Terje Reed
FAGANSVARLIG SAMTALETERAPEUT, 
ESL - RÅD OG VEILEDNING
E-post: terje.reed@mhu.no

Thisbe Verner-Carlsson
RÅDGIVER, AKTIVITETSPROGRAMMER OG SOME
E-post: thisbe.verner.carlsson@mhu.no

Oda Archer
RÅDGIVER, KOMMUNIKASJON
E-post: oda.archer@mhu.no

Beate Anstensrud
PROSJEKTKOORDINATOR PSYKENS KOREOGRAFI
E-post: beate.anstensrud@mhu.no

Ole Henrik Lifjell
PROSJEKTKOORDINATOR UNGE SAMERS 
PSYKISKE HELSE
E-post: ole.henrik.lifjell@mhu.no

Marit Vadet
PROSJEKTKOORDINATOR KLATREVEGGEN OG GOD 
HELSE, IKKE SOSIAL KONTROLL
E-post: marit.vadet@mhu.no

Katie Kåsa Moriggi
PROSJEKTKOORDINATOR UNGHØRT
E-post: katie.moriggi@mhu.no

Oskar Fjørtoft Sandanger
PROSJEKTKOORDINATOR PSYKT NORMALT
E-post: oskar.fjortoft.sandanger@mhu.no

Malin Nesvoll
PROSJEKTMEDARBEIDER PSYKT NORMALT
E-post: malin.nesvoll@mhu.no

Hajrah Arshad
PROSJEKTKOORDINATOR EN SOM LYTTER
E-post: hajrah.arshad@mhu.no

Hannah Christin Lerfaldet
PROSJEKTKOORDINATOR, EN SOM LYTTER CHAT
E-post: hannah.lerfaldet@mhu.no

Sverre Gravdahl Gran
PROSJEKTKOORDINATOR BOBILEN
E-post: sverre.gravdahl.gran@mhu.no

Mariann Engebretsen
PROSJEKTKOORDINATOR ARBEIDSLIVSDUGNADEN
E-post: mariann.engebretsen@mhu.no

Harald Østby
PROSJEKTLEDER FRISK PUST OG MESTRING
E-post: harald@oestbye.net

Emilie Knudsen
PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONEN
E-post: emilie.knudsen@mhu.no

Demi Wollberg Vestli
PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONENG
E-post: demi.wollberg.vestli@mhu.no

STYRELEDER
Martine Antonsen

FØRSTE NESTLEDER
Mille Falstad

ANDRE NESTLEDER
Thomas Frey

STYREMEDLEM
Benedikte-Marie Lio

STYREMEDLEM
Marius O. Rønning

STYREMEDLEM
Christian H. Ruud

STYREMEDLEM
Aleksandra A. Lønøy



partnere

LOKALT

Bli medlem! Send MHU Medlem til 2490!

agderregionen

agder@mhu.no

bergen

bergen@mhu.no

Dønna

donna@mhu.no

Grenland

grenland@mhu.no

kongsberg

kongsberg@mhu.no

Mosjøen

mosjoen@mhu.no

nord-vestland

nordvestland@mhu.no

nærøysund

naeroysund@mhu.no

Oslo

oslo@mhu.no

Romerike

romerike@mhu.no

Sotra

sotra@mhu.no

Stavangerregionen

stavangerregionen@mhu.no

steinkjer

steinkjer@mhu.no

Stjørdal

stjordal@mhu.no

Trondheim

trondheim@mhu.no

Vestby

vestby@mhu.no

Ås

aas@mhu.no

Det er i lokallagene det skjer!
Finn ut hva som skjer på Facebook, søk Mental Helse Ungdom  

«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.

Vi har åpent treffsted hver søndag 
frem til 22.11. 

I november skal vi 
ha minikonferanse 
sammen med Røde 
Kors Ungdom. Følg 

med på facebook for mer 
informasjon. 

13. november skal vi ha 
juleverksted. Det blir gøy!

4. november skal vi 
på Funcenter og spille 

Basoka Ball. Bli 
med!

1. november på kino og spise 
middag sammen

15. november skal vi spille 
digitale brettspill og ha 

Kahoot!

Treffsted, restaurantbesøk, 
tur til fritidsparken, 
halloweenfeiring med 

kostymekonkurranse og 
kino. Mer info og datoer 

kommer på Facebook!

I uke 45 skal vi dra og spille 
lazertag, og i uke 47 skal vi 
på Escaperoom. Følg med på 

Facebook for mer informasjon! 

Lørdag 7. november skal vi til 
Megazone i Bergen! Mer info i 

facebook-arrangementet. 

INFO 27



Trenger du noen å snakke med?
“En som lytter“ CHAT er for deg mellom 18 og 35 år

Hei!

Chatten er åpen mandag, tirsdag og torsdag fra 17.00 til 20.00

Les mer og start samtalen på mentalhelseungdom.no

MENTAL
HELSE
UNGDOM

Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningens gate 17
0154 Oslo


