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SANDEFJORDS BLAD

Gratulanter, brudepar og fødsler
legges inn på sb.no, også til
papiravisen. Materiellet må legges
inn senest kl 14 to dager før innrykk
i avisene for tirsdag – lørdag. Til
mandagsavisen er fristen torsdag
kl 14. Bildet må være et portrett av
god teknisk kvalitet.
NB! Fullt navn og adresse til den
som gratuleres. Bilder bør stemme
overens med alder. SB forbeholder
seg retten til å endre manuskriptet.
Prisen er 99 kroner.

Enestående ildsjel
Dagens navn
NINA BO BERG

Jobber i og med Enestående familier.

Gjennom Enestående familier har hun fått mange gode
opplevelser og mange gode
venner.
VIGDIS LØBACH
vigdis.lobach@sb.no
480 78 371

Enestående familier er et aktivitetstilbud i regi av IOGT. Voksne og barn samles til ulike aktiviteter, både inne og ute,
året rundt. Nina Boberg deltar både som
frivillig leder og ansatt.
– Det er mange måter å være enestående familier på. Noen bor alene med
barna, andre opplever seg som alene i
foreldrerollen. De er uansett velkomne
til våre aktiviteter, smiler hun.

Trives best i kulissene
Når Nina har jobbhatten på, er hennes
oppgave blant annet å passe på nettsidene, og hun er aldri mer enn en telefonsamtale eller e-post unna for å gi
support ved nettproblemer.
– Det er egentlig helt utrolig at jeg gjør
det. Jeg har lært meg det meste selv, og
erfarer at man finner ut av ting når man
bare ikke gir seg, ler hun.
I tillegg bistår hun på lederkursene
som arrangeres, og omtales som den nasjonale lederens høyre og venstre hånd
når det er oppgaver som må utføres.
– Jeg trives ikke så godt med å stå i
front, men jeg deltar gjerne aktivt i kulissene, fortsetter hun.
I tillegg til halv stilling, er Nina også
frivillig leder i det lokale aktivitetstilbudet, og har blant annet ansvar for å koordinere de ulike aktivitetene.
– Vi er flere ledere som har ansvar for
aktivitet, ut fra tid og interesse, sier hun.
Nå er juleverkstedene gjennomført,
men pepperkakebaking og juletrehogst
gjenstår. I tillegg er Nina i full gang med
planlegging av neste års aktiviteter.
– Informasjonen blir lagt ut på nettsidene. Der er det mulig å melde seg på,
forklarer hun.

Skaper nettverk
– Jeg fant Enestående familier i 2009.
Selv om jeg stadig var på tur med ungene, savnet jeg voksne å snakke med. Jeg
fikk en hjertelig mottakelse, og fant aktiviteter som passet for oss, smiler Nina.
Hun snakker fort og engasjert om de ulike tilbudene, fra å gå på kino sammen,
turer i naturen og litt større utfluktsmål.

ILDSJEL: Nina Boberg bruke mye tid på Enestående familier, der hun både er ansatt og deltaker. Hun oppfordrer interesserte til å ta
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en kikk på nettsidene deres for å se hvilke aktivitetstilbud som finnes.
– Egenandelene er lave. Dette skal
være et tilbud alle har råd til, sier Nina.

aktiviteter, men tilbudene er her for
dem, også, sier Nina.

Kreativt gjenbruk
Alle typer mennesker
deltar i aktivitetene.
Voksne og barn har det
hyggelig og skaper nettverk.

"

– Her møter vi mange hyggelige mennesker. Vi skaper nettverk, og noen blir
venner også privat. Noen blir veldig
gode venner. Den første enestående familie-babyen er født, smiler hun.
– Hvis det er noe jeg ønsker, er det at
enda flere pappaer tar kontakt. De har
nok en høyere terskel for å delta i felles-

Nina har en aktiv fritid. I tillegg til engasjementet i Enestående familier, har
hun vært med på å starte «Sprek lek».
- Mange faller ut av organisert idrett i
10–11 års alder. Sammen med Mona Østerud startet jeg et aktivitetstilbud to
ganger i uka for de over 11 år, både barn
og voksne, sier Nina.
Ellers kan hun fortelle at hun er mer
enn gjennomsnittlig opptatt av gjenbruk, og liker å gi nytt liv til ting som har
en historie fra før, enten det dreier seg
om møbler, klær eller andre ting. Hun
har for eksempel bygget sitt eget vedtør-

keskjul av brukte paller. Hun er heller
ikke redd for å gå i gang med små og store prosjekter i hagen hjemme på Haukerød.
– Når jeg skal slappe av, leser jeg. Også
når det kommer til bøker er gjenbruksbutikken en gullgruve, avslutter Nina.

NINA BOBERG
■ Født 24. mai 1971.
■ Tre barn, Johanne (20), Eirik (17) og

Vegard (12).

■ Ansatt og frivillig i Enestående familier.
■ Initiativtaker til aktivitetstilbudet

«Sprek lek».

■ Opptatt av gjenbruk. Leser mye, og er

glad i hagearbeid.

