
Fritid

Det er tidlig skumring en frambudag i slutten av september. Naturen er i gang med
høstforberedelsene, og skogen ligger stille rundt oss. Hvem er vi, som våger å bryte stillheten
her når bladene gjør sitt ytterste for å klamre seg fast til trærne? Vi, det er tre fritidsarbeidere,
tre praksiselever fra en hjelpepleierlinje og 12 barn, og vi er på vei for å tilbringe en høstnatt
utendørs. Bestemmelsesstedet er Sandbakken, ei Sportsstue i Østmarka som ligger 2 km
innover i skogen fra Frambu. På forhånd har en av “de voksne” (som vi største barna på
Frambu liker å kalle oss selv), fraktet opp en del av utstyret som vi trenger for natten.

Det første som møter oss der oppe er en masse tundyr, som går rundt på plassen. Høner og
geiter flykter mellom ivrige barnehender og rullestoler, men etter at den første sensasjonen (for
barna) og sjokket (for dyra) glir over, blir samspillet barn-dyr mere harmonisk. Etterhvert
begynner vi å sette opp leiren ute på ei eng. Et 16-manns militærtelt reiser seg, utedass og
leirplass tar form. Alle deltar med sine forutsetninger. Noen sjauer unna det tyngste
kroppsarbeidet mens de som sitter i rullestol dirigerer, måler opp taulengder eller fraktes
rundt på enga av ivrige medhjelpere for å sanke ved - det går mange favner i et fang.

En times hardt arbeid gjør at apetitten har bygd seg opp. Det blir fart i bålet, og leirpølsene,
som ligner på vanlige grillpølser men smaker tusen ganger bedre, hentes frem. Etter en del
forskning, og en del pølser i bålet, finner kloke små hoder ut at pølsene tres på langs inn på
pølsepinnen. Svinnet reduseres til det geitekillingene klarer å snappe til seg. Gitar og allsang
følger naturlig på programmet. Det er navneblues, rocketroll, bob-bob, og andre kjente
slagere. Når musikken tar en mer voksen dreining, finner ungene ut at vi forteller vitser, og en
forsmådd gitarist ser seg slått av svensken og dansken og andre høykulturelle innslag.
Obligatorisk godnatthistorie må til før tannpussen glemmes og alle forsvinner inn i et varmt
telt. Takk og pris for vedovnen.

Noen løper  og andre løftes inn og snart er alle på plass i soveposene. Noen av “de voksne”
ligger ute i gapahuk, andre sitter fyringsvakt. Natten er i gang. Spennende timer i mørket
ligger foran oss. Det er koselig å ligge sånn å småprate ut over natta. Litt gøy å se om “de
voksne” hysjer oss ned. Men det gjør de ikke og etterhvert blir de som ikke skulle sove så
veldig, veldig trøtte. Ut på natta blir det stille, om enn i korte perioder mellom do-besøk (takk
og pris for at de som måtte løftes lå nærmest utgangen) og plutselige oppvåkninger på et
fremmed sted. Søvnrekorden denne septembernatten var på 6 timer sammenhengende. Det var
en overlegen seier.

En av “de voksne” er tidlig oppe. Det blir god fart i bålet og varm saft og kaffe venter oss
andre når vi omsider tar spranget ut av den varme soveposen til iskald luft og rim på bakken.
Ostesmørbrød er plutselig den beste delikatesse, og til tross for kullsvarte skorper glir det ned
ufattelige mengder av stoffet. Snart er verdens beste frokost fortært, leiren rives og alt pakkes
ned.

Når vi omsider forlater enga ser den akkurat slik ut som da vi kom. De som går tur over enga
og videre innover i marka, legger kanskje ikke merke til den engang. Det er bare en plass
man passerer. Det er utrolig at denne ubetydelige lille plassen har gitt så mange utfordringer,



opplevelser og minner, så mye spenning og mystikk, kos og hygge. Tenk på det du, neste gang
du går i skogen og passerer en liten kjedelig plass. Der ligger tusenvis av muligheter bare på
noen få kvadratmeter. Å høste av dem, det er rikdom det!

Denne lille historien er ment å illustrere litt av filosofien bak arbeidet med fritid på Frambu. I
dagens samfunn kan det høres både trivielt og ukomfortabelt, om ikke fullstendig unødvendig
ut å skulle overnatte ute i marka midt på svarteste høsten. Og endatil med rullestolbrukere,
stakkars barn får sikkert ikke gått på do en gang, og hva med å sove på kalde bakken inne i et
trangt telt, de som er vant med varme og individuelt tilpassede senger.
Vi mener at nettopp disse faktorene gjør en slik tur til en uforglemmelig opplevelse for barn og
ungdom, med og uten funksjonshemning. Med enkelt utstyr og oppfinnsomme hjelpemidler er
vi i stand til å vise dem at det går an, at de kan være med på ting sammen med andre uten stadig
å bli minnet på hvor problematisk alt er.
For den som jobber med funksjonshemmede er det ikke noe nytt å tenke muligheter istedenfor
begrensninger, men ofte blir fritiden glemt, til tross for at den utgjør en vesentlig del av
hverdagen for oss alle. Det er blitt et overordnet mål for oss som har ansvaret for
fritidstilbudet på Frambu å tenke på hva vi kan tilby deltagerne av aktiviteter som ikke bare
gjør oppholdet på Frambu attraktivt og sosialt, men som også gir dem idèer og inspirasjon til å
få en mer meningsfylt og selvvalgt fritid hjemme i nærmiljøet. Her handler det ikke bare om
spennende, kriblende opplevelser som overnattingsturer, klatring eller andre friluftsaktiviteter,
men også om familietilbud, om innendørs kreativitet og positive følelser rundt det å holde på
med noe alene, samtidig som vi gjerne vil formidle mulighetene til å legge til rette for
“aktiviteter for alle”, der den enkeltes ressurser stilles i sentrum.
Vanligvis er “fritid” et begrep og noen personer som trer i aksjon når de andre på Frambu går
hjem. I løpet av det siste året er det blitt gjort mye for å forandre på denne innstillinga. Det
handler om å samarbeide med andre fagpersoner (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter,
pedagoger) om utarbeiding av program og tilrettelegging av aktiviteter, og det handler om å
trekke inn fritid som et tema i forelesningssituasjonen på dagtid.
Vi er stadig i oppbyggingsfasen og lærer hele tida nytt av hverandre, av deltagere og kolleger,
og håper også å kunne få til samarbeid utad etterhvert. Ta gjerne kontakt for utveksling av ideer
og tanker!

Eli Jakobsen og Hans Petter Lade


