
 

Hei alle sammen! 

 

Vi som arbeider med ”Vi Bærre Gjær Det!” ønsker å spre kunnskap om prosjektet 

vårt. Derfor sender vi ut en kombinert informasjonsepost og nyhetsoppdatering for 

prosjektet – som vi håper vil være nyttig lesning for alle med interesse i prosjektet. 

 

Dette er ”Vi Bærre Gjær Det!”  

 

NAV Namsos gjennomførte sammen med NHO, kommunene i Midtre Namdal og 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune prosjektet ”Vi bærre gjær det – enda meir” i 

Midtre Namdal tjenesteområde i perioden (2009 - 2011). Erfaringene som ble 

høstet i grenselandet mellom kultur, næring, offentlig virksomhet og frivillighet 

viste at det fantes mye (mer) å hente med samarbeidet. ”Vi bærre gjær det – Del 

II” hadde oppstart 1.1.2012 i regi av NAV Midtre Namdal, og representerer en 

oppfølging og videreutvikling med bakgrunn i de foregående prosjektene. 

 

”Vi Bærre Gjær Det!” er NAV Midtre Namdals ungdomssatsing der ungdom i 

alderen 15 – 24 som ikke er i ordinært arbeid eller går på skole tester ut 

kultursektoren gjennom tiltak som Kulturpatruljen, Rock Citys Crew – kurs og 

restaureringsarbeidet på Norsk Sagbruksmuseum. Fokus for prosjektene skal være 

å gi deltakerne motivasjon og arbeidserfaring innenfor en sektor hvor det 

fremdeles finnes mange uoppdagede yrkesdefinisjoner og muligheter.  

 

Arbeidsdirektoratet har bevilget 1 000 000,- til prosjektets første av tre planlagte 

år. I tillegg planlegges det bruk av ordinære tiltaksmidler. Ungdommene lønnes av 

andre ordninger de allerede faller inn under.  

 

Vil du lese mer om målsettingene for prosjektet, finner du disse i eget vedlegg. 

 

Prosjektkoordinator 
Nytt for denne prosjektperioden er at ”Vi Bærre Gjær Det!” har en 

egen prosjektkoordinator stasjonert på NAV Namsos. Jeg heter Hilde 

Guddingsmo, er ansatt som trainee gjennom Namdalshagen og har 

arbeidet i kultursektoren, som ansatt og som frilans teaterarbeider og 

pedagog. I tillegg har jeg en mastergrad i Rådgivning fra NTNU hvor 

jeg ser på sammenhengen mellom å skape og framføre kunstnerisk 

materiale og personlig vekst. 

 

I NAV skal jeg arbeide på prosjektnivå med ”Vi Bærre Gjær Det!”, 

hvilket innebærer å sørge for framdrift, at vi oppfyller målsettingene 

våre, utvikler nye prosjekter, lærer av det vi holder på med og bringer 

den kunnskapen vi finner videre. 

 

Skulle du ha tak i meg, bruk e-post hilde.guddingsmo@nav.no, eller ring mobil 920 78 207. 

 

 

 

 

mailto:hilde.guddingsmo@nav.no


Facebooksida 
… er for informasjon, diskusjon og tilbakemeldinger for alle – fra de som har vært eller er 

deltakere, til de som bare er interessert i det som skjer rundt omkring innenfor prosjektet. 

Men sida trenger flere medlemmer. Logg deg inn på facebook, søk etter ”Vi Bærre Gjær 

Det!” - Lik den! Les den! Bruk den! 

 

www.facebook.com/#!/pages/Vi-b%C3%A6rre-Gj%C3&a6r-Det/313308385354321 

 

 

Dette er pr. i dag tiltakene i prosjektet: 

 

Kulturpatruljen  
 

Kulturpatruljen hadde sin oppstart i juni 2011, med Kine 

Kvalstad og Rolf Mokkelbost som faddere. Tiltaket har som 

formål å skulle spre glede, engasjement og trivsel med hjelp 

av kultur og musikk (opplevelse) som redskap i kommunene i 

samkommunen, og kreativitet skal være drivkraften for 

arbeidet. Kulturpatruljen opptrer alene eller som et team ut 

ifra behov som kartlegges i samarbeid med målgruppen, som 

er helseinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, barnehager m.fl. 

Første fremvisning av barneforestillingen “Klompe fra 

Bjørumsklompen” ble gjort 8. september, og ble deretter ble 

vist i alt 35 ganger i løpet av høsten 2011.  Barnehagene (barn 

og tilsatte) har tatt godt imot Kulturpatruljen, og det er ytret 

ønsker om at Kulturpatruljen må komme tilbake. 

Forestillingen er også vist for barnehagebarn og eldre sammen 

på bo – og serviceinstitusjonene i Namsos, med stor suksess. 

 

En hovedmålsetting for prosjektet er å bruke kultur og kulturaktiviteter for å utvikle iboende 

evner, entusiasme og selvtillit hos deltakerne. I uke 4 bidro kulturpatruljen på Kulturvekka i 

Namdalseid, i barnehagen og på småtrinnet, og realiserte dermed første samarbeid for denne 

prosjektperioden i samkommunen. Og flere blir det! 

 

Besøk Kulturpatruljens blogg: http://kulturpatruljen.blogg.no/?c=1310644066 
 

 

Restaureringsarbeider på Spillum Dampsag (Museet Midt) 
 

I dette tiltaket får deltakerungdommene mulighet til å finne 

mestringserfaringer, bygge selvbilde og oppnå personlig 

vekst gjennom tradisjonelle arbeidsoppgaver som snekring, 

malearbeider, fotografering, video, digitalt arkiveringsarbeid 

m.m. Museet kan tilby varierte arbeidsoppgaver, og kan 

derfor ha flere deltakere samtidig med ulike interesser og 

behov, - vi har hittil hatt 6 deltakere kontinuerlig i tiltaket.  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/#!/pages/Vi-b%C3%A6rre-Gj%C3&a6r-Det/313308385354321
http://kulturpatruljen.blogg.no/?c=1310644066


 

 

På nyhetsfronten kan vi melde at 

et dokumetasjonsprosjekt ved 

museet er i gang, hvor en 

dedikert deltaker arbeider med å 

registrere bygninger i Primus – 

en database for registreringer av 

bygninger, bilder og gjenstander 

i museumsverden.  

 

Museet arbeider også med planer for å revitalisere kulturminneområdet ved Sævik. Området 

huset fra 1600 – tallet og fram til den industrielle revolusjon et vanndrevet sagbruk, og fra 

1915 en kraftstasjon – og kan som kulturminneområde gjenspeile den generelle teknologiske 

utviklingen globalt i et lokalt perspektiv. Kraftverksbygningen i jugendstil står der fortsatt, 

men har i likhet med området rundt et prekært behov for opprusting. Museet ønsker i 

samarbeid med ”Vi Bærre Gjær Det!” å reetablere området både som et sted for museal 

formidling og rekreasjon for befolkningen. 

 

Nyheter! 
 

Av andre ting som har skjedd i ”Vi Bærre Gjær Det!” siden oktober 2011 er blant annet dette: 

 

Crew – kurs 2 nylig avsluttet 
 

Arbeidsmarkedskurset var det andre i sitt slag i historien, startet i oktober 2010, og ble 

gjennomført i samarbeid med Rock City Namsos. Kurset hadde ved oppstart 15 deltakere, var 

inndelt i et halvår teoretisk og praktisk opplæring, og opptil et halvår utplassering på 

praksissted i ulike kulturinstitusjoner eller bedrifter. 

 

Flere resultater vil komme når kurset er ferdig evaluert. 

 

Se mer om kurset på www.rockcity.no/tjenester/utdanning-kurs/ 

 

Deltakersamling 5/12 - 11 
 

Like før jul arrangerte vi den aller første deltakersamlinga i 

prosjektet i kafeen på Rock City. Formålet med samlinga var å 

gjøre deltakerne kjent med ”Vi Bærre Gjær Det!”, med oss på 

NAV, med Karrrieresenteret, Rock City Namsos og ikke minst: 

med hverandre. 

 

Dagen ble benyttet til å se musikalsk 

versjon av forestillinga ”Klompe fra 

Bjørumsklompen”, orientering v. 

Karrieresenteret, omvisning i 

opplevelsessenteret og praktiske 

teambyggeøvelser med fokus på å 

avdekke styrker hos selv og andre. 

http://www.rockcity.no/tjenester/utdanning-kurs/


Her fra byggeøvelse med spagetti og mashmellows!  

 

 

Samarbeid med AFI 
 

Arbeidsforskningsinstituttet – AFI skal gjennomføre en evalueringsstudie av satsing på utsatt 

ungdom. ”Vi Bærre Gjær Det!” er et av de prosjektene forskerne skal kikke nærmere på, og 

de har allerede gjennomført et casebesøk med observasjoner og intervjuer her i Namsos.  

 

Oppgavebanker 
 

Det ligger i målsettingene for prosjektet å etablere oppgavebanker i kommunene i Midtre 

Namdal hvor kulturrelaterte arbeidsoppgaver kan koples opp mot ledig arbeidskraft og slik 

representere en vekstarena for deltakerne gjennom å gi ungdom reelle arbeidsoppgaver 

framfor passive ytelser. Oppgave- eller oppdragsbankene står formulert i vedtatt sosialpolitisk 

plan for Midtre Namdal Samkommune, og vi er pr. i dag i gang med å avholde møter med de 

kommunale administrasjonene i tjenesteområdet. 

 

Se artikkel i Namdalsavisa: www.namdalsavisa.no/jobb/article5888297.ece 

 

Annet 

 
Arbeidet med ”Vi Bærre Gjær Det!” er en kontinuerlig pågående prosess. Vi er stadig i møter 

med nye samarbeidspartnere om ideer til mulige prosjekter og konsepter – hver dag er like 

spennende.  

 

Vi er også opptatt av at ”Vi Bære Gjær Det!” skal være et prosjekt for hele Midtre Namdal 

Samkommune, og vi er derfor interessert i innspill i form av kreative idèer, tilbakemeldinger, 

kommunale behov og samarbeidsmuligheter i deres kommuner for tida som kommer. Ta 

kontakt! 

 

 

 

 

http://www.namdalsavisa.no/jobb/article5888297.ece

