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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.
l  Jubilanter som ønsker å reservere seg 
mot å få sitt navn i avisa, må henvende 
seg til SB senest to virkedager i forveien.

retningSlinjer 
for minneord
Minneord må skrives slik 
at de har allmenn 
interesse. Unngå dikt og 
du-form. Maks lengde 
1.700 tegn (inkl. mellom-
rom). Minneord må ha 
fullt navn på både avdøde 
og den som har skrevet 
det.

Dagens navn
morten SKjelviK
Jobber i bolig i Sandefjord kommune.

Et samlivsbrudd er trist, 
men noen ganger fører det 
noe godt med seg å bli en 
enestående familie. 
Vigdis Løbach
vigdis.lobach@sb.no
480 78 371

Morten Skjelvik har så vidt tid til å kikke 
opp. Det kreves nemlig full konsentra-
sjon når man skal sette sammen pepper-
kakehus, og det er ikke bare ett hus som 
skal bygges. En hel by skal stå klar når 
IOGTs Enestående familier inntar skole-
kjøkkenet på Breidablikk for å bake pep-
perkaker og pynte pepperkakehus.

– Mine gutter er så store at vi ikke del-
tar i aktivitetene mer, men jeg er med 
som limer for å sørge for at husene står, 
ler Morten, og dialekten røper at han 
kommer fra en annen kant av landet.

interessert i friluftsliv
– Jeg kommer fra Øygarden utenfor Ber-
gen. Det var et fantastisk sted å vokse 
opp, med frisk luft, mye vind og mye fy-
sisk aktivitet, smiler Morten.

Friluftsliv er fortsatt en av hovedinte-
ressene, og Morten sover til vanlig ute 
over hundre netter i året. Han er mye ute 
i skog og mark, og er glad i å padle.

Typisk nok var det en uteaktivitet 
som førte til at han har vært sykemeldt 
siden mars. En akeulykke i Rauland før-
te til at han ble hentet av luftambulanse, 
og skadene derfra gjør at det fortsatt tar 
tid før han er helt arbeidsfør.

Opprinnelig er Morten utdannet in-
dustrimaler, men jobber i bolig i Sande-
fjord kommune.

– Jeg trives veldig godt når jeg får job-
be med mennesker, og har planer om å 
utdanne meg til vernepleier, sier han.

I kommunen er han også med på å 
holde interne kurs i håndtering av utfor-
drende atferd.

I tillegg til jobben i kommunen, er 
Morten også ordensvaktansvarlig på Ja-
mes Clark, og det hender at han står litt i 
døra. Også der er det viktig med god 
menneskekunnskap.

fant samhold og raushet
I 2007 flyttet Morten til Sandefjord med 
samboer og to barn. Samme år opplevde 
han samlivsbrudd. 

– Dermed ble vi enestående familie, 
sier han.

I 2008 oppdaget han det nystartede 

tilbudet IOGT hadde til voksne som var 
mye alene med barn. 

"
I Enestående familier er 
det et raust miljø, de vi 
både veileder hverandre 

og gir hverandre omsorg.

– Jeg hadde jo ikke noe nettverk her i 
byen, og ville tilby guttene et nettverk 
og det å gjøre noe sammen med andre. 
Det fant jeg i Enestående familier, fortel-
ler Morten engasjert.

Han ble godt mottatt, og fikk lov til å 
ta med seg sin interesse for friluftsliv 
som aktivitet inn i gruppa. Etter hvert 

ble han også med som leder.
– Jeg tror det passet bra for meg. Jeg 

har lett for å dra med meg andre og få 
dem til å føle seg velkomne. Og så skal 
det lite til for å gjøre meg glad, sier han.

Han forteller om et fint samhold mel-
lom foreldrene i Enestående familier, 
enten de drar på tur i skogen eller har 
inneaktiviteter.

– Det er et raust miljø, der vi både vei-
leder hverandre og gir hverandre om-
sorg, smiler han.

ikke tilbake til Bergen
– Jeg er ikke lenger ny i Sandefjord, men 
tilknytningen til byen er mest på grunn 
av ungene. Sandefjord er ikke en lett by 
å være innflytter i, sier Morten, men leg-

ger til at han trives, og det er veldig fine 
padlemuligheter her.

– Jeg kommer nok aldri til å flytte til-
bake til Bergen. Når jeg er i et rom med 
andre bergensere, synes jeg faktisk at 
det er litt masete, avslutter han leende.

morten SKjelviK
 ■ Født 24.7. 1981.
 ■ Kommer fra Øygarden utenfor Bergen.
 ■ Kom til Sandefjord i 2007.
 ■ Har to sønner, på 12 og 13 år.
 ■ Opprinnelig utdannet industrimaler.
 ■ Jobber i en av kommunens boliger.
 ■ Ordensvaktansvarlig på James Clark.
 ■ Friluftsmann.

Enestående og aktiv

limer: Morten Skjelvik har vært aktiv i IOGTs Enestående familier i ti år. Nå er hans gutter så store at de ikke lenger deltar i 
aktivitetene, men Morten er fortsatt med når det er behov for en ekstra voksen, f.eks. til å lime pepperkakehus. foto: vigdiS løBach


