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Er du lei av vente på å få lov til møte 
andre sånn vi alle gjorde før  

Du er ikke alene om det. 
Dette året har mange hatt mye å tenke 
på. Det er også mange som ikke er 
bekymret eller lei, så der er vi ulike. en 
alle har blitt utsatt for endringer i livet vi 
absolutt ikke var forberedt på, noen er 
store og inngripende endringer, og noen 
er små som er lett å tilpasse. 

lere steder i Norge har igjen fått 
begrensninger i sosial kontakt i høst 
fordi vi må stoppe spredningen av 
koronasmitte. Da blir det viktig å finne 
løsninger for at det skal enklere å kunne 
delta i et fellesskap.  m ikke koronaen 
har rammet ditt lokalmiljø, er det nesten 
sikkert at du har blitt berørt eller kjenner 
til noen som har det.  sikkert er det 
at du har snakket om det og tenkt på 
pandemien.

i vet også at det også er noen som har 
fått dårligere livskvalitet, hatt det dårlig 
med seg selv, eller opplevd at andre 
rundt seg har det. m du tenker etter er 
det kanskje noen du kjenner eller vet om 
som er ensomme eller sliter med å få 
hverdagen til å bli bra. Da kan de jo v re 
fint om du kunne ta kontakt med dem. 

ramfylkingen har en rolle i å motvirke 
utenforskap og det har vi alltid forsøkt å 
bidra til. Er det mulig at framlaget kan 
gjøre noen aktiviteter digitalt eller ute 
hvor man kan holde avstand  
nviter åpent i lokalmiljøet. 

Da vil det sikkert v re godt for de som 
kjenner seg utenfor å få lov å delta 
sammen med dere.  Som en 
organisasjon som både belyser 
samfunnsspørsmål om barns oppvekst 
og har som oppgave å aktivisere hele 
familien - barn og unge, må vi finne 
løsninger som ivaretar ramfylkingens 
formål. 

i må tenke framover  Pandemien vil ta 
slutt engang. ramfylkingen skal blant 
annet arrangere arnas andsmøte i 
mai . kkurat nå er det uvisst 
hvordan det skal gjennomføres, men vi 
skal få det til. 

i syns det er viktig at barn ungdom 
selv deltar i å forme morgendagens 
samfunn. På arnas andsmøte vil 
b rekraftspørsmålene tas opp  vordan 
kan vi ta vare på jorda

va kan vi gjøre for at alle skal ha det 
godt

vordan skal vi endre verden  
va er de beste løsninger for framtida  

Dette er spørsmål som barn og unge 
skal få tid til å dypdykke i på arnas 

andsmøte. 

ppl ring i demokrati er 
grunnleggende i ramfylkingens virke. 

arna er b rere av framtida. or at de 
skal klare å b re vekten av våre 
voksnes  handlinger og utvikle 

samfunnet i riktig retning har vi et 
ansvar for skape en arena for l ring. 

arnas andsmøte er en slik arena.

ret  ga oss utfordringer vi ikke 
kunne forestilt oss og mange av dere 
ble ekstra kreative. Det er en bra 
konsekvens av korona.  år snakker vi 
også litt unormalt, vi sier ting vi aldri 
har sagt før. 

er er noen ting jeg har hørt og som 
ikke ble sagt i fjor

usk å holde meteren 
Pass på å sprite deg før du går inn, 

da Jeg savner å gi deg en klem
 dag har jeg hatt fem møter på 
eams

va slags munnbind bruker du

on tro hva vi sier neste år  

eg har ett juleønske i år  at  skal 
v re fylt av felles lek og aktivitet.

t vi møtes og er sammen - at det blir 
et samholdsår
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OPPGAVE: 

• Finn et mål du syns vi må løse.
Snakk sammen med venner, fram-venner,  familie og skolekamerater om dette.

• Har du en ide til hvordan vi kan løse problemene?

• Har du forslag til hva Framfylkingen skal gjøre for at barn skal få si sine meninger?

Når det blir Barnas landsmøte håper vi at du vil bli med og fortelle hva som må gjøres.
Kan barn og unge fi nne løsninger på utfordringene?  Ja, det tror vi!  

Framfylkingen sier alltid ‹Ta barn på alvor!› Det er fordi løsningene alltid er i fremtiden,
og barn dere E  jo framtida, ikke sant!?

   2021  
  N  

arnas landsmøte er på tegneblokka og med arnepolitisk utvalg i spissen forbereder vi oss til mai 
, da skal vi jobbe sammen med saker som er viktige for barna. Både Ungdomsutvalget 

og Barnepolitisk utvalg var forberedt på at vi endelig skulle få samlet våre engasjerte og flinke 
barn og ungdommer på rbeiderbevegelsens olkehøgskole i ingsaker i mai. 

Sånn ble det ikke, men nå har vi overført alle planene og arbeidet og sikter oss inn mot et 
enda bedre arnas andsmøte i mai  i satser alt på at dette blir en realitet, 

og hvis ikke har vi noen alternative løsninger i bakhånd.  

i i arnepolitisk utvalg, ngdomsutvalget og arbeidsgruppa for  ønsker at
alle som vil v re med starter å forberede seg litt allerede nå.

Barn er opptatt av mange saker som handler om rettferdighet, på møtet skal alle 
deltakerne jobbe med noen av FNs bærekraft smål.  

Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
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Hvert år helt siden starten av s ttitallet har  sendt ungdomsdelegater til  og det er 
alle medlemsorganisas onene i  som nominerer sine kandidater   år er en av 

ungdomsdelegatene m la egine athisen fra hangemaker  m la er til daglig leder 
av utviklingsorganisas onen hangemaker og når  for f rste gang skulle sende en 

ungdomsdelegat på området rekraft forsto hun at dette måtte hun s ke på  det var som 
skredders dd for henne  m la er virkelig en ekte hangemaker
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Embla er  år, kommer fra ønsberg og 
har et brennende engasjement for rett-
ferdighet. Dette engasjementet startet 
tidlig i tenårene og hun meldte seg inn i 
Natur og ungdom. Selv om hun ikke var så 
veldig aktiv i Natur og ungdom ble inte-
ressen tydelig forsterket etter at hun som 

-åring ble medlem i hangemaker i
.

Engasjementet for miljø og klimakrisa 
starta for alvor noen år senere. På spørs-
mål om hun har vokst opp i et engasjert 
miljø kan Embla fortelle at hun har l rt en 
del av moren sin som alltid har v rt en 
tydelig stemme i ønsberg på kultur-
området. 

hangemaker
- in rettferdighetssans var det heldigvis
flere rundt meg som oppmuntret og heiet
fram. in flotte kirkeleder, eva, ønsket å
tilrettelegge for en aktiv gjeng med

hangemakere i ønsberg og fikk meg og
tre andre til å dra på SommerSN

hangemakers sommerleir  i . Det er
jeg evig takknemlig for at hun gjorde il
sommerleiren reiste hun sammen  med to
hun kjente litt fra før av, men de var helt
ferske i organisasjonen, noe som var
spennende og bittelitt skummelt.

 hangemaker jobber vi for å forandre 
verden gjennom å ta tak i de grunn-

leggende årsakene til urettferdighet 
iverden  tviklingspolitikk handler i 
praksis om alt fra handelsavtaler, 
menneske- rettigheter, norsk våpen-
eksport og klimarettferdighet. jennom å 
engasjere norsk ungdom i politisk 
kampanjearbeid får vi Norge til å ta et 
større ansvar for kloden vår og de som 
bor på den. 

- Er det noe du er spesielt stolt av som
dere gjør i hangemaker  - ååå det er så
mye det  en det siste året vil uten tvil
trekke fram Skolestreikene som vi har
v rt en sentral aktør bak, at vi de siste
årene har stanset våpeneksporten til
Saudi rabia

ngdomsdelegat i  i rekraft 
ngdomsdelegatordningen til N  

hadde Embla v rt sv rt interessert i 
lenge, og da hun leste utlysningen så så 
tenkte hun at det der må jeg søke på
 Det virket så spennende, også var det 
tematisk midt i blinken for henne. Embla 
så utlysningen på N  sin side, deretter 
kladda hun litt fram og tilbake på 
søknadssiden og da hun var fornøyd med 
resultatet sendte hun den inn, det var 
ikke vanskeligere enn det. - Da jeg ble 
kalt inn til intervju så var jeg skikkelig 
nervøs. Jeg hadde så lyst på vervet, men 
var samtidig litt usikker på hva de så 
etter. 

 en det gikk heldigvis bra, sier hun om 
gangen i søke-prosessen.

m hva posisjonen som ungdomsdelegat 
har gitt henne og organisasjonen hennes 
svarer Embla at forståelsen for hvordan 
Norge oppleves fra utsiden og hvordan 
den norske delegasjonen jobber fram sine 
saker i N har økt enormt. hangemaker 
deltar ofte på inter- nasjonale toppmøter 
så den innsikten kan virkelig bidra i 
arbeidet vårt  jeg gleder meg veldig til 
neste anledning

Når det gjelder muligheten til å påvirke og 
inspirere andre så er det å sitte i den 
norske delegasjonen under P  he 

igh-level Political orum on Sustainable 
Development  en drømmesituasjon. 
Embla fikk påvirket hva Norge sa på 
talerstolen ved flere anledninger. jennom 
perioden har hun blitt kjent med  
nøkkelpersoner i D og andre sektorer. 
Nå håper Embla at hennes deltagelse vil 
inspirerer enda flere ungdommer til å 
engasjerer seg. uligheten ligger der hvis 
man tar sjansen og griper den. 

or Embla var rollen som ungdomsdelegat 
i all hovedsak å delta på Ns toppmøte på 
b rekraftsmålene P , der represen-
terte hun norske barn og unge i 

tenriksdepartementet sin delegasjon. 
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Det betydde at hun fulgte med og arbeidet 
med møtet på lik linje som 
representantene fra andre sektorer, planla 
taler og skrev referater. Siden møtet gikk 
av stabelen i juli har hun i etterkant gitt 
innspill til regjeringens arbeid med en 
nasjonal handlingsplan for b rekrafts-
målene og snakket på N s b rekrafts-
konferanse. På grunn av korona ble de 
møtene Embla skulle delta på i Ne  ork 
enten avlyst eller digitalisert, noe som 
begrenset nettverksbyggingen inter-
nasjonalt, til gjengjeld så ble de veldig 
godt kjent i den norske gjengen.

Er det noe du virkelig ønsker å få til som 
ung delegat i N  - Ja  På P  i   
skal Norge rapportere på innsatsen for 
b rekraftsmålene foran hele verden. in 
drøm er at ungdommers stemmer løftes 
frem og får en reell mulighet til å påvirke 
denne viktige prosessen.

rekraftsmålene
Embla tror og håper at b rekraftsmålene 
vil gjøre det enklere å få verdens ledere til å 
jobbe for positive endringer. Embla tror, 
eller håper i hvert fall at b rekraftsmålene 
gjør det enklere å verdens ledere til å ta tak

og jobbe for positive endringer.  
- rekraftsmålene skal oppnås innen

. g helt rlig, det kommer vi
ikke til å klare. en, det betyr ikke at
alt det vi får til ikke betyr noe  Jeg
håper bare at det er nok, og i tide, for å
unngå for store ødeleggelser på kloden.

i skal ikke sitte stille i stolen og stole
på at verdens ledere setter
b rekraftsmålene høyt. i må rope og
vi må stå på for vår framtid og
kjempefor at de gjør det. en gjør vi
det  så hjelper det enormt  Det betyr
absolutt alt at barn og unge  snakker
om, og jobber med, b rekraftsmålene i
sine miljøer. De voksne kommer ikke
til å redde framtida vår i tide om ikke
vi sørger for det sammen med dem.

Emblas største håp for den n re 
framtida er at verdenslederne får til en 
rettferdig fordeling av koronavaksina 
når den kommer. På sikt drømmer 
hun om en verden der vi alle lever på 
en måte som er b rekraftig for kloden 
og alle oss som bor på den. 

en akkurat her og nå, i dag, må det 
mer umiddelbare ønsket v re en 
skikkelig god vinterdyne fordi 
leiligheten hennes er skikkelig kald om 
vinteren.

m la sammen med andre mil engas erte ngdommer i angema er ed to ors ellige mar eringer. oto: angema er

m la egine at isen older et innlegg ra st dioet i slo nder s yni e. oto  tenri sde artementet
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un holdt innlegget for den norske 
regjeringa i en av N-komiteene på vegne 
av norsk ungdom. il selve talen fikk hun 
med innspill fra ramfylkingen og N . 

tenriksdepartementet var til stor hjelp 
både hjemme og i Ne  ork både med 
språk, innhold, og hvordan legge fram 
innlegget i møtet.  ør avreise møtte hun 
også representanter fra N E  for å v re 
forberedt og l re mer om arbeidet med 
barnekonvensjonen. 

t over det programmet delegasjonen 
hadde lagt opp for ungdommene hadde 

n a noen møter på vegne av N  og 
ramfylkingen.  lere av organisasjonene 

arbeidet spesielt med helse- og 
sosialpolitiske spørsmål, og dette var en 
god mulighet til å knytte nye kontakter. 

 ramfylkingen hadde hun i ettertid 
oppgaver i forbindelse med 
organisasjonens aktiviteter rundt Ns 
barnekonvensjon gjennom prosjekter ute i 
lokalorganisasjonen. 

Det faglige utbyttet ved oppholdet var over 
all forventning.  få muligheten til 
n rmere forståelse av hvordan en stor, og 
tungrodd, organisasjon for N fungerer gir 
større forutsetning for å kunne arbeide 
formålstjenlig og effektivt med 
organisasjonsarbeid i en internasjonal 
sammenheng. gså muligheten til å kunne 
se Norge fra utsiden  var kj rkommen. 

- Det var l rerikt å se hvor Norge ble
plassert på en politisk skala sett med andre
lands øyne. Det var også interessant å
merke seg at saker som kunne ha en sentral
plass det norske nyhetsbildet var av
mikroskopisk interesse i andre deler av
verden.

N-delegasjonen og eneralkonsulatet la 
til rette sånn at oppholdet ble en stor 
opplevelse og den norske sjømannskirken 
bidro også for at oppholdet for de 
tilreisende skulle bli så bra som mulig.

A  A    
    N

   
      

   

idlig på nittitallet nominerte 
ramf lkingen Anne- athrine An a  

H ertaas til s utl sning etter 
ungdomsdelegater  og hun le valgt til 
ungdomso servat r til s  

eneralforsamling  

n a var aktiv i  og ramfylkingen 
på åtti- og nittitallet, og hun var en 
samfunnsengasjert og god kandidat for 

ramfylkingen å nominere. 

n a talte til generalforsamlingen om 
hvor viktig det er at barn og unge få en 
reell mulighet til å v re med å forme 
framtiden sin, halvparten av verdens 
befolkning var tross alt under tretti år

tdannings- og sosialpolitikk, og at alle 
unge skal bli tatt på alvor og hørt i saker 
som angår dem, har alltid v rt viktig for 

n a. Det var derfor en helt unik 
mulighet hun fikk til å fortelle dette til 
verdens ledere på eneralforsamlingen. 

 dag er n a avdelingsdirektør i  
avdeling for videregående oppl ring, 
fagskole og kompetansepolitikk  
og Seksjon for kompetanse- 
mobilisering og fagskoleutdanning 

 i unnskapsdepartementet. 
un sier selv at opplevelsen som 

ungdomsdelegat er noe hun har hatt 
med seg som en positiv erfaring inn i 
yrkeslivet. 

Det er ingen tvil om at erfaringen fra
N og det internasjonale arbeidet har

v rt sv rt nyttig og l rerikt å ha med
seg.

Det er mange tidligere ungdoms- 
delegater og observatører som har gått 
videre i en politisk yrkesvei også  

ristin alvorsen, Jens Stoltenberg, 
horbjørn ød- saksen, horbjørn 

Jagland, rine Skei rande og nniken 
uitfeldt er bare noen av de mange 

som tidligere har representert norske 
ungdommer i N.

vslutningsvis har hun noe å si til alle 
våre engasjerte ungdommer som synes 
det virker spennende å søke på 
ungdomsdelegat til N, men som 
kanskje synes det virker litt for 
vanskelig eller skummelt. 

- rip sjansen hvis du har lyst og får
muligheten, jeg kan bare anbefale
ungdommer å gjøre det samme, det gir
mange positive ringvirkninger og er en
opplevelse for livet
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U   U

 okto er kunne endelig 
ngdomsutvalget invitere til 

ungdomskurs på t a  På 
fredag den  m tte  spente 
ungdommer mellom  og  
opp på kaia for å til ringe en 
helg sammen  og l re om 
internas onale konflikter  

eltagerne ankom a med 
varierende kunnskap om 
temaet  men var alle ivrige på 

li edre k ent med temaet og 
hverandre

Som medlem av N - Den 
internasjonale kampanjen for forbud 
mot atomvåpen, er ramfylkingen 
opptatt av å opplyse om trusselen 
atomvåpen medbringer. 
Derfor inviterte ungdomsutvalget Nei til 

tomvåpen til å holde et foredrag på 
lørdag. Dette engasjerte samtlige 
deltagere, og i diskusjon etterpå kom 
ungdommene med mange gode 
argumenter og perspektiver rundt 
Norges, 

ramfylkingens og ungdommens rolle i 
arbeidet for forbud mot atomvåpen. 
Disse ytringene skal brukes i en artikkel 

ngdomsutvalget er i gang med å skrive. 

ekst  sta ohmann
oto  mmyl arrameda
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risen i Jemen var også på agendaen, og 
ungdommene fikk besøk av lvhild 
Strømme som jobber for edd

arna, og som kan masse om Jemen.
Det kunne ikke vi  noen av deltagerne
hadde hørt om Jemen før, men de fleste
kunne sv rt lite om situasjonen der. 
Slik er det dessverre for veldig mange  

Jemen er ikke en glemt krise, fordi for 
atnoe skal v re glemt, må det først v re 
kjent. lvhild gjorde oss kjent med Jemen 
og vi skal ikke glemme.

tenfor arbeidsøktene ble ungdommene 
godt kjent, lekte mange leker, spilte masse 
mafia, og da det var blitt mørkt på lørdag 
kveld var det ugleløp. ngdommene ble  

 også gjort kjent med tidligere arbeid som 
ungdom har gjort i ramfylkingen. Sharon 
som var med i ett ram sitt arbeid med 
Palestinske ngdommer inspirerte 
deltagerne til å tenke stort. 

idere jobbet ungdommene med egne 
prosjekter som skal forsøkes lokalt og 
sentralt. 

ngdoms t alget denne erioden est r a  Åsta o mann leder , Sander Solli set , ora ali , Atle art  ilsen og Sara or al
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Evelinn 8 år fra Auli framlag

A   1       

 1     

 1  år fra   
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yspunkt underveis var gruppearbeidet 
hvor vi monterte og pyntet de flotte 
pepperkakehusene etter mal fra husene i 
gamlebyen i Sanaa, Jemen. arrie nne 

eijenaar fra vårt sentralstyre holdt et 
spontant ekspresskurs i ukulele for de 
som ville det, og dermed kunne 
underholde oss med akkompagnement til 
allsangen rundt leirbålet om kveldene.

åde lek og fysisk sosialt samv r og å det 
bli inspirert av hverandres erfaringer 
gjorde ramtreffet komplett. En flott helg

remtreff på t a - en l rerik og fin helg!

ramtreff-deltakerne, med både nye 
ledere som for første gang var på kurs i 

ramfylkingen, til mer erfarne ledere som 
ønsket å å ta opp igjen kontakt eller bli 
motivert til ny innsats, møttes i flotte 
omgivelser på tøya den nest siste helga i 
oktober. 
Deltakerne ble loset gjennom et 
fullspekket program av generalsekret r 

onje ovik. På programmet sto temaer 
om alt fra mål og motivasjon, til tyngre 
tema om hvordan ramfylkingen som 
organisasjon skal bli rygg  og kunne 
håndtere seksuelle overgrep. 

Det var styrelederen i N , sa aline 
sene, som innledet for oss om trygge 

organisasjoner, et tema N  har 
utarbeidet et eget oppl ringsprogram i.  

 løpet av helga ble det også en omvisning 
på tøya med . juli som bakteppe, og 
det var en informasjonsrunde om krigen i 
Jemen fra vår egen organisasjons-
medarbeider Saeed ltahami, som selv har 
flyktet fra den og kommet hit til oss. Siden 
det var mange tunge og alvorlige tema å 
jobbe med, var det godt med noen lettere 
avbrekk innimellom arbeidssesjonene.



     
ekst  David ulstad 
oto  rkivfotos 

idt i andre lge av ovid-  e-
stemte en g eng ilds eler å starte ro-
rud ramlag  g hvilken velkomst de 

kk! rst le alle medlemmer i n r-
heten av rorud ttet over og i skriv-
ende stund har det kommet til  n e 
medlemmer og det er f r vi har fått 
startet på aktiviteter  rorud ramlag 
vil ha over  medlemmer ved års-
skiftet og målet er en kt vekst i  

rorud ramlag startet opp i . 

Det er n rliggende å tenke at rorud 
vil satse på friluftsliv og knytte seg n rt 
til ramfylkingen i slos hytte på 
Skjennungen, men også lokalt har vi en 
del id er og flere støttespillere. epre-
sentanter fra ramlaget har allerede blitt 
valgt inn i styret for rorud frilufts-råd. 

Styret i rorud Samfunnshus vedtok 
tidlig i  at samfunnshuset skulle 
bidra til økt aktivitet for barne- og fami-
lie organisasjoner gjennom å tilby gratis 
husleie for møter. idere ønsker de å 
samarbeide med ramfylkingen for å 
skape aktiviteter og gjennomføre gode 
arrangement for hele rorud bydel og 
medlemmer i ramfylkingen. er et 
bilde fra åpningen av rorud 
samfunns-hus der ege imestad 
overrakte en gave til samfunnshuset fra 

ramlaget. 

Planen etter oppstart var å gjennom-
føre hallovenn markering med gratis 
sminkeverksted og utkledning, samt 
at de som ikke hadde så mange å gå 
med kunne finne sammen og gå en 
litt større gjeng med barn. Dette ble 
dessverre stoppet av koronaen og i 
skrivende stund er rorud bydel en 
av stedene i Norge med mest smitte 
så en har også innstilt juleverkstedet 
som var planlagt første helgen i de-
sember. Nå venter vi på om det blir 
mulig å gjennomføre juletrefest, kan-
skje en skal gjøre ordene Julen varer 
helt til påske  til virkelighet i  og 
invitere til juletrefest eller karneval. 

 får se hva som skjer. ålet til 
rorud ramlag vil v re at alle skal 

v re mangfold med aktiviteter i 
forhold til medbestemmelse. ydelen 
har lang tradisjon med å ta barn og 
ungdom med i råd og vi satser på at 

rorud ramlag skal v re med.  

i ser det som viktig å l re om sam-
funnet og demokratiprosesser. På 
skolen er et av kompetansemålene i 
samfunnsfag følgende  Drøfte kva 
likeverd og likestilling har å seie for 
eit demokrati, og utvikle forslag til 
korleis ein kan motarbeide fordom-
mar, rasisme og diskrimine-
ring  tdanningsdirektoratet, .

i på rorud tror at det er viktig at 
våre aktiviteter kan henges på kjente 
knagger slik at aktiviteten blir mest 
mulig relevant for de som skal delta. 

i har allerede satt på blokken at et 
mål i  er å tilby et barnekor i sam-
arbeid med slo rbeidersangerfor-
bund.  

i gleder oss sammen med resten av 
alle frammere i Norge til å komme i 
gang med normale aktiviteter i . 

a en riktig god jul fra oss i rorud 
ramlag  

ror d ramlag startet o  i , er er et ilde a  medlemmer ra den tida.

     
  

    

N     
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Aldri mer Hiroshima - en markering mot atomvåpen! 
Den eneste garanti mot bruk av 
atomvåpen er total avskaffelse, og det 
fremste verktøyet vi har for en verden 
fri for atomvåpen i dag er FNs 
atomvåpenforbud. 

Ved nedrustning og total avskaffelse 
kan mennesker også eliminere trus-
selen de har skapt. Norge kan bidra 
gjennom å stigmatisere atomvåpen og 
støtte FNs atomvåpenforbud. 

Framfylkingen er medlem av ICAN og 
vi deltok med selvfølgelighet på deres 
og NEI til atomvåpens aksjon 
«Aldri mer Hiroshima». Det var mange 
aktiviteter rundt dagen, lan-
ternemarkering, tranebretting, utstil-
ling, pressedekning og ikke minst en 
flott konsert som ble vist på NRK. Vi 
holdt et «traneverksted» på kontoret i 
Oslo, og mange av lokallaga våre deltok 
også med traneverksteder hos seg. 
Framfylkingen deltok også på 
lanternemarkeringen utenfor  

Stortinget, og satt ut lanterne med 
våre ønsker.  

Bare noen uker etter aksjonens slutt 
kom den gledelige nyheten at Hon-
duras hadde signert. De ble dermed 
den femtiende nasjonen som ratifi-
serte avtalen. Det betyr at FNs atom-
våpenforbud trer i kraft og gjelder fra 
og med 22. januar 2021, nitti da-ger 
etter den siste signaturen var på 
plass. Da er verden er et stort skritt 
nærmere hovedmålet som er en total 
avskaffelse av alle atomvåpen! 

6. august markerte vi at det var 75 år
siden USA bombet Hiroshima og
Naga-saki med atomvåpen.
Markeringen var for å minnes ofrene
og rette fokus mot atomvåpenets
katastrofale humanitæ-re
konsekvenser. Ingen vet sikkert kon-
sekvensene atombombene har på
kommende generasjoner i Japan.

På spennende surfetur til Solastrand med lagene i Hordaland

Tekst: Nora Malick  

Fotos: Framfylkingen i Hordaland 

Den første helga i september reiste en 
stor gjeng fra forskjellige framlag i 
Hordaland til Stavanger på en skikkelig 
actionfylt aktivitetshelg. Vi skulle på 
kurs i surfing på Solastrand, og det var 
det flere som ville være med på. 

Jeg og to andre fra Bergen reiste 
sammen også møtte vi de andre der vi 
skulle bo, i et stort og pent feriehus. På 
fredag etter vi kom dit koste vi oss med 
pizza og vi spilte UNO.  

På lørdag formiddag reiste vi til Sola-
strand for å surfe. Nesten alle var med 
uti sjøen uansett om de kunne surfe 
eller ikke, og det var utrolig gøy! Vi alle 
koste oss i vannet og mangen ble 
kjempeflinke i løpet av kurset. Da vi 
var ferdige med surfingen så dro vi en 
tur til Stavanger Outlet og kikket litt 
rundt der. Etter det reiste vi tilbake til 
huset, slappet av og spiste middag.
Resten av dagen brukte vi til å bli bedre 
kjent og spille masse spill og leker. 
Jeg og noen andre så håndballkamp for

 den var viktig å få med seg. Vi 
ungdommer lagde noen quiz om oss 
selv, spilte UNO og fant på mye gøy. 
De voksne ble etter hvert med og spille 
med oss ungdommene de også.

Søndag formiddag sa vi ha det til Stav-
anger og dro hjem igjen. Det var utrolig 
kjekt og bli kjent med de lokale framla-
gene i Bergen og jeg håper vi kan få til 
flere sånne ting! 
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Ammyl, Åsta, Selma og Vilde lar tranene fly. 



Det betyr at vi ikke skal  kaste 
søppel og plast rundt på jorda. 
Og hvis vi ikke slutter med det, 
da måtte vi bare spise søppel,  

også kaste opp!  

Fredric 7 år,  
Gamle Oslo framlag 

Jeg tenker det er viktig å 
passe på jorda, for det er 
der menneskene bor, det 
er veldig viktig for oss. 
Jorda trenger vi for å leve 
her, hvis ikke så har vi  
ikke en planet å bo på!  

Hanne Nicole 8 år Vi må være snille mot  jorda. 
Hvis man kaster plast i havet 
så blir det dumt for fisker, og 

hvis man kaster røyk på 
blader som ligger i skogen så 
blir det brann av det! Og jeg 

har ikke lyst til å plukke 
plast!  

Isah Emmeli 7 år,
Kurland framlag

Å passe på jorda så 
den ikke dør!  

Philip 7 år,  
Odal framlag 



Å lage spå er enkelt og morsomt og alle kan bli med på det!  
Du kan pynte med farger, klistremerker og så videre som du vil men pass 

på at ‘lommene’  
utenpå ser forskjellige ut så det er enkelt å velge.  

Inni skriver du tall fra 1-8 og skriver/ tegner du ‘spådom’ på innsiden av 

flippene; 'Du blir verdens beste sirkusartist' eller 'Jeg liker deg' eller 
'Du er en potet!' og sånt. MEN det må være 

hemmelig så pass på at  
de andre ikke ser hva du skriver. 

TIPS! Siden det snart er jul kan du også lage 
en litt mer "julete" spå om du vil.  

På YouTube finnes det mange fine oppskrifter 
på hvordan du lager en skikkelig bra SPÅ, for 

eksempel finner du en på:  

https://youtu.be/6ETH_IiF-PE 

Når spå’en ferdig laget,  
kan dere spå hverandre. 

Person A spår og 

holder spå’en 

Person B velger farge 

Person A åpner og lukker etter antall 

bokstaver i  fargen.  

Person B velger tall. 

Person A åpner/ lukker spå’en  
x ganger etter antall tall.  

Gjenta og åpne på tredje gang. 

Person A Leser opp ‘spådom’ under 

tallet Person B valgte.  

Og så bytter dere på! 

Tips til bruk av SPÅ  for voksne/ungdom: 
 Lag spå med utgangspunkt for samtale og ‘lek’  

dere fram til å snakke om følelser, noe vanskelig 

eller tema som er utfordrende. (med barna eller 

med hverandre)  

 Lag spå som bordkort til fest/ middagsselskap. 

Navn utenpå og f.eks. med fakta om anledningen 

eller jubilanten inni. Kan gi gode tips til samtale-

emner rundt bordet.  



Bli med – gjør en forskjell!
Meld deg inn i Framfylkingen i dag! For å melde deg inn gå 
inn på www.framfylkingen.no og fyll ut skjemaet der. Du kan 
også sende mail til postmaster@framfylkingen.no

Husk å notere navn, adresse, fødselsdato, tlf og epost adresse.
Er du familiemedlem, må du notere navnet på hovedmedlemmet, 
slik at dere havner i samme gruppe.  
Det koster 50 kroner per kalenderår, per person å være medlem i Framfylkingen. 
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