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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,- pr år i 3 år til prosjektet, i 

tillegg til at det planlegges bruk av ordinære tiltaksmidler. Ungdommene 

lønnes av andre ordninger de allerede faller inn under. 

 

 

Kulturpatruljen 
 

Kulturpatruljen har som formål å spre glede, engasjement og trivsel ved hjelp av kultur og 

musikk. Hittil er det barnehager og eldreinstitusjoner som hatt gleden av besøk fra patruljen 

gjennom forestillinga ”Klompe fra Bjørumsklompen”. Kulturpatruljen består til enhver tid av 

7-10 medlemmer som alle har til felles at de liker å uttrykke seg igjennom musikk eller teater. 

 

Ut i samkommunen 
Kulturpatruljens virkeområde skal være hele Midtre Namdal (Fosnes, Overhalla, Namsos, 

Namdalseid og Flatanger). Kulturpatruljen startet det interkommunale samarbeidet i uke 4, da 

de gjestet Kulturvekka i kommunen med ”Klompe fra Bjørumsklompen” i barnehagen. Flere 

kommuner vil få besøk i løpet av våren. 

 

Faglig påfyll 
Patruljen er en engasjert og læretørst gjeng, og dette 

halvåret har de gjennomført jevnlige timer med drama 

og sangteknikk, samt kurs i låtskriving og dukketeater 

under Kulturvekka på Namdalseid.  

 

 

 

 



Sangstund i barnehage 
Kulturpatruljen er i gang med å forberede et nytt prosjekt, et allsangprogram beregnet på 

barnehagebarn. Konseptet utvikles i samarbeid med Namsos Musikkbarnehage og vil komme 

på vegen i løpet av våren. 

 

Prosjektformidling 
Tema fra forestillingen ”Klompe fra Bjørumsklompen” er etter hvert fremført i mange fora for 

ledere og beslutningstakere. Sist var det Namsos Kommunestyre som fikk gleden av 

opptredenen på kommunestyremøtet 22.03. Flere slike opptredener vil det også 

forhåpentligvis også bli når ”Vi Bærre Gjær Det!” skal ut i kommunene i samkommunen, 

resten av Namdalen og Nord-Trøndelag for å fortelle om prosjektet og perspektivene.  

 

Les mer på Kulturpatruljens blogg: http://kulturpatruljen.blogg.no/?c=1310644066 

 

 

 

Restaureringsarbeider på Norsk Sagbruksmuseum 

(Museet Midt) 

 
På Norsk Sagbruksmuseum stasjonert på Spillum Dampsag får ungdom mulighet til å finne 

mestringserfaringer, bygge selvbilde og oppnå personlig vekst gjennom arbeidsoppgaver 

knyttet til restaurering og registrering av gammel bygningsmasse, digitalisering av 

arkivmateriale m.m. ”Vi Bærre Gjær Det!” har hatt 5 – 6 deltakere kontinuerlig i tiltaket siden 

2009. 

 

Nye faddere 
 

Konservator Kjell Roger Eikeset og restaureringsarbeider Anders Renberg er to nye tilskudd 

til fadderstammen i prosjektet, og har ansvar for oppfølging av ungdom henholdsvis fordelt på 

inne- og uteoppgaver på sagbruksmuseet. 

  

Kjell Roger Eikeset (45), opprinnelig 

flatangring, er utdannet historiker med 

fartstid bl.a. som bygdebokforfatter og 

bilderedaktør i Alta i Finnmark. Nå er 

han bosatt på Bangsund og arbeider 

som konservator ved Museet Midt, 

avdeling Norsk Sagbruksmuseum. 

  

Anders Renberg (35) er født og 

oppvokst i Sverige, har lenge bodd på 

Oppdal, men er nå bosatt i Namdalen. 

Foruten å være restaureringsarbeider ved Museet Midt, avdeling Norsk Sagbruksmuseum er 

Anders også utdannet kokk og driver aktivt med hundekjøring. 

  

De ønskes begge velkommen inn i prosjektet! 

 

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


Digitalisering av arkivmateriale 

 
En av de viktige oppgavene ungdommene er med på å fylle ved Norsk 

Sagbruksmuseum skanning av arkivmateriale. Gjennom digitalisering blir 

materiale som tidligere har stått gjemt i arkivrom gjort bedre tilgjengelig 

for allmennheten. Norsk Sagbruksmuseum har 75 hyllemeter arkivert 

historisk materiale, og ungdommene i prosjektet har pr. i dag digitalisert 8 

av disse – hvilket rundt regnet vil si 130 000 skannede dokumenter! 

 

 
Etterarbeid på tømmerbommen 
 

Restaureringen av tømmerbommen ved Spillum Dampsag startet i 

juni 2010, og siden da har alle stokkene i den 886 meter lange 

innretningen enten blitt skiftet ut eller fått en overhaling, i tillegg til 

reparasjon av spunsvegg med gangdekke over deler. Ungdommer i 

”Vi Bærre Gjær Det!” gjennomfører pr. i dag sammen med fadder 

etterarbeid etter restaureringen, med å legge dekke i gangbaner og 

legging av bord som toppdekke over pålene for å unngå 

vanninntrenging og råte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Andre nyheter: 
 

Formidlingsturnè 

 
”Vi Bærre Gjær Det!” har som en av sine målsettinger å drive aktivt informasjonsarbeid om 

prosjektet både i og utenfor tjenesteområdet til NAV Midtre Namdal. Derfor planlegger vi å 

gjennomføre en formidlingsturnè i løpet av våren og forsommeren. Mener du ditt 

kommunestyre, lederforum, NAV – kontor, arbeidsplass, organisasjon m.m kunne ha interesse 

av et besøk fra oss, ta kontakt på e-post hilde.guddingsmo@nav.no, eller henvend deg direkte 

til NAV Midtre Namdal via kontaktsenter. 

 

Nettverk for arbeid med utsatt ungdom 

 

Arbeidsdirektoratet har dannet et nettverk for prosjekter som arbeider med utsatt ungdom i 

alderen 15 – 24 år som er finansiert via dem. ”Vi Bærre Gjær Det!” har i den nye 

prosjektperioden blitt en del av dette nettverket, og vi deltok på vår første dialogsamling på 

Radisson Hotel Plaza i Oslo 1. – 2. mars.  

 

Vi synes det er spesielt fint at neste dialogsamling vil bli arrangert her i Namsos 13. – 14. 

September på Rica Rock City Hotel. Vi gleder oss! 
 

Kommunale oppgavebanker 
 

Vi har i løpet av etterjulsvinteren gjennomført møter med rådmann, kultursjef og lokal NAV - 

leder i alle kommunene i tjenesteområdet (Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes og 

Flatanger).  I oppgavebankene er tanken å kople ledig ungdomskraft med ugjorte 

arbeidsoppgaver i kommunene – gjerne oppgaver egnet til å fremme vekst hos dem som 

deltar. 

 

Nye prosjekter 
 

Vi arbeider stadig med å finne nye prosjekter for ”Vi Bærre Gjær Det!”. Vi er stadig i kontakt 

med offentlige institusjoner og kulturentreprenører for nettverk, prosjektutvikling og 

enkeltkjøp, og flere prosjekter vil legges ut på anbud i løpet av 2012. Driver du eller 

organisasjonen din med kreativt arbeid og er engasjert i å hjelpe ungdom? Da er vi interessert 

i kontakt! 

 

Facebook 

 
”Vi Bærre Gjær Det!” er på facebook, hvor vi med jevne mellomrom legger ut informasjon 

om prosjektet, bilder fra aktiviteter, linker til interessante tema m.m. Sida er åpen, og dermed 

tilgjengelig for alle  - også dem som ikke har en facebookprofil. Følg linken og trykk ”liker”! 

 

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

mailto:hilde.guddingsmo@nav.no
http://www.facebook.com/#!/pages/Vi-b%C3%A6rre-Gj%C3&a6r-Det/313308385354321

