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Ingen 
fritid 
for 
Biri-
jente 

Merete Schiager er 17 år og 
kommer fra Biri. For tiden er 
hun å finne som elev .på 
Lillehammer Gymnas. Hun 
går i første klasse, engelsk 
med kunst. Merete er aktivt 
med i flere foreninger, og kan 
fortelle oss at hun ikke har 
noen fritidsproblemer etter 
skoletid. 

Da Merete var 14 år 
gammel, begynte hun i Biri 
Bygdeungdomslag». Siden 
den gang har det gått slag i 
slag, og hun er nå blitt 
formann i f~stkomiteen der. 
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- Bygdeungdomslaget ar

rangerer forskjellige kurser i 
amatørarbeid, forteller Mere
te. Der går det i dr.ama, 
mime, sminke, kostyme og 
sang, og i det hele tatt som 
har med sceneløyer å gjøre. 
Her oppholder hun seg ll)ange 
kvelder i uka. Merete er også 
med i amatørteateret på Biri. 
De underholder på møter, i 
forskjellige institusjoner og 
der det trengs. Alle tekster og 
skuespill lager de selv, og i 
februar drar hele gruppa til 
amatørfestivalen i Håkons
hallen på Toten. I denne fore
ningen har Merete vært med i 
to år. Hun sier det har vært 
mye moro. 

Foruten medlemsskapet i 
Bygdeungdomslaget og Ama
tørteateret er Merete også 
medlem av Biri Idrettslag. 
Dessuten går hun på jazz
ballett en gang i uka. 

- Litt skigåing blir det 
også tid til, sier Merete. 
Helgene går med til skitur 
eller pulkkjøring med 
familiens fem labradorer. 

Bente. 

DAGNINGEN Onsdag 26. januar 1977 

SKUFFENDE RESPONS 
Kontaktutvalget for barne- og 

ungdomsarbeidet ble sammen
satt mandag. Over 30 organisa-

sjoner var innbudt til møtet. Ba
re 12 av dem møtte. Kontaktut
valget er ment å være et kontakt-

organ dem i mellom. 
- Frammøtet var skuffende, 

men jeg håper på større 

Lillehammer har fått sitt første kontaktutvalg for barne- og ungdomsarbeid. Fra venstre: 
Kristian Tråseth, Fåberg BUL, Trond A. Sivertsen, Lillehammer Røde Kors, ungdomssekre
tær. Petter Benestad ( ikke med), Kristian Skullerud, Smestad kristelige ungdomsklubb, Idar 
Klevmo, speiderorganisasjonene (varamann) og Tor Haugstulen, MC-klubben. 

DE UORGANISERTE OG BANKEN 
Nå er jeg lei av å høre på gnålet fra de som ikke gidder å 

gjøre noe sjøl (Uorganiserte, kalles de) De er jo bare 
slappfisker som ikke kan gjøre noe skikkelig for at de sjøl og 
andre skal trives. Jeg har også hørt at det finnes en del aktivi
ster som vil at Banken skal bli et tilholdssted for slike unge. 
Hva er det for sprøyt? Hya slags «bule» skal gamle Banken bli? 

Sissel, Vingnes 
Hva fjerner alle dine sorger? Hva gjør livet lettere å leve? 

Musikk med store bokstaver! Du kommer hjem fra skolen, 
sliten og trøtt. Lei av alt som heter skole og lærere. Hva gjør du 
så? Jo, du lister deg opp trappen til rommet ditt. Går inn og 
låser døren forsvarlig etter deg. Endelig alene, borte fra 
lærere, mødre og barneskrik. Rommet fylles så med et herlig 
mylder av toner. Du. kryper godt ned i stolen og slapper full
stendig av. Den sjelelige renselse er i gang. Atter en gang 
kjenner du livslysten strømme gjennom deg. Aaaaah, så vidun-
derlig!! -Knut Olav Kjos. 

Otta-gutt med 
grønne fingre 

Flere og flere skoleungdom
mer har etter hvert oppdaget 
muligheten til å tjene en skilling i 
fritiden. En av dem er åt
tendeklassingen Terje Bakke fra 
otta. 

- Det begynte med sommer
jobb som visergutt for 6-7 år 
siden, kan Terje fortelle. Nå job
ber han i feriene og på lørdager 
ellers, og er blitt en «høyre
hånd» for gartner Vegar Blakar. 
Blakar sier at skoleelever ofte 
jobber i sommerferien og er på 
utplassering i gartneriet. Ar
beidsinnsatsen er det ingenting å 
si på, og de avlaster en god del i 
rush-tiden. Han tror dessuten 
ungdommen har godt av å få 
prøve seg i arbeidslivet. 

Selv synes Terje det er moro å 
jobbe. Erfaringene han i årenes 
løp har plukket opp, vil komme 
godt med når han etter ungdoms
skolen skal inn på gartnerskolen. 

- Hva går en gartners jobb ut 
på, Terje? 

- Jeg ekspederer en del i 
butikken og planter, vanne og 
sorterer i drivhuset. Litt utear
beid blir det også. 

- Er det ikke kjedelig å jobbe 
når andre har fri? 

- Nei, det blir det ikke. Jeg 
jobber jo ikke hele tiden. Dess
uten kan det være temmelig kje
delig å gå rundt uten å ha noe å 
gjøre. 

- Du har vel andre interesser 
. også? 

- Jada, jeg er med i skytterla
get og skolekorpset her på Otta. 

- Hva bruker du det du tjener 
til? 

- Jeg kjøpte et drivhus i 
sommer. Dessuten tenker jeg 
framover til 16 års dagen og spa
rer til «fremkomstmiddel». 

Kåre-17, du som skrev om kvi 
synes ikke du er noen saklig re 
ningen du gir uttrykk for: Leser 
det egentlige mannssamfunnet e 
_ter, burde du ikke rakke ned på 
bedre på alle områder. 

Det med å blåse seg opp for 
beskylt for å reagere på det ing 
blir vi beskylt for å blåse oss o 
til å reagere hardt. og håper m 
saken tar opp kan få folk til å te 
med mange av de holdninger det 
kan forsøke å tenke mer over 
«arrestere» kvinnesakskvinner fo 

tilslutning senere, sier Kristian 
Skullerud, nyvalgt formann i 
kontaktutvalget, til «Vi Unge». -
Jeg håper at de organisasjonene 
som ikke var representert på 
møtet vil benytte seg av utvalget 
likevel, hvis de trenger hjelp 
eller opplysninger. 

Kontaktutvalget for barne- og 
ungdomsarbeid er et samar
beidsorgan for de frivillige or
ganisasjonene i · Lillehammer 
kommune. På den ene side skal 
det fremme kontakt mellom 
kommunen og organisasjonene, 
for det andre ivareta organisa
sjonenes interesser og fremme 
kontakt dem i mellom. Utvalget 
består av fem medlemmer. 
Speiderorg;inisasjoneæ, de kris
telige lagene og de frilynte ung
domslagene har en representant 
hver, andre organisasjoner 
stiller med to representanter. 
Kontaktutvalget er lagt opp etter 
mønsterfra idrettens kontaktut
valg og et lignende utvalg i Kri-
stiansand. Sae 

- Det sies at man kan snakke 
med blomster - klarer du det? 

- Jeg har gitt opp! Jeg får da 
ikke et fornuftig svar likevel! ! 

Stian 
Gartneryrket er ganske mangfoldig, skal vi tro Otta-gutten Terje (14) 
fra Otta. 


