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  KULTUR & SAMFUNN

Ut på tur - aldri sur

med «Enestående familier»

Noen får nye omgangsvenner, 
andre får en fast turgjeng å gle-
de seg over nye opplevelser med 
- ja, noen får sågar en ny livs-
ledsager blant andre eneståen-
de foreldre som benytter seg av 
tilbudet i regi av IOGTs turer og 
opplevelser med «Enestående 
Familier». I år har turene blant 
annet gått til Tusenfryd, til 
kysthytta Kværnstua. Det har 
kommet foreldre med barn fra 
tre års alder til «fjortiser» - for å 
gjøre hyggelige aktiviteter 
sammen. Familier fra hele fyl-
ket er velkomne. 

Fenger Grøn gir med datte-
ren Vildes takk den beste be-
kreftelsen på at Trude Slette-
berg gjør noe som er viktig for 
mange, når hun inviterer til 
hyggelige turer for foreldre og 
barn året gjennom. Sletteberg 
er regionkonsulent IOGT regi-
on Sør, og brenner for å gi barn 
og foreldre verdifulle opplevel-
ser sammen. Felles for de som 
deltar på arrangementer med 

«Enestående familier» er at de 
er alene med barn i helgene. 

Positivt fellesskap
– Vi har med oss folk fra alle so-
siale lag på tur, fra alle yrkes-
grupper. Vi er opptatt av hva vi 
har felles, nemlig at vi er alene 
med barn, og vil gjøre noe posi-
tivt sammen med dem og andre 
i helgene, sier Trude.

Hun forteller at noen av 
dem som blir med på aktivite-
ter i Enestående familier, lever 
sammen med barna sine enten 
hele tiden, eller har dem boen-
de hos seg over kortere eller 
lengre tid. 

– Noen av dem som blir med 
hos oss bor ikke engang alene 
med barna sine, men har part-
nere som ikke er sammen med 
familiene sine så mye i helgene. 
Uansett livssituasjon kan vi ha 
glede og nytte av påfyll og inspi-
rasjon i det krevende og spen-
nende arbeidet foreldrerollen 
er, tror hun.

En god fellesarena
Hun legger til at foreldrene i 
mellom er det viktigere å snak-
ke om hvilken skole barna går 
på, enn for eksempel egen sivil 
status og yrke. Prisen på arran-
gementene er enten veldig lav, 
eller gratis. Her har vertskom-
munen Sandefjord helt siden 
oppstarten hjulpet til med å få 

på plass nødvendige økonomis-
ke ressurser.

– Enestående familier betyr 
for fl ere og fl ere en god opple-
velse av livet alene med barn. 
Alle barn skal kunne fortelle 
om at de har vært med på ulike 

aktiviteter i skolegården - her 
hindrer verken økonomi eller 
mangel på nettverk familier i å 
bli med, forteller Trude.

Hun legger til at Enestående 
familier er et av mange gode 
satsingsfelt i IOGT, og opplever 
at mange foreldre setter pris på 
å få en rusfri samværsarena 
med barna sine. 

– Det var helt til-
feldig at vi ble kjent 
med «Enestående 
Familier», smiler 
Fenger.

Tilfeldig møte
En fi n vårdag var 
Fenger på tur med 
datteren Vilde. De 
ville prøve krabbe-

lykken, og nøt dagen ved en 
strand i Sandefjord. Far og dat-
ter koste seg, men Vildes smil 
ble nok enda bredere da en ven-
ninne fra barnehagen plutselig 
dukket opp i skoglysningen. 
Venninnen kom sammen med 

moren sin, og en stor gruppe 
andre barn og foreldre. Slik ble 
Fenger og Vilde presentert for 
Enestående familier, og de ble 
hektet på å oppleve mer i felles-
kap med andre.

– Det er noe helt annet å gjø-
re noe sammen med andre barn 
og foreldre enn at vi gjør det på 
egen hånd. Det er hyggelig å 
være med i et fellesskap. Trude 
og gjengen fra IOGT gjør en 
kjempejobb. Trude tok initiati-
vet til et godt tiltak der hun kjø-
rer rundt med bilen full av leker 
og aktivitetsutstyr, humrer 
Fenger.

Her er Trude snar med å 
trekke fram de andre lederne 
som bidrar til at Enestående fa-
milier er en suksess i Vestfold; 
både Morten, Beathe, Roger og 
Geir gjør en kjempeinnsats for 
barn og foreldre.

Han har akkurat vært med på 
hyttetur med seks fedre, ni mød-
re og 32 barn. Han forteller om 
fotballkamp, sandslottkonkur-

– Vilde takket meg for at vi ble med på denne turen ved sengekanten lørdag kveld, og igjen søndag morgen, sier 
Fenger Grøn.  Seksåringens takk viser hvordan Enestående familiers turer blir verdsatt av både barn og foreldre.

   Vi er opptatt av hva vi har 

felles, nemlig at vi er alene 

med barn, og vil gjøre noe 

positivt sammen med dem 

og andre i helgene. 


