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ungdom og psykisk helse

Vi blir ofte sett  
på som «ungdom 
som ikke gidder»
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EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, 
Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine  
Wennesland Campo har deltatt på Kick Off på  
Knaben i flere år. Noe av det beste med leiren, 
som er et tilbud til ungdom som strever, er å  
møte andre som forstår dem. 
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ungdom og psykisk helse

Noen drar på idrettsleir, andre på bondegårdsferie eller rideleir. Ungdommene som 
blir med på Kick Off-leir på Knaben reiser i hovedsak for å snakke om det de strever 
med og få hjelp til å takle hverdagen.

TeksT: Ann MAgritt Arnli
FoTo: reidAr KollstAd

Tre timers kjøretur fra byen, i et landskap med 
både snaufjell, skog, noen hytter og en gammel 
gruve, ligger leirskolen på Knaben. Rommet vi 
møter Adrian Severin Jensen (17) og to av hans 
leirvenninner i, er lekkert dekorert med typisk 
ungdomsrot. Tomme chipsposer, brusflasker og 
uoppredde senger. Det kunne lett vært en hvilken 
som helst ungdomsleir vi besøker, men øynene til 
de tre i rommet er alvorlige. Blikkene forteller oss 
at det er mer i dette rommet enn yrende og ung 
sommerglede. Dette er mer enn en sommerleir, 
dette er et sted hvor mange av deltakerne gråter 
når de må reise hjem igjen. 

En uke hver juni drar et team med ledere fra 
Abup Sørlandet sykehus, Røde Kors og Kristian-
sand kommune hit med et 30-talls ungdommer 

som på hver sin måte bærer med seg tung baga-
sje. Det kan være psykiske lidelser, rusproblemer, 
kriminelle handlinger eller kompliserte familie-
forhold. På Kick Off får de tilbud om å dele sine 
historier med de andre, det arrangeres mange 
samtalegrupper og også en rekke fritidsaktiviteter. 
Lederne på leiren følger ungdommene tett gjen-
nom hele uka, og flere av dem har selv hatt det tøft 
tidligere i livet. 

Fra mandag til fredag snakker de, forteller, grå-
ter, ler, synger, skriver og tegner sammen og får 
satt ord på det som er vondt og vanskelig. I løpet av 
uka skaper de et samhold og en felles forståelse for 
hverandre som gir de fleste av dem et etterlengtet 
pustehull før virkeligheten igjen venter når de set-
ter seg på bussen tilbake til Kristiansand.

Adrian Severin Jensen (17), Anne Mai Robinson 
(19) og Martine Wennesland Campo (16) har alle 
vært på Kick Off-leir på Knaben flere år på rad. De 

tre ungdommene har på hver sin måte et problem 
med å føle at de «passer inn». Det kan være van-
skelig for oss andre å se om vi bare skanner over-
flaten, og ikke lett å oppdage om man ikke kjenner 
dem. Det kan være naturlig å ha akkurat de samme 
forventningene til dem som til alle andre. 

Et problem å passe inn 
For disse tre er det å passe inn en stor utfordring. 
På sommerleiren på Knaben møter de noen i 
samme situasjon, og mennesker som er der for 
å lytte til dem. At leiren vitner om at det finnes 
mange ungdommer der ute som strever med noe, 
er det liten tvil om. For Adrian, Anne Mai og Mar-
tine har Kick Off blitt et etterlengtet pustehull.

– Jeg var tilknyttet Abup og sosialhelsetjenesten 
da jeg først fikk tilbud om å dra på Kick Off i 2009. 
Min mor ville jeg skulle være med. Jeg syntes det 
var skummelt, og hadde veldig mye nerver, men 

ANGST: Martine Wennesland Campo sier de vanligste tingene i livet, som å møte 
andre mennesker, kan gjøre at hun får angst. På leiren på Knaben møter hun andre 
som forstår hva hun sliter med, og det blir lettere å slappe av.

TILBAKE PÅ SKOLEN: Anne Mai Robinson ser lysere på fremtiden nå enn for noen 
år siden. Til høsten skal 19-åringen flytte for seg selv og ta opp fag fra videregående 
skole. Drømmen er å bli bibliotekar eller bokhandler. 

SOmmEr PÅ KNABEN: Knaben er et lite sted, og det er ikke så mye som skjer her. 
Men butikken er åpen en gang i løpet av uka, og da er alle ungdommene der.
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KICK OFF-LEIREN PÅ KNABEN
  ■ Kick Off-leiren på Knaben gikk av stabelen for første 
gang i 2009, og ble arrangert for femte gang i år.
  ■ Leiren er et samarbeid mellom ABUP, Røde Kors og 
Kristiansand kommune.
  ■ Leiren er et ferietilbud til ungdom som strever på en eller 
annen måte. Det kan være med angst, depresjoner, sosial 
isolering, mobbing, vold, rus eller vanskelige forhold 
hjemme.
  ■ Kick Off er et åpent tilbud. Deltakere rekrutteres bredt  
fra både Røde Kors, ABUP, barnevernstjenester,  
familiesenteret, helsestasjoner og andre som tar  
kontakt og ønsker å være med.
  ■ Informasjon om leiren kan du få på www.abup.no.



SMÅ ORD, STOR BETYDNING: Lappene på 
veggene har ungdommene skrevet selv. På 
store plakater med overskriftene «trygghet», 
«respekt» og «ønske for leiren», har de skre-
vet hva begrepene innebærer for dem og hva 
de ønsker å få ut av oppholdet på Knaben.  
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jeg bestemte meg for å dra likevel. Det gikk seg til 
etter hvert, og jeg oppdaget raskt at dette stedet 
har en fantastisk evne til å binde folk sammen. 
Når man opplever motgang, finnes det mange må-
ter å takle det på. Jeg pleide å lide i det stille, men 
her opplevde jeg at det var folk som hadde det på 
samme måten. Da ble det lettere å snakke, fortel-
ler Adrian.

Endelig noen som forsto
– Jeg hadde gått til samtaler med en terapeut før 
jeg kom hit. Jeg var livredd først, og jeg gråt store 
deler av turen opp. Men da jeg kom inn her, ble det 
greiere. Det ble etter hvert en veldig trygg plass å 
være. Det var en lettelse å treffe folk som forsto 
meg, og jeg følte meg ikke så alene. Det er så godt å 
være sammen med noen som man ikke trenger å si 
alt til, men som likevel forstår. Ofte kan vi bli sett 
på som «ungdom som ikke gidder» av mange, selv 

om det ikke er tilfelle. Alt er så basert på diagnoser 
nå, og har man ikke en diagnose på papiret, er det 
vanskelig å bli tatt alvorlig, sier Anne Mai.

Vanskelig å komme hjem
Adrian og Anne Mai har vært på leiren i fem år, 
helt siden den startet. Begge fungerer i dag også 
som aktivitetsledere for de andre deltakerne. Adri-
an sier det kan være tøft å komme tilbake til virke-
ligheten hjemme etter uka på sommeren, og han er 
ikke alene om å føle det på den måten.

– Det er vanskelig å komme tilbake. Fellesnev-
neren for alle som kommer hit er at de har opp-
levd noe som er vanskelig selv eller i familien. Her 
møter man et miljø uten fordommer, hvor alle er 
inkludert fra første dag. Vi reiser hjem herfra som 
en stor og lykkelig familie. Etter det første året ble 
det klart at de som kommer hjem fra denne leiren 
har et behov for å bli ivaretatt. I gruppene vi har 

annenhver uke, prøver vi å gjøre hyggelige ting 
sammen for å skape litt av Kick Off-følelsen også 
hjemme, sier Adrian.

Mange av ungdommene som reiser til Knaben 
møtes nemlig annenhver uke på Abup Sørlandet 
sykehus. Disse ungdomsgruppene, i regi av Abup, 
er en videreføring av leiren. Gruppene har vokst 
voldsomt, og det er nå ventelister på å få være 
med. Tendensen viser at det er flere og flere ung-
dommer som blir bevisst sin psykiske helse og at 
flere føler at de faller utenfor og på en eller annen 
måte ikke passer inn. Med den enorme pågangen 
på Kick Off-leiren og tilstrømningen til ungdoms-
gruppene, er det tydelig at behovet for å snakke 
sammen og møte andre som føler det samme er 
stort.

– Jeg tror det for mange er et veldig stort fall å 
komme hjem igjen. Men i gruppene vi har resten 
av året, treffes vi og får muligheten til å oppleve 

Å sitte i en skole- 
klasse kan av og til  
føles som å bli tatt  
ut på landslaget i  
fotball uten å kunne 
spille fotball. 
Adrian Severin Jensen
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litt av det samme som på leiren, forteller Martine.
Hun gikk i åttende klasse på ungdomsskolen da 

hun først fikk tilbud om å dra på Kick Off-leiren 
på Knaben.

– Det var helsesøster som sa til meg at hun men-
te jeg ville ha godt av å møte andre ungdommer 
som hadde det sånn som meg. Jeg sa ja til å bli med 
på Kick Off med en gang. Folk her lytter til deg, de 
forstår. Jeg har sett her, at det går an å ha det bra. 
Dette har gitt meg håp, og jeg føler meg ikke fullt 
så annerledes, forteller 16-åringen.

Den usikre fremtiden
Adrian, Anne Mai og Martine har alvor i blikke-

ne når de snakker. De er ikke bare her for å ha det 
gøy, og de vet at det finnes mer mellom veggene på 
leirskolen på Knaben enn uanstrengt latter og ball-
spill i gymsalen. Det finnes mange skjebner, mange 
sorger, mange tanker og bekymringer som hva som 

kommer til å skje når uka er over og man skal hjem 
igjen. Hva skjer med fremtiden?

– Mye er ennå uklart i forhold til fremtiden. Man 
har vanskelig for å se noen klare mål når proble-
mene blir skjøvet foran alt annet. Men jeg håper 
å ta en psykologiutdannelse. Anne Mai og meg 
holder et foredrag for de andre ungdommene her, 
som handler om utfordringene med å fungere i en 
skolehverdag. Spesielt på videregående skole, når 
alle skal inn i et system. 

Da er det ikke lett å være annerledes. Å sitte i 
en skoleklasse kan av og til føles som å bli tatt ut 
på landslaget i fotball uten å kunne spille fotball, 
sier Adrian. 

Skolehverdagen
Å passe inn i en skolesammenheng, spesielt i vide-
regående skole, er noe alle de tre ungdommene ser 
på som en stor utfordring.

– Jeg tror det er veldig viktig å snakke om det 
med å passe inn i en skolesammenheng, slik Adri-
an og Anne Mai gjør her oppe. Det er ikke sånn 
at alle passer inn i en bestemt mal. Selv synes jeg 
fremtiden ser usikker ut. Hvordan skal jeg fungere 
i dette samfunnet? Hva forventes av meg? Jeg tør 
ikke drømme for mye, men jeg har lyst til å hjelpe 
andre. Det vet jeg. Derfor har jeg også lyst til å stu-
dere psykologi, sier Martine.

– Jeg ser ganske lyst på fremtiden. Jeg skal gå 
et år om igjen på videregående nå. Og selv om jeg 
må ta det om igjen, så synes jeg ikke det nødven-
digvis er feil. Man må finne et sted man passer inn 
og gå sin egen vei.  Jeg har lyst til å ta ferdig fagene 
mine og så begynne å studere. Jeg drømmer om å 
bli enten bibliotekar eller bok handler, fordi jeg er 
så glad i bøker. Til høsten skal jeg for første gang 
også flytte for meg selv, sier Anne Mai.
ann.magritt.arnli@fvn.no - 952 45 279   

USIKKERT: – Jeg drømmer om å bli psykolog, 
sier Adrian Severin Jensen. Likevel har vonde 
erfaringer og en følelse av å ikke passe inn 
gjort at 17-åringen ikke tør å håpe for mye i 
forhold til fremtiden.   
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– Det startet 
som et ønske om 
å hjelpe andre

Kick Offs grunnstøtter mener samarbeidet mellom Røde Kors, Abup og  
Kristiansand kommune er helt unikt, og har et ønske om at leiren skal utvides.

TeksT: Ann MAgritt Arnli
FoTo: reidAr KollstAd

– Kick Off er blitt til fordi fag og erfaring alltid lig-
ger veldig tett opptil hverandre. Dette startet som 
et ønske om å kunne hjelpe andre. Det er sjelden at 
en frivillig organisasjon går inn og danner et så tett 
samarbeid med det offentlige. Det bygger på gjen-
sidig respekt, sier erfaringskonsulent ved Abup og 
leder ved Kick Off-leiren Kariannne Zachariassen.

Det var i 2009 hun kom i kontakt med familie-
terapeut Gunnar Eide ved Sørlandet sykehus Abup 
og terapeut og erfaringskonsulent Frank Grude. 
Eide og Grude hadde kjent hverandre lenge. Helt 
fra Grude selv, som har diagnosen bipolar, også 
kjent som manisk depressiv lidelse, kom til Abup 
fordi han strevde med å kombinere sin psykiske 
lidelse med farsrollen. Etterhvert som livet ble 
bedre, vokste lysten til å hjelpe andre også i han, 
og Grude og Eide dannet et team som i dag reiser 
rundt og holder foredrag om å være «far og psy-
kisk syk».

Samarbeid ble leir
– Vi begynte å snakke sammen om en leir. På Abup 
hadde de en tanke om å gjøre unge mer bevisste og 
opptatt av psykisk helse. Vi fikk kontakt med tre 
ungdommer fra forskjellige deler av behandlings-
systemene, og Karianne var en av dem. Vi hadde 
samtaler om hva vi kunne starte og hvem dette 
skulle være for, forteller Eide. 

Zachariassen ble med i teamet rundt Kick Off, 
og sier samværet og det at de unge opplever å bli 
forstått som et helt menneske, er noe av det viktig-
ste på leiren.

Røde  Kors  ble  kontaktet,  det  samme  gjorde 
Kristansand kommune. Den første leiren ble av-
holdt i 2009, og det var 30 ungdommer med.

Fra det første året så lederne at ungdommene 

reagerte veldig positivt på å få være sammen med 
andre i en liknende situasjon. På Kick Off-leiren er 
det de unges erfaringer som står i fokus. Hvordan 
de har hatt det og hva som har hjulpet dem, deles 
med de andre deltakerne.

– Det er to hovedmål for Kick Off. Det ene er å 
møte andre i en liknende situasjon og det andre 
er å få informasjon. Vi ønsker å møte ungdomme-
ne på en annen arena enn i terapirommet. Dette 
mener vi er forebyggende på mange forskjellige 
måter. Både i forhold til psykiske lidelser, rus og 
kriminalitet, sier Per Øyvind Lindgren ved fami-
liesenteret i Kristiansand kommune.

En god distanse
– Vi opplever at mange er veldig redde når de kom-
mer hit første gang. Vårt mål er at vi skal møte alle 
med trygghet og respekt, og la dem få bestemme 
selv hvor mye de ønsker å dele, forteller Eide.

– Vi ser at ungdommene her har stor omsorg for 
hverandre, fortsetter Zachariassen.

Også distansen til det hjemme er viktig.
– Mange av dem har et behov for å komme vekk, 

så distansen er viktig. Her på Knaben blir det folk 
forteller lagt som et avtrykk her. Så kan de reise fra 
det igjen, legge det fra seg her oppe, og tenke at de 
ikke trenger å ta det med hjem, sier Grude.

De siste årene har  lederne opplevd større og 
større pågang fra ungdommer som ønsker å være 
med på leiren.

– En utfordring er at vi må si nei til noen etter 
hvert, så det forbereder vi dem på. Men i løpet av 
de årene de har vært med, har mange forandret 
seg veldig mye og er klare for å gå videre. Drøm-
men er at vi etter hvert kan knytte til oss sponsorer 
som gjør at vi kan utvide. Allerede i år arrangeres 
det også leirer i Arendal og i Lister. Vi håper at folk 
vil forstå hvor utrolig viktig dette er, sier Grude.
ann.magritt.arnli@fvn.no - 952 45 279  

UTTRYKK  
GJENNOM  

BILDER: Ungdom-
mene maler, synger, 

skriver og forteller 
gjennom hele uka på 

Knaben. For mange 
hjelper det å sette 

ord på hva de føler 
og uttrykke det som 

er vanskelig.  

LEDERNE:  
– Vi håper folk vil 

se hvor viktig dette 
arbeidet er, sier 

lederne for Kick Off. 
F.v: Gunnar Eide, 

Karianne Zachari-
assen, Per Øyvind 

Lindgren og  
Frank Grude. 
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