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Magiske øyeblikk

mars og april 2012

Kjære MOT-folk.
Store magiske øyeblikk fortsetter i MOTs jubileumsår. Her er noen av de største:

Tidenes mest tydelige talldokumentasjon på MOTs resultater ble
synliggjort i mars
Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2011 viser at det på MOT-skoler er bare halvparten (2,1 %)
så mange 10. klassinger (15-16-åringer) som mobbes flere ganger i uken, sammenlignet med
landsgjennomsnittet (4,2 %).
Og minst like bra: Andelen av elever som opplever å bli mobbet mer enn to ganger i måneden og som
mistrives på skolen er blitt halvert på ungdomsskoler som startet med MOT for 3 år siden.

Tidenes beste MOT-eierskap blant fotballagene i Tippeligaen
Ved sesongstart spilte hele 10 lag med MOT-logo på drakt og kapteinsbindet, og den ekstra store verdien
er at de har eierskap på MOT og ser den store verdien av å samarbeide med MOT - både for sin egen
del og i sitt samfunnsengasjement for å bevisstgjøre og styrke ungdoms mot.

Tidenes MOT-fest for MOTs ildsjeler
24. mars var 900 ildsjeler og tilretteleggere med MOT samlet til et 12 timers show for å hylle ungdommer,
ildsjeler og de prestasjonene som er skapt i 15 år. Det var MEGAMAGISK!!!
Klikk her for å lese mer!

Ruth-Mona Vik ble kåret til årets
MOT-informatør
900 ildsjeler jublet vilt da ”Simply the best” ljomet i salen
da Stryns Ruth Mona ble ropt opp som vinner. Tårene
trillet på noe av de barskeste publikumsgutta da hun
holdt sin takketale. Takk for innsatsen i mer enn 10 år
Ruth Mona.

Flesberg ble kåret til årets
Lokalsamfunn med MOT!
MOTs jubileumsshow ble avsluttet med at en
gjeng rørte MOT-medarbeidere fra Flesberg løp
opp på scenen til ”We are the champions”. En glad
ordfører og en beveget rådmann tok i mot pris og
stående applaus.

Tre nye Lokalsamfunn med MOT
Nr 127: Vestvågøy - Nordland fylke. Nr 128: Ytrebygda - Bergen. Nr 129: Sund – Hordaland.

MOT-turneen til 17 lokalsamfunn i mars og april har vært magisk
Sigdal, Galterud, Nore og Uvdal, Grimstad, Holte (Kristiansand), Sørum, Gjerdrum, Eidskog, Rendalen,
Os (Hedmark), Skjåk, Ringebu, Dysjaland/Sola, Sirdal, Bokn, Tysvær, Sveio.
En av grunnene til at vi har MOT-turneen er å bevisstgjøre voksne gjennom foredrag og glede ungdom
og styrke ungdoms mot gjennom MOT-showet. Et godt bilde på dette er da Chand styrket motet til en
jente som på lydprøvene plutselig ble veldig usikker. Etter samtalen med Chand strålte hun på scenen,
vant over seg selv og fikk sin livs opplevelse.
Se klipp med Chand
Se også Samsaya
Se youtubeklipp fra turneen

Det 18. turnébesøket i Skien med bl.a. Andrea
Det ble et annerledes show i Skien natt til 1. mai med mesteparten av turnéteamet. Et av høydepunktene
var da Andrea sang MOT til å leve-låta og etterpå ble intervjuet av turnésjefen Tore Sandnes. Andrea er
Ungdom med MOT og sammen med MOT-informatør Heidi Holte ble hun årsaken til et magisk TV-klipp i
beste sendetid – Kvelden er din.
Klikk her for å se klippet

Radiospot med MOT og
MOTs samarbeidspartnere er stadig årsak til magiske øyeblikk. 7-Eleven har laget denne spotten som i
disse dager går på radioen i de største byene. Hør på dette!

Ønsker alle MOTs
medarbeidere, tilretteleggere
og entusiaster en herlig mai.
Nyt våren og vis begeistring på
17. mai. HIPPHIPP HURRA!!!

Begeistringshilsen fra

Atle
MOTs Original
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