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Kjære MOT-entusiast
MOT-turneens fremtid er sikret
Det absolutt mest magiske i denne perioden var telefonsamtalen fra Gjensidigestiftelsen om at de støtter MOT-turneen i tre
nye år, 2014- 2016. I de neste tre årene får vi mulighet til å besøke over 150 lokalsamfunn/nærmiljø og over 70.000
ungdommer. MOT-turneen er en samfunnsbyggende turné som forsterker MOTs arbeid – enormt! MOT-turneen styrker
trygghet, holdninger, mestring, forankring og teamarbeid. Turneen skaper enda mer magi lokalt og forsterker eierskap og
glede. Tusen takk til Gjensidigestiftelsen!

Jan Erik Lien fra Sel ble Årets MOT-informatør.
Jan Erik ble hyllet av medborgere og media i Gudbrandsdalen i etterkant av kåringen. Hvorfor vant han? Hva har gjort han
til den ildsjelen han er? Her er utdrag fra avisa Norddalen 260913:
”Jan Erik var ikke gamle gutten da han var ute og gikk tur i nærheten av brua over Lågen. Der oppdaget han at det sto en bil
i brann etter en trafikkulykke. Sjåføren klarte ikke å komme seg ut. Han omkom. Det var Jan Erik sin far.”
”Da Jan Erik forlot kontoret gikk jeg etter. Jeg fulgte ham med øynene da han gikk mot bilen.
-Søren tenkte jeg. Ungdommen er heldig som har en slik støttespiller.”
Les mer om han her:
http://www.mot.no/vis/2013/09/jan-erik-ble-arets-mot-informator
http://www.mot.no/vis/2013/09/fokuser-positivt-jan-erik-lien-har-gutserinnstilling
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Lindås – Årets Lokalsamfunn med MOT
I konkurranse med ca 130 kommuner ble Lindås kommune, utenfor Bergen, årets Lokalsamfunn med MOT. Et symbol på at
de fortjente seieren var også deres store oppmøte på årets store samling for MOTs ildsjeler i september. Rådmannen
deltok, og ordføreren tok showet da hun sang ”We are the champions” solo foran 500 andre ildsjeler.
Les mer her: http://www.mot.no/vis/2013/09/lindas-ble-arets-lokalsamfunn-med-mot
http://www.mot.no/vis/2013/09/fokuser-positivt-lindas-skaper-vinn-vinn-situasjoner/

Kronprins Haakon og 150 ledere besøkte MOT-Camp
Et stort øyeblikk for MOT-historien ble skrevet onsdag 25. september 2013.
Les mer her: http://www.mot.no/vis/2013/09/kongelig-besok-ble-knallsuksess/
http://www.mot.no/vis/2013/09/fokuser-positivt-framsnakker-mennesker/

MOT-Grunnleggerens magiske øyeblikk, juni - september 2013

Petter Northug, politikere og kjendiser ga alt for MOT-laget
MOT på årets Norway Cup ble nok en gang suksess. Og kjendiskampen var selvfølgelig høydepunktet.
Les mer her: http://gammel.mot.no/?side=93&nyhet=98991436&title=Kjendisene_stilte_opp_for_MOT

MOT-turneens avslutning i nord var magisk
Første uka i juni ble 28 nye lokale MOT-medarbeidere skolert på MOT-Camp. Parallelt besøkte MOT-turneen sin siste plass
i 2013. Vestvågøy i Nordland. Det var ikke bare midnattssolen som tok pusten fra oss. For en velkomst vi fikk.
Ungdommene stod i flokk og vinket og ropte da MOT-turneen ankom lokalsamfunnet. Vi kunne ikke ha avsluttet på en bedre
plass. Eierskap og glede hånd i hånd både blant ungdom og voksne. Mitt hjerte smeltet da en av konferansierene på
scenen, en 15 år gammel jente, foran 600 medelever, sa:
”Første gangen vi skulle ha MOT tenkte jeg: Dette blir en artig fredag. Da vi var ferdig med MOT-økta tenkte jeg: Det ble en
artig fredag, men med et viktig innhold. Da jeg ble valgt ut som Ungdom med MOT ble jeg glad. Det gir meg en mulighet til å
bety noe for andre. Det gir meg en mulighet til å forstå. Det gir meg en mulighet til å være en ekstra venn.”
Den jenta gir av seg selv.
En fin påminnelse på verdighet, respekt og glede får vi i oktober og november måned:
I oktober arrangerer vi ”Dignity Day” sammen med Kronprins Haakon. Det handler om å spre verdighet.
Deretter kommer november og med den 22. november og MOT til å glede-dagen
”Vis respekt” er for øvrig oktobers tema på min blogg som ligger på MOTs nye nettside.
Jeg skriver et innlegg hver dag. Artig om du besøker den: http://www.mot.no/atle-blogg/

Vis MOT - til å glede!

