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MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. 
Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen og videregående skole, samt tiltak 
på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og 
rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

MOTs ca 22 årsverk organiserer ca 5500 medarbeidere som driver MOT-arbeidet i 
lokalsamfunnene.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997.
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

MOT har ca 25 ambassadører i toppidretten og kulturlivet som frivillig bidrar til å 
 forsterke budskapet, og påvirker ungdom positivt.

Tro på egne krefter!
MOT brenner for å styrke ungdoms mot, drømmer, selvtillit, optimisme og tro på 
egne krefter. Bli inspirert av sju kjendiser som ble spådd fiasko!

STeve JOBS
Hvem: Grunnlegger av Apple
Sånn var det: Som 30-åring ble  Steve 
Jobs sparket fra firmaet han selv 
hadde startet. Ledelsen mente at de 
ville klare seg uten den visjonære og 
 perfeksjonistiske Jobs. Men det greide de 
ikke. Apple var på randen av konkurs og 
nedleggelse.
Sånn gikk det: Steve Jobs ble hentet 
 tilbake som toppsjef og er årsak til at 
Apple i dag er verdens mest verdifulle 
selskap. Apples iPhone er verdens mest 
populære smartphone.

Michael JOrdan 
Hvem: Verdens største basketballspiller 
gjennom tidene
Sånn var det: Før han ble proff basket-
ballspiller for Chicago Bulls ble han vraket 
av high school-basketlaget sitt.
Sånn gikk det: Han tok ihvertfall grundig 
revansje som proffspiller, og førte 
Chicago Bulls til seks mesterskap og ble 
kåret til MVP (Most Valuable Player) hele 
5 ganger.

WalT diSney 
Hvem: Grunnleggeren av Disney
Sånn var det: Før Walt Disney startet 
sin egen bedrift fikk han sparken fra sin 
tidligere jobb der sjefen mente at han 
manglet fantasi og ikke hadde noen 
originale ideer. 
Sånn gikk det: Trengs vel ingen 
 kommentar.

J.K. rOWling
Hvem: Harry Potters ’mor’ (forfatter)
Sånn var det: Da J.K. Rowling som enslig 
mor skrev på den første Harry Potter- 
boka i en liten ettroms leilighet, fikk hun 
avslag fra samtlige tolv forlagene hun 
sendte manuset til. Kun ett forlag mente å 
se potensialet i boken.
Slik gikk det: Bøkene er solgt i flere enn 
450 millioner eksemplarer. 

alBerT einSTein 
Hvem: Einstein var en tysk  teoretisk 
 fysiker og grunnleggeren av den 
 allmenne relativitetsteorien.
Sånn var det: På tross av sin høye IQ 
lærte Albert Einstein først å snakke som 
fireåring. Derfor mente læreren hans at 
lille Albert neppe ville ’oppnå noe særlig 
i livet’.  
Sånn gikk det: Einstein mottok 
 Nobel- prisen i fysikk i 1921 og anses 
som en av det 20. århundrets viktigste 
vitenskapsmenn.

Oprah Winfrey 
Hvem: En av verdens mest 
 innflytelsesrike kvinner.
Sånn var det: Før Oprah Winfrey fikk sitt 
eget talkshow fikk hun sparken fra et 
annet TV-program. Der mente de at hun 
rett og slett ikke egnet seg på TV.
Sånn gikk det: Oprah, som talkshowet 
hennes het, er et av de mest populære 
TV-programmene noensinne. 

The BeaTleS 
Hvem: Verdens største popgruppe 
 noensinne.
Sånn var det: Før de fire Liverpool-gutta 
slo gjennom på den globale musikk-
scenen, fikk de avslag fra ett plate-
selskap. De ga The Beatles følgende ord 
på veien: «Vi liker ikke soundet deres. 
Dere har ingen fremtid i showbusiness».
Sånn gikk det: The Beatles solgte over 
2,3 milliarder album.

Informasjonen er inspirert fra mann.
no.msn.com. Har du familie, venner eller 
bekjente som har blitt spådd fiasko, men 
allikevel lyktes? Del gjerne din historie 
med MOT – mot@mot.no 

En av MOT-verdiene, og ett av hoved-
budskapene i møte med ungdom, er 
«MOT til å leve», som også handler 
om å takle motgang og aldri gi opp. De 
 ovennevnte personene ga aldri opp. 
Håper du blir inspirert av disse sju 
historiene. 

Vis MOT – tro på egne krefter!

God sommer!

Atle Vårvik
Grunnlegger MOT
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– Jeg 
er en 
kontroll-
freak 

lidolido (20) liker 
å gjøre alt selv. 
er det derfor det 
alltid låter så bra? 

Peder Losnegård, bedre kjent som 
 LidoLido, fikk sitt virkelige gjennom-
brudd i Norge for to år siden. Singelen 
«Different» ble en landeplage og kjente 
musikere som Jarle Bernhoft, MadCon 
og Timbuktu samarbeidet på albumet til 
unggutten fra Rogaland. 

Men det har ikke alltid vært like lett å 
være musikalsk begavet. For Lidolido var 
aldri en av de kule gutta på ungdoms-
skolen. 

– Gutta på skolen syntes det var teit med 
piano og trommer, sier 20-årigen.

Mens de jevnaldrene terpet 
 innside passninger på fotballbanen, røyket 
rullings i skuret, eller hang på den lokale 
kebabsjappa, ble han dratt mer og mer 
inn i den musikalske verden. 

– Det var ingen som holdt på med musikk 
i Tysvær, så jeg ble nødt for å lære meg 
alt selv.

I tiårsalderen tok han steget ut fra 
gutterommet til farens gospelkor. Med 
en far som den lokale dirigenten, ble 
koret et naturlig holdepunkt i hverdagen. 
Han sang aldri, men jammet med på 
 trommene sine. 

– Miljøet til pappa gjorde mye med meg 
musikalsk, sier han og utdyper:

– Gospel er undervurdert. Det er egentlig 
en veldig avansert type musikk som 
vekker noe hos mennesker. 

– Veien fra gospel til hiphop, var det ditt 
opprør?

– Det var et slags ungdomsopprør. 
Jeg var fan av hvordan hiphopen tok 
inn  andre låter og forskjellige stiler, og 
 samplet det på sin egen måte. 

Noe stort og brutalt ungdomsopprør var 
det aldri snakk om for LidoLido. Han 
 vokste opp med trygge rammer i en 
barndom preget av kristne verdier. 

– Foreldrene mine har aldri presset meg i 
forhold til troen. De har vært åpne og jeg 
har i hovedsak alltid gjort det jeg vil. Jeg 
synes kristendommen er en veldig snill 
og sunn religion, og jeg har absolutt tatt 
med meg mye fra den, sier 20-åringen 
som fortsatt leter etter de store svarene.

– Jeg er veldig open-minded. Men jeg 
er ikke så naiv at jeg ikke tror det er noe 
mer mellom himmel og jord. Jeg har bare 
ikke helt funnet ut hva det er. 

Det var ikke alltid like lett med  kristne 
foreldre. Nye hardbarka tekster fra 
 amerikanske hiphopgangstere falt ikke i 
smak på familiens bilturer.

– Det var litt skummelt å spørre om vi 
kunne høre på Snoop Dogg, sier han 
og ler.

LidoLido ser ut av vinduet på Cafe Lyst. 
Gatene på Grønland i Oslo er plutselig 
tomme. Det er som en hvilken som helt 
dag i Tysvær. Latteren gir seg, han retter 
seg opp i stolen og fortsetter:

Begge foto: Haakon Nordvik{8} {9}



– Det var veldig rart å like en type musikk 
andre ble støtt av. Jeg så jo bare gjennom 
det og hørte på de fete akkordene og 
trommene. Men for mamma og pappa 
fungerte det ikke. De hørte bare det 
stygge språket. 

En slik språkbarriere vil ikke LidoLido ha.

– Jeg har lyst til å lage musikk som alle 
kan høre på, uten å støte bort noen. Jeg 
vil nå flest mulig og elsker at alt fra Bjørn 
Eidsvåg til åtte år gamle jenter synes 
musikken min er helt rå.

Og kanskje er det nettopp dette  bevisste 
valget som har fått folk i alle aldre til 
å elske vestlendingen. LidoLido har 
allerede vunnet to Spellemann, turnert 
over hele Norge og solgt tusenvis av 
skiver av debutalbumet «Pretty Girls & 
Grey Sweaters». Nå er han straks ute 
med oppfølgeneren. Han lover oss et mer 
voksent album.

–  Mitt første album var forelskelsen. 
Den nye skiva er halvannetårs-krisa i 
forholdet.

I likhet med det første albumet er Lido-
Lido innvolvert i alt fra CD-coveret til hver 
eneste lyd på den nye skiva.

– Jeg har alltid likt å ha kontroll på 
prosjektene mine. Jeg har en visjon og 
jeg har lært meg opp til å selv bruke de 
verktøyene jeg trenger. 

– Er du en kontrollfreak?

– Ja, veldig. Jeg har utviklet en sterk 
stolthet og kontroll. Jeg er streng med de 
få som får lov til å hjelpe til.

LidoLido innrømmer at han er  overrasket 
over suksessen han opplever, men han 
legger ikke skjul på at han har  jobbet 
beinhardt for å komme dit han nå 
 befinner seg. I fjor sto han på scenen 120 
ganger foran hyllende fans. Slikt gjør noe 
med deg.

– Jeg har fått flere bekreftelser. Musikken 
min har jeg alltid vært fornøyd med, men 
det er i løpet av den siste tida at folk 
virkelig viser at de liker den.

Foto: Tor Christian Meling

«MiTT førSTe alBuM var fOrelSKelSen. 
den nye SKiva er halvanneTårS-KriSa i fOrhOldeT»

Men det er ikke bare musikanmelderne 
og hiphop-Norge som har trukket ham til 
sitt hjerte. Han har også fått en stor plass 
i hjertet til mange ungjenter. Stadig vekk 
blir han stoppet på gata og ofte kommer 
det ukjente ungjenter på døra som har 
lyst på en autograf og et bilde sammen 
med helten. 

– Det er bare veldig hyggelig, men jeg 
bør kanskje slutte å tvitre om at jeg er 
hjemme. Det er en del ivrige jenter, sier 
20-åringen. 

Men legger raskt til:

– Det er jo bare smigrende.

– Hva er det sprøeste du har opplevd?

– Jeg fikk tilsendt et bilde av en Lido Lido-
kake. Det var noen som hadde laget en 
konfirmasjonskake med et stort bilde av 
meg. Jeg har mange kreative fans som 
lager rare og fine ting, sier han og smiler. 

Tidligere i år ble det kjent at LidoLido er 
en av MOTs nye ambassadører. Selv har 
han bare positive opplevelser med MOT 
fra sin egen ungdomstid. 

– Jeg gledet meg alltid til skoletimene 
med MOT. Og jeg tror timene gjorde en 
forskjell på hvordan folk tenkte og hva 
de gjorde. Det kan godt hende at det var 
noe av dette som sank inn hos gutta som 
plaget meg, sier LidoLido som aldri var i 
tvil om han skulle bli ambassadør.

– Dette er noe jeg har tenkt på lenge. For 
meg føles det naturlig å stille seg bak 
noe så positivt. Jeg tror og håper jeg kan 
utgjøre en forskjell.

Foto: Haakon Nordvik
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MOT arrangerer for fjerde året på rad 
en turné i våre Lokalsamfunn med MOT. 
Denne våren får 31 MOT-steder besøk, 
og 15.000 ungdommer får oppleve en 
magisk dag. Turneen startet på Borgen 
skole i Asker den 4. april, og avsluttes i 
Vestvågøy den 6. juni.

MOT-ambassadør Chand er med 
på alle stopp – i tillegg får turneen 
gjesteopp tredener fra blant andre Lido-
Lido,  Alejandro Fuentes, og Christian 
 Ingebrigsten.

I tillegg til en konsert, så gjennomfører 
MOT et faglig opplegg med årsmøte og 
 lærerforedrag med MOTs grunnlegger, 
Atle Vårvik.

MOTs Norgesturné 2013 er gjort mulig av 
Gjensidigestiftelsen. 

NOrcONsulT ny samarbeidspartner

Vil din bedrift ta saMfuNNsaNsVar – 
vil du være med og styrke ungdoms MOT?

MOT inngikk i høst en samarbeidsavtale med Norconsult. 
Avtalen gjelder i tre år og innebærer at MOT kan fortsette 
å styrke motet til ungdom landet rundt.

– Vi er utrolig glad for å ha Norconsult med på laget som 
samarbeidspartner. Med deres støtte kan vi fortsette å 
skape et magisk MOT i våre 140 lokalsamfunn, sier MOTs 
grunnlegger Atle Vårvik.

MOTs grunnlegger Atle Vårvik og 
HR direktør i Norconsult Fride Andrea Hærem. Alle foto: MOT

På turneen er lokale Ungdom med MOT 
 konfransierer. Her er Pia og Benjamin fra 
 turnéstoppet i Lillesand 10. april.

MOTs turnéteam 2013 i MOT-rommet på Stabekk VGS.

MOTs samarbeidspartnere i næringslivet støtter MOTs arbeid økonomisk og spiller en viktig rolle for MOTs  virksomhet. 
Samarbeidspartnerne får mulighet til å bruke MOTs filosofi og budskap i egen virksomhet, og på den måten styrke 
 kulturen og kommunikasjonen internt.
Ønsker du mer informasjon om hva et samarbeid med MOT kan innebære?
Kontakt Sigrun Vårvik, 90 12 13 12 / sigrun@mot.no

MOT samarbeider med blant andre Reitan Convenience og Uno-X. Her er MOTs grunnlegger Atle Vårvik med Solfrid Flateby,  tidligere 
kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen, Colonialmajor i Reitangruppen Odd Reitan og Vegard Kulset, adm. direktør i Uno-X Gruppen. 

MOTs Norgesturné 
2013 er i gang!

Guro fra Rollag og Chand sang MOT til å 
 leve-sangen da MOTs Norgesturné gjestet 

Rollag kommune mandag 8. april. 
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Milde Marion
Marion ravn (28) ble bombardert med  støtteerklæringer 
etter opptreden i programmet «hver gang vi møtes». 
nå skal hun erobre det  norske folk.

– Jeg skulle ønske jeg kunne spole 
 tilbake og gjøre det på nytt.

Marion Ravn prater ikke om tida da 
hun og Marit Larsen fartet verden 
rundt i duoen M2M. Heller ikke om 
ungdoms kjæresten og Hanson- trommis 
Zach  Hanson. Nei, hun snakker om 
sommer dagene i det hvite trehuset på 
Kjærnes gård, de gode samtalene og 
de nye  vennene hun fikk gjennom TV- 
programmet «Hver gang vi møtes».

– Det var den følelsen du bare får som 
ung. Du vet, den fantastiske sommer-
ferien eller leirskolen du opplevde tidlig i 
tenåra, sier Ravn og smiler bredt.

Hun har all grunn til å smile.  Deltakelsen 
i TV-programmet var en gedigen suksess 
og Norge har igjen fått øynene opp for 
Lørenskog-jenta. Ikke det at hun har 
vært glemt, men hun har i lengre tid 
vært utafor den norske musikkradaren. 
Fokuset har vært rettet mot USA og Asia. 
Nå starter et nytt kapittel. 

– Jeg har fått tilbake gleden av musikk, 
sier MOT-ambassadøren. 

Sola skinner inn gjennom vinduet på 
Kolonihagen på Frogner. Svartkledde 
Marion legger hånda rundt tekoppen og 
fortsetter:

– Jeg opplever nye band, hører mer på ny 
musikk og er i gang med pianotimer.

Sistnevnte skal Anita Skorgan ha æren 
for. Skorgan, Morten Abel og Lene Marlin 
var de hun knyttet tettest bånd med på 
gården. 

I «Hver gang vi møtes» lettet Marion på 
sløret og fortalte hele historien om da 
M2M ble droppet av plateselskapet.

I 2002 var Marion Ravn og Marit Larsen 
på turné i USA. Så kom sjokkbeskjeden 
fra plateselskapet Atlantic om at plate-
salget gikk for dårlig, og jentene ble sendt 
hjem til Norge. Like etter kom nyheten 
om at Atlantic ville satse videre på Marion 
– uten Marit.

«planen er å Bli i nOrge. 
fOr eT nyTT OpphOld i uSa er 
iKKe deT SOM friSTer MeST.»
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– Det virket som om jeg dumpet beste-
venninnen min for en solokontrakt, men 
sånn var det ikke. Det var aldri noen stor 
dramatikk rundt det, selv om mediene 
gjerne ville ha en skandalehistorie. 

– Det føles rart å snakke åpent om det. 
Jeg har egentlig bare diskutert det med 
mine nærmeste. Men det føles riktig 
å fortelle det nå, på mine premisser. 
Det har gått 11 år, så jeg ser ting mer i 
 perspektiv, sa hun til TV2 mens tårene 
trillet. 

For MOT utdyper hun:

– Jeg var ung og det var veldig tøft. Jeg 
hadde akkurat blitt 18 og jeg var usikker 
på hvordan jeg skulle håndtere det. Det 
var en lite hyggelige periode. For meg var 
det viktig å ha folk rundt meg som kjente 
den ekte historien og den ekte meg, sier 
hun.

Fra å bli framstilt som «hun slemme» i 
mediene, er alt plutselig snudd på hodet.
Responsen på programmet har vært over-
veldene. Hundrevis av meldinger kom inn 
på Facebook, mail og sms.

– Hva skriver de?

– De skriver at det er hyggelig å bli kjent 
med meg som person og som artist. 
Andre beklager at de har tatt feil av meg 
og skriver at de nå har blitt kjent med den 
virkelige meg. 

– Svarer du alle?

– Ja. Jeg prøver.

Lørenskogjenta er nå ute med sitt andre 
soloalbum. «Songs From a Blackbird» har 
blitt tatt godt i mot av plateanmeldere og 
Marion påpeker at mye har skjedd siden 
hun ga ut sitt første soloalbum.

– Da jeg var 19 år, spilte jeg inn mitt 
 første album med produsent Max Martin. 
Da var det mer rock. Nå er jeg mer  tilbake 
til popmusikken. 

– Hva blir du inspireret av?

– Jeg er inspirert av musikken jeg vokste 
opp med. Foreldrene mine var skikkelig 
hippier. Det gikk mye i Fleetwood Mac, 
Cat Stevens og Elton John. Jeg merker at 
dette sniker seg inn i musikken min.

De siste åra har mange norske artister 
laget plater med norske tekster. Marion 
Ravn føler ikke noe behov for å kaste seg 
på den trenden.

– Jeg har skrevet engelske poptekster 
siden jeg var fjorten, og bodd store deler 
av livet mitt i USA. For meg føles det 
fortsatt naturlig å skrive på engelsk. Jeg 
synes der er helt fantastisk å synge på 
norsk, men jeg føler at det blir så nakent 
og ærlig, sier hun.

Etter mange morsomme, men tidvis 
 slitsomme og ensomme år i USA har 
Marion endelig funnet roen i Norge. Den 
hjemmekjære 28-åringen trives veldig 
godt på Frogner i Oslo og skal i sommer 
gifte seg med snowboardstjerna og 
MOT-ambassadør Andreas Ygre Wiig.

– Jeg gleder meg skikkelig.

Og planen er å bli i Norge. For et nytt 
opphold i USA er ikke det som frister 
mest.

– Jeg har ikke noe behov for å flytte til 
USA og holde på der. Det fikk jeg veldig 
nok av, sier hun.

Men:

– Jeg er åpen for utlandet og håper at 
andre land har lyst til å gi ut musikken 
min. 

{17}{16}



«folk har lært at det 
ikke er så sMarT å 
sende nakenbilder»

Sosiale medier-ekspert ida aalen mener det er en gruppe mennesker 
som ikke bør bruke Snapchat. – de med litt dårlig impulskontroll. 

Hva er Snapchat?
– Snapchat er et tjeneste som lar 
 brukerne sende bilder til hverandre 
med smarttelefonen sin. Det som gjør 
Snapchat spesielt, er at du kan  sende 
en øvre tidsgrense for hvor lenge 
 mottakeren kan se bildet. Så da kan 
man for eksempel ta et tøysete bilde, og 
si at  mottakeren kun kan få se det i 5 
sekunder, og så blir bildet borte for alltid 
(med mindre noen har rukket å ta bilde 
av skjermen, da!) 

Hvem er det som bruker Snapchat?
– Av naturlige grunner har det slått 
an hos ungdommen - siden bildene i 
utgangspunktet blir raskt borte er det 
mange som senker skuldrene litt og 
er mer uformelle, tøyeste og kanskje 
mer utfordrende. Men appellen med å 
kunne gjøre noe i et lite øyeblikk er nok 
ganske allmenn. Jeg har sett godt voksne 
mannfolk sitte og skjære grimaser inn i 
Snapchat!

Hvorfor bruker de Snapchat?
– Muntlig kommunikasjon er noe som 
skjer der og da. Sier du noe dumt, gjør 
noe dumt, så er det fort glemt. Men i dag 
er veldig mye av kommunikasjonen vår 

digital. E-poster, SMSer, Facebook-chat 
også videre blir i utgangspunktet lagret 
for alltid, og det er veldig vanskelig å få 
slettet. Fordi bildene på Snapchat blir 
borte, så blir det mer uformellt og flyktig 
kommunikasjon.
 
Hvorfor har Snapchat plutselig blitt så 
populært?
– Mange blir nok slitne av at alt de sier 
og gjør blir tatt vare på, og at man ikke 
helt vet i hvilke hender det havner. Folk 
har nok savnet en digital kommunika-
sjonsform som har mer det kortvarige, 
flyktige som kjennetegner en muntlig 
samtale.
 
Hva er fordelene og ulempene med 
Snapchat?
– Vel, fordelen er jo at du kan styre 
hvor lenge noen ser bildet. Men det gir 
en falsk trygghet - det er den største 
ulempen. Visstnok får man beskjed om 
man forsøker å ta en skjermdump av 
bildet man har fått sendt, men da har jo 
allerede skaden skjedd. Og om du sender 
et bilde til noen, så kan det jo godt hende 
at de ikke er alene, men at de viser frem 
bildet til andre. Det er mange veier rundt 
det at bildene blir slettes. Hvis du virkelig 

vil si noe privat, intimt, hemmelig som 
ikke andre skal kunne få se - så er det 
fortsatt best å gjøre det under fire øyne, 
ansikt til ansikt!
 
Bør man være forsiktig når man bruker 
appen?
– Vær bevisst på at det er lett å føle at 
man er i en mer privat og uformell setting 
enn man egnetlig er. Du kan ikke vite 
hvem mottageren er sammen med eller 
hva de gjør når de mottar bildet ditt. 
 
Lærer folk aldri at det ikke er så smart å 
sende nakenbilder?
– Jo, det tror jeg. Alt tyder på det.

Er det noen som ikke bør bruke 
Snapchat?
– Kanskje folk med litt dårlig 
 impulskontroll.
 
Hva tror du er det neste store innen 
sosiale nettverk-apper?
– Vi vil nok se mer og mer av tjenester 
som leker med video og animasjon, litt 
som Instagram for video. Tjenester slik 
som Vine og Lightt for eksempel.

snapchat
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Navn: Eirin Bakketun            
alder: 21 år    
Bor: Trondheim
Interesser: Musikk, trening, venner, studering.  Og god mat, såklart.

Hvor lenge har du hatt Snapchat? 
– Jeg har hatt Snapchat siden slutten 
av november. Brukte det ikke så mye i 
starten, men etterhvert som jeg fikk lagt 
til flere venner ble det en større del av 
hverdagen min. 

Hvorfor bruker du Snapchat?
– Det er en genial måte å holde kontakt 
med venner og familie fra både fjernt og 
nært. Jeg kan oppdatere om små og store 
øyeblikk fra hverdagen, både gjennom 
tekst, bilde og film. Det er morsommere å 
motta bilder av andre sin hverdag enn å 
motta meldinger med lange avhandlinger 
om hvordan livet er.

Hva er det beste med Snapchat?
– Du kan holde kontakt med folk fra fjernt 
og nært. Veldig greit at en kan velge  antall 
sekunder mottakeren får se bildet, og at 
en både kan skrive tekst og tegne inn 
det en selv ønsker. Også artig at en kan 
screenshote bildene man mottar, og både 
en fordel og en ulempe at en får beskjed 
dersom bildet er blitt screenshota.

Og det verste?
– Du blir avhengig. I tillegg er det jo alltid 
en risiko når en sender bilder via internett 
– du vet aldri hvor det havner. Det er 
også litt irriterende at du bare kan skrive 
begrenset mengde tekst, men dersom 
mottakeren skal klare å lese det på maks 
ti sekunder, må det vel være slik.

Hvordan hørte du om Snapchat? 
– Jeg hørte om Snapchat via venner. 
 Hadde hørt om det en stund før jeg 
bestemte meg for å laste det ned, men 
til slutt var jeg bitt av basillen. Etter hvert 
har jeg jo også vervet flere av vennene 
mine, så vennelista blir stadig lengre.

Hvor mange bilder tar du hver dag?
– Oj, vanskelig. Varierer veldig. Alt fra 20-
100? Noen ganger sender jeg jo ti på rad 

til samme person, så da går dagsantallet 
fort oppover. Kommer veldig an på hva 
dagen består av, og om jeg er i humør til 
å dele alt med alle.

Hva tar du bilder av? 
– Alt mulig; trøtte morgenfjes, mat, 
skrytebilder om trening, uover kommelige 
mengder pensum, natur, grimaser. Ofte 
blir det bare bilder av tilfeldige ting i 
 omgivelsene også, dersom jeg hoved-
saklig sender snapen for å formidle en 
beskjed. Og så kan jeg jo ikke legge skjul 
på at det blir ekstremt mange selv portrett 
– både fine og mindre fine. Enten for å 
få andre til å le, for å klage over livets 
utfordringer eller for å vise hvor bra jeg 
har det.

Hvilke bilder får du tilsendt?
– Egentlig det samme som jeg  sender 
selv. Bilder av alt mulig rart fra 
 hverdagen.
 
Ser du noen farligheter ved å bruke 
Snapchat? 
– Kan vel ikke si at jeg tror Snapchat er 
farlig, men som nevnt tidligere er det jo 
alltid en risiko vel deling av bilder via 
internett.

Hadde du overlevd uten Snapchat? 
– Overlevde jo før jeg fikk Snapchat, så 
skulle vel klart meg uten om jeg måtte. 
Men ser ingen grunn til å slutte å bruke 
det nå når jeg først har fått det. Merker jo 
at jeg sender færre nå enn i starten, men 
det er alltid stas med bilder i stede for 
meldinger.

Hvor avhengig er du på en skala fra 
1 til 10? 
– 7. Tror jeg. Kanskje 5 noen dager. 
 Kommer an på hvor mye jeg har å gjøre, 
hvor interessant det er og om jeg vil 
oppdatere andre om livet mitt.

Hvor lenge har du hatt Snapchat? 
– Har hatt Snapchat siden det kom til 
android-telefoner, en stund etter at alle 
iphone-brukere hadde brifet med det. 
Men har vel hatt det i et par måneder nå.

Hvorfor bruker du Snapchat?
– Jeg bruker det fordi det er utrolig 
lettvint, og det at man slenger med et 
bilde gjør det mye mer personlig enn en 
vanlig SMS eller en melding på Facebook. 
Så etter at Snapchat kom har meldings-
forbruket blitt kraftig redusert, noe som 
også gir en litt flottere mobilregning.

Hva er det beste med Snapchat?
– Det beste er vel at det er så utrulig 
mange som bruker det, nå har det jo også 
spredt seg til den eldre generasjon, så det 
sier vel sitt. Men for meg som har en del 
kamerater som er på utveksling i utlandet 
er det selvfølgelig kjekt å få bilder og 
videosnutter på 10 sekunder for å få et 
lite innblikk i hvordan de har det. 

Og det verste?
– Ikke benytte seg av Snapchat i dumme 
situasjoner som du vil angre på. Det 
 burde også muligens vært mulig å se 
bildene lengre enn 10 sekunder, men 
igjen så vil det ødelegge litt av sjarmen 
og konseptet.

Hvordan hørte du om Snapchat?
– Jeg hørte om Snapchat av alle 
 iphone-fanatikerne, og da var det ikke 
annet å gjøre enn å hive seg på bølgen å 
prøve det ut selv. Og når man ser at en 
app ligger på toppen på googleplay, så 
tester man som oftest den ut.

Hvor mange bilder tar du hver dag?
-Varierer veldig mye. Er dagen min over 
gjennomsnittet interessant så blir det fort 
en god del snaps, men på det jevne rundt 
20-30 kanskje? 

Hva tar du bilder tar du?
– Alt og ingenting, ofte noe som er 
selvforklarende. Det er ofte at jeg bare 
tar et tilfeldig bilde fordi det er teksten 
som betyr noe (istedenfor SMS), men det 
kan eksempelvis være bilder fra fore-
lesning, rare grimaser for å få venner i 
godt humør, eller bare en enkel natta/god 
morgen- melding.
Alt med måte selvfølgelig.

Hvilke bilder får du tilsendt?
– Stort sett det samme som jeg sender. 
Noen av vennene mine kan selvfølgelig 
være et par hakk drøyere enn det jeg er, 
men stort sett er bildene sånn at jeg kan 
åpne dem i all offentlighet. 

Ser du noen farligheter ved å bruke 
Snapchat?
– Farlighetene med Snapchat er at man 
ikke vet helt om bildene bare går til 
mottaker, eller at de kanskje også går 
til en database for produsentene. Men 
sånn er det jo med de fleste apper, men 
selvfølgelig litt verre når det er bilder som 
er involvert. 

Hadde du overlevd uten Snapchat?
– Jeg klarte meg i 22 år uten Snapchat, 
så hadde garantert klart meg fint uten, 
men ser ingen grunn til å slutte å bruke 
det med det første. Veldig mer fan av å 
motta et bilde med tekst, enn å motta 
bare tekst. MMS har vel nesten ikke blitt 
brukt siden snapchat ble innført.

Hvor avhengig er du på en skala fra 
1 til 10?
– Legger meg på sterk 7`er, Sterk fordi 
jeg stort sett sender flere hver dag, men 
holder meg unna 8 siden jeg fint kunne 
klart meg uten en dag. 

Navn: arild strømmen
alder: 23 år
Bor: Bergen
Interesser: Trening, fotball, snowboard og venner.
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– Vær deg selv  
uansett hvem 
du møter

Hvorfor ble du MOT-ambassadør?
– Jeg ble MOT-ambassadør fordi 
 budskapet MOT som organisasjon jobber 
med er noe jeg synes er utrolig viktig i 
dagens samfunn. Ungdom er i en alder 
der de fleste kan ha godt av litt råd og 
hjelp mot veien til å bli voksen, og måten 
MOT tar tak i dette på er eksemplarisk.

Hva legger du i mot til å bry deg?
– MOT til å bry deg betyr å ha selv tilliten 
til å bry deg utover hva du normalt er 
komfortabel med. Det finnes mange 
eksempler, men mobbing kan være ett. 
Det er ikke alltid lett å ta ansvar, men 
viktigheten av det er ubeskrivelig, og 
følelsen av å motbevise det man trodde 
man var komfortabel med er herlig.

Hva legger du i mot til å si nei?
– MOT til å si nei er for meg å takke nei 
til sosiale aktiviteter eller annet moro 
som går ut over min trening. Noen ganger 
er det forskjell på hva man har lyst til 
å gjøre, og hva man bør gjøre. Dette 
gjelder ikke bare trening, men situasjoner 
sammen med familie, venner, eller på 
skolen. MOT til å si nei, handler like mye 
om MOT til å velge riktig.

Hva legger du i mot til å leve?
– MOT til å leve handler om å være deg 
selv uansett hvem du møter, eller hvordan 
menneskene rundt deg er. MOT til å ta 
dine egne valg, stå for valgene du tar og 
stole på at personligheten din er unik og 
fantastisk.

Var du modig som ungdom? 
– Jeg var ikke veldig modig som ung. Det 
er ikke slik at alle MOT-ambassadørene 
nødvendigvis var modige som unge. Nå 
har jeg derimot blitt modig og forstår 
viktigheten av det. Forhåpentligvis kan 
jeg hjelpe andre å finne MOTet sitt så 
tidlig som mulig.

Når bestemte du deg for å bli 
 toppidrettsutøver?
– Jeg bestemte meg aldri. Jeg har alltid 
vært aktiv og det har egentlig utviklet 
seg jevnlig fra jeg var liten. Har alltid 
syntes det var moro å konkurrere, det 
eneste som endret seg over tid var 
 treningsmengden.

Har det alltid vært en drøm for deg da du 
var yngre?
– Ja. Det har alltid vært en drøm for meg 
å få lov til å kjøre på ski mot de beste i 
verden. På en annen side har jeg alltid 
hatt det gøy med å stå på ski.
 
Hvilke drømmer hadde du som ung? 
– Jeg ville egentlig bare stå på ski. Jeg 
har vært igjennom mange skader og 
avbrekk uten at det har knekt drømmen 
min om å stå på ski. I framtiden har jeg 
en drøm om å ta utdannelse og få meg en 
god jobb, den kommer jeg sannsynligvis 
også til å følge.

Hvorfor trenger vi MOT i dagens 
 samfunn?
– I dagens samfunn blir det vanskeligere 
og vanskeligere å være seg selv. Det er 
alltid noen som skal mene noe om hvem 
du er og hvordan du bør oppføre deg. Det 
var slik for oss alle da vi vokste opp, men 
i mine øyne blir dette trykket bare større 
for hver generasjon som vokser opp. Vi 
trenger MOT slik at vi alle tør å være oss 
selv, mene hva vi vil, kle oss slik vi vil, og 
ha det gøy sammen uansett hvem vi er.

Hvem er ditt største forbilde?
– Foreldrene mine. De har fulgt meg 
gjennom tykt og tynt fra jeg var liten. De 
har stilt opp på hver eneste trening uten 
noen gang å klage over hvor mye tid og 
krefter det har kostet dem. Nå er det ikke 
slik at jeg ikke synes mine foreldre kan 
være litt dumme en gang i blant, men de 
er fremdeles mine største forbilder.

Hva er ditt beste tips til ungdom som har 
lyst til å bli best?
– Vær mye i aktivitet, men tren også mye 
på det du vil bli god i. Valgene du tar som 
liten kommer til å virke inn på hvor god 
du blir som voksen. Tren hardere enn alle 
andre, men ha det gøy samtidig. Idrett 
skal være morsomt!

Hvor viktig er vilje og kjærlighet i idretten 
man driver med?
– Kjærlighet til idretten er det viktigste. 
Det er derfor jeg også synes det står stor 
respekt av de nest beste i landet. De som 
ikke er store stjerner, de som ikke tjener 
masse penger, de som ikke kjører kule 
biler og har de peneste kjærestene. De 
har en kjærlighet til idretten og MOT til å 
satse videre. Og der det er kjærlighet til 
idretten, er det også vilje.

alpinist Kjetil Jansrud (27) 
innrømmer at han ikke var 
modig som ung. nå vil han 
hjelpe andre til å bli enda 
tøffere.

{MOT-ambassadøren}
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F R O Z E N 
Y O G U R T

 7 - E L E V E N 
E R  S T O LT
 S A M A R B E I D S -

P A R T N E R
M E D

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
FACEBOOK.COM/7-ELEVEN NORGEFølg oss  

på Facebook
Facebook/7-eleven norge

Uno-X Gruppen

Uno-X Gruppens visjon er 
å bli kjent som det mest 
verdidrevne drivstoff- og 
energiselskap i Norden

Energi Automat Smøreolje Betjent

Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss – derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå 
visjonen om å bli Nordens mest verdidrevne drivstoff- og energiselskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å 
rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er 
den øverste sjefen. Verdiene våre styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er.

For vår gruppe av selskaper som ledes og utvikles basert på våre verdigrunnlag er samarbeidsavtalen med 
MOT svært verdifull. I tillegg til at avtalen gjør det mulig for oss å være en bidragsyter til varmere og tryggere 
ungdomsmiljøer, bidrar avtalen til å forsterke vårt fokus på MOT som en grunnleggende egenskap for å skape 
arbeidsglede og økonomiske verdier.

 Verdier
-  Vi rendyrker vår forretningside
- Vi holder en høy forretningsmoral
- Vi skal være gjeldfri
- Vi skal motivere til en vinnerkultur
- Vi tenker positivt og offensivt 
- Vi snakker MED hverandre – ikke OM hverandre
- Kunden er vår øverste sjef
- Vi skal ha det morsomt og lønnsomt

Uno-X Gruppen er stolt
samarbeidspartner med MOT



eva Weel SKraM SiTT viKTigSTe råd Til feSTivalelSKere:

– Ta vare på hver andre
Hva er det beste med festivaler?
– At man plutselig kommer over en 
konsert med en artist eller band du aldri 
har hørt om som er skikkelig bra. Det 
var slik jeg oppdaget Moneybrother, da 
jeg ved en tilfeldighet gikk til feil telt på 
Roskilde i 2003. De har blitt en av mine 
favorittartister.

Og det verste?
– Været er så uforutsigbart her i landet. 
Ingenting er morsommere enn å være 
på festival når sola skinner, men dersom 
regnet plutselig kicker inn blir hele 
 situasjonen fort snudd opp ned.

Skal du på festival i sommer?
– Jeg har ikke planer om å dra som 
 festivalgjenger noe sted, men vi 
skal blant annet spille på festivalene 
 Oscarsborg Akustiske, Odderøya Live, 
Fjordfesten, Malakoff og Stordfest. Jeg 
pleier alltid å få med meg flere konserter 
når jeg allerede er på en festival, så jeg 
får jo sett masse selv om jeg spiller. 

Har du andre planer for sommeren?
– Vi har snakket om å leie en bobil med 
noen venner og kjøre nordover, men 
dersom det ikke blir noe av på grunn 
at vi skal spille en del i sommer, så har 
familien min har en hytte ved sjøen bare 
en time unna der jeg bor. 

Er det et band eller en artist du mener vi 
bør få med oss?
– Oss! He-he.

Hvilken festival mener du er Norges 
beste?
– Sommerfesten på Giske og Malakoff 
på Nordfjoreid er blant mine favoritter. 
De ligger begge på vestlandet og booker 
mange varierte og gode artister. I tillegg 
er det noe eget med festivaler som ligger 
på små steder, folk er så vennlige og 
avslappet.

Hva er ditt beste festivalminne?
– Konserten til The Raconteurs på 
Hovefestivalen i 2008. Vi leide en hytte et 
stykke unna festivalen med noen venner 
og droppet nesten alle andre konserter 
bortsett fra The Raconteurs. De leverte så 
det holdt!

Og det verste?
– En gang for mange år siden skulle vi 
spille på Sommerfesten på Giske, noe 
vi hadde gledet oss lenge til. Vi hadde 
kjørt ni timer i bil, bar et blytungt orgel 
gjennom hele festivalområdet og var et 
av de siste banda som skulle gå på. Da 
det endelig var vår tur, sto det 15 000 
ivrige publikummere og jublet mens 
det  fossregnet. Drøye to minutter ut i 
 konserten gikk strømmen på hele øya, 

og vi fikk beskjed om at å gå av scenen 
på grunn av uvær. Da hadde nesten 
50  artister spilt samme dag uten at noe 
hadde gått galt. Det var en ekstrem 
nedtur. Men heldigvis så fikk vi komme 
tilbake året etter og opptre på en enda 
større scene for et enda større publikum 
i solskinnsvær.

Er det en festival du mener folk bør få 
med seg i år?
– Oscarsborg Akustiske er en helt 
 fantastisk koselig, men ganske fersk 
 festival på Oscarsborg utenfor Drøbak. 
Vi var der i fjor som publikummere og 
fikk høre alt fra BigBang og DeLillos til 
Susanne Sundfør, Jonas Alaska og Bjørn 
Eidsvåg, alle i akustiske versjoner. I år 
spiller blant annet Morten Abel, Hellbillies, 
Stein Torleif Bjella, vi og mange andre. 
Det gleder jeg meg til.

Noen siste festivalråd for ungdommen?
– Ta vare på hverandre!

eva Sin 
feSTivalSOMMer: 
eva Weel Skram 
skal på turne 
denne  sommeren 
med  mannen og 
bandet eva & The 
 heartmaker.

{27}{26}



Miniøya, 8.-9. juni, Oslo
Norwegian Wood, 13.-16. juni, Oslo
Bergensfest, 12.-15. juni, Bergen
Oscarsborg, 28.-29. juni, Drøbak
Hovefestivalen, 2.-5. juli, Arendal
Kongsberg Jazzfestival, 3.-6. juli, Kongsberg
Førdefestivalen, 4.-7. juli, Førde
Trænafestivalen, 11.-13.- juli, Træna
Midnattsrocken, 11.-14. juli, Lakselv
Palmesus, 19.-20. juli, Kristiansand
Country music Festival, 3.-6. juli, Vinstra

sOMMErENs MusIkkfEsTIValEr:

Buktafestivalen, 18.-20. juli, Tromsø
Slottsfjell, 18.-20. juli, Tønsberg
Vinjerock, 18.-21. juli, Jotunheimen 
Sommerfesten Giske, 27. juli, Giske
Månefestivalen, 26.-28. juli, Fredrikstad
Festidalen, 2.-3. august, Uskedal
Øya, 6.-10. august, Oslo
Kartfestivalen, 16.-17. august, Gvarv
Parken, 16.-17. august, Bodø
Pstereo, 16.-17. august, Trondheim
Drammen Elvefestival, 23.-26. august, Drammen 

styrker 
ungdom på

På naturskjønne Gråkallen rett utenfor Trondheim ligger MOT-
camp. Campen er et inspirasjonssenter for ungdom – og tilbyr 
ulike samlinger og skoleringer for å styrke ungdoms MOT og 
MOTs arbeid.

«Styrkesamling» er MOT-camps siste tiltak. Målgruppen er 
ungdom i alderen 15-25 år som ønsker/trenger å styrke troen 
på egne krefter. Formålet er å styrke selvtillit og selvfølelse til 
ungdom som føler de trenger å bli mer robuste og tro mer på 
egne krefter.

Samlingen inneholder MOTske aktiviteter, øvelser, foredrag, 
coaching og mestringstrening.

Praktisk informasjon: 
• Samlingen går fra mandag-onsdag
• Foregår på MOT-camp i Trondheim
• Er åpen for alle ungdom mellom 15-25 år fra hele landet
• Det finnes flere ledige plasser utover hele året

Interessert? Ta kontakt med Rune Skanke 90 12 09 12/ 
rune@mot.no

Foto: Bård Flaarønning
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har du en værmelder i magen? da bør du være forberedt 
på å få tilsendt  videoer i posten. her er desta Marie Beeder 
sine beste jobbtips.

Hvordan fikk du jobben som værmelder?
– Jeg hadde jobbet en periode i TV 2s kommunika-
sjonsavdeling, og hadde et vikariat i planlegging- og 
avviklingsavdelingen da jeg ble spurt om jeg ville 
stille på audition. Jeg stilte opp og fikk jobben etter 
en tøff audition-runde og intervjuer.

Jobbet du med vær før du kom til TV2?
– Nei det gjorde jeg ikke. Som bergenser er jeg vant 
med mye vær, både nedbør og vind. Jobben har gitt 
meg muligheten til å lære enda mer om meteorologi, 
og det er jeg veldig takknemlig for.

Hvilken utdannelse har du?
– Jeg har en bachelorgrad i medie vitenskap fra 
Universitetet i Bergen. I tillegg har jeg tatt fag innen 
kunsthistorie og utviklingsstudier

Har du noen tips til folk som drømmer om å melde 
været?
– Det er viktig å være opptatt av været og 
 formidling. Hvis man drømmer om å melde været 
ville jeg  anbefalt å bruke tid på å sette seg inn i 
 meteorologi, gjennom studier eller på annen måte. 
I tillegg bør man ikke være redd for fremføringer og 
 presentasjoner.

Hva er det beste med å melde været?
– Det beste er at været alltid forandrer seg og at det 
skjer noe nytt vær. 

Får du hat-mail hvis du melder feil vær?
– Ha-ha. Nei det gjør jeg ikke. Jeg får stort sett bare 
hyggelige tilbakemeldinger fra seere. Andre kommer 
med konstruktiv kritikk, noe som jeg selvfølgelig tar 
med deg.

Hva er det rareste tilbakemeldingen du har fått fra 
en seer? 
– Jeg fikk en videohilsen fra en kar i Nordland èn 
gang, men det var bare hyggelig. Ellers er det stort 
sett meldinger og Facebook-meldinger det går i.

Er du noen gang nervøs når du er på skjermen?
– Noen ganger når det er ekstremvær kan jeg bli 
nervøs for at jeg skal si noe feil. Derfor bruker jeg 
mye tid på å forberede meg. Nå, etter nesten to år på 
skjermen blir jeg heldigvis ikke så ofte nervøs lengre.

Hva er det morsomste som har skjedd på jobben?
– Det var veldig gøy å stå blant pingvinene og selene 
på Akvariet i Bergen og melde været. Det hadde jeg 
hatt lyst til lenge. Turen til Hemsedal i påsken for å 
melde påskeværet var også veldig gøy

Hvor er du om ti år?
– Hvem vet? Hadde noen sagt til meg for 10 år siden 
at jeg skulle være værpresentatør på TV 2 hadde jeg 
aldri trodd dem, så jeg tør ikke gjette.

Tar seerne med storm

Foto: TV 2/Per Heimly
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regiSSør chriSTian lO er Til høSTen Klar Med Sin andre SpillefilM; 3 KJappe Og eT hOllyWOOd-SpørSMål: 

Mobbet av 
«De tøffeste gutta»
– Mobbing er et tema jeg har vært opptatt av i 
 tidligere filmer, sier regissør Christian Lo, som har 
laget filmen «De tøffeste gutta», en komedie om 
mobbing og vennskap.

Han debuterte med spillefilmen  «Bestevenner» 
(2009), etter å ha regissert flere prisbelønte 
 kortfilmer. Filmen vant en rekke internasjonale 
filmpriser og er distribuert til 9 territorier. Her hjemme 
ble den nominert til Amanda-pris og kåret til Årets 
Norske Barnefilm av landets kinosjefer.

18. oktober har filmen «De tøffeste gutta» premiere 
i Norge. Filmen, som er basert på Arne Svingens 
 boksuksess fra 2003 med samme tittel,  handler 
om 11 år gamle Modulf som tror han er en slags 
superhelt. Hver dag blir han plaget av de tøffeste 

gutta på  skolen. Og det er helt greit – for da redder 
han de andre barna fra å bli mobbet. En dag flytter 
Lise inn i nabohuset. Hun synes Modulfs plan er det 
dummeste hun noen gang har hørt, og skaper det 
komplette kaos.

Det er ikke tilfeldig at Lo lager sin andre film om 
mobbing. 

– Jeg ble selv mobbet på skolen,  innrømmer han.

Lo kom tilfeldigvis over boka og historien traff han 
rett i hjertet. 

– Det er en annerledes historie om  mobbing. Det er 
mye svart humor,  samtidig som den er sår og alvorlig, 
sier Lo og utdyper:

– Jeg håper filmen kan sette fokus på mobbing og 
at den kan være med å  dempe mobbingen over hele 
Norge.

Sondre (13), spiller hovedrollen Modulf

Hva var det morsomste med å være med i filmen?
– Det var så gøy å bli kjent med mange nye mennesker. I tillegg er 
det en helt utrolig opplevelse å være med i en film. Konseptet er helt 
rått.

Hvordan skal vi bli kvitt mobbing?
– De som blir mobbet må si i fra til lærer eller rektor. 

Hva er dine skuespillerdrømmer?
– Jeg har egentlig ikke noen store drømmer om å bli skuespiller.  
Men det hadde vært gøy å være med i en  skikkelig storfilm. 

Så Hollywood er drømmen?
– Jeg hadde reist dit hvis jeg fikk muligheten. 

regine (13), spiller hovedrollen lise

Hva var det morsomste med å være med i filmen?
– Alt var veldig morsomt. Bli kjent med nye mennesker og se 
 hvordan de lager en film.

Hvordan skal vi bli kvitt mobbing?
– Få fram at mobbing ikke er kult. Mange mobber for å heve seg 
selv, men det er ikke noe koselig. Si i fra til venner eller noen voksne 
hvis du opplever det.

Hva er dine skuespillerdrømmer?
– Jeg har veldig lyst ti å bli skuespiller og leve av det.

Så Hollywood er drømmen?
– Nei, uff. Jeg vil ikke bli Hollywood-kjendis. Det er bare slitsomt

Alle foto: Filmbin AS / Bjørn Ståle Bratberg
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Lokale organisasjoner 

fortjener stor 
oppmerksomhet

SpareBank 1 SMN støtter de som har et 

engasjement som skaper verdier. Da skapes 

muligheter som gjør det både lettere og mer 

meningsfylt for oss å være en lokal bank. 

Sammen får vi ting til å skje.

Derfor støtter vi MOT

MOT har livet til ungdom i sentrum og bevisstgjør 
ungdom til å ta egne valg og vise mot.

Stolt HoVEDSamarbEiDSpartnEr aV

NARVESEN APP
LAST NED NARVESEN APPEN I DAG

NARVESEN APP FINNER DU PÅ GOOGLE PLAY OG I APP-STORE

LOJALITETSKORT
DIGITALE LOJALITETSKORT:
•	 HVER 5. KAFFE GRATIS
•	 HVER 5. COCA-COLA GRATIS
•	 HVER 5. SNICKERS GRATIS
•	 HVER 3. AVIS GRATIS
•	 HVERT 5. SE OG HøR GRATIS
•	 HVER 5. KRONE-IS GRATIS

INNHOLD
I NARVESEN APP’EN FÅR DU:
•	 DIGITALE LOJALITETSKORT
•	 UNIKE TILbUD OG FORDELER
•	 FøRSTEmANN-TILbUD
•	 OVERSIKT OVER UTENLANDSKE  

bLADER SOm SELGES I NARVESEN
•	 NYHETER
•	 bURSDAGSKUPONG
•	 bUTIKKFINNER

iPhone/iOS - App Store

Android - Google Play



MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot -
MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei

Foto: Ludvig Killingberg

BeSTill 

 SingleT, 

 SOlBriller Og 

flere Tøffe 

MOT-effeKTer 

på MOT-ShOp 

på MOT.nO

nYHETER


