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UTVEKSLINGSSTUDENT
Her danser Ranjita Bishwakarma (24)
fra Nepal en indisk dans på scenen
på Barn er bra!-festivalen. Ranjita er
utvekslingsstudent, og henne kan du
lese mer om på side 9.

AXEL GRAMSHAUG var en av mange som tok et slag sjakk
inne på Snakkeriet/diakonikroken på Barn er bra!-festivalen.
Onsdag formiddag var alle sjakkbrettene i bruk, og flere ventet på tur. Hele 25 aktiviteter
kunne barna velge mellom da de meldte seg på årets festival!

Foto: Øystein Venås Sørensen fra Strømmestiftelsen

HVEM VANT PRISEN I ÅR?
Julianne Øvrebø er medlem av Barnas
Råd, og har vært med på nominasjonene til Barn er bra!-prisen. De tre
nominerte i år var Orsolya MoharosImrik fra Årshis danseskole, Skattkammeret og Besteforeldrenes klima-aksjon
Haugalandet. En av disse fikk flest
stemmer og vant. Hvem? Se side 3.

AVISGRUPPA er en av de travleste gruppene på Barn er bra! De lager 20 sider
avis i løpet av tre dager i tillegg til å ha daglige Radio 102-sendinger. De er ute
på utallige oppdrag, og etterpå må de inn og skrive og levere inn bildene sine til
bildeansvarlig på desken. Her er det Hedda Korsedal Gåseidnes, Ida Grindheim
Lütcherath og Sara Utne-Reitan som er dypt konsentrert foran pc-ene.
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Unge journalister på festival
SKATTKAMMERET
stakk til slutt av med
årets Barnerbra!-pris.

«Det var utrolig kjekt, det kom litt som et sjokk.
Jeg hadde aldri forventet å vinne, jeg hadde
ikke en gang forventet å bli nominert!», forteller
leder Gunn Marit Bjelland i en kommentar til
avisen.
Bak f.v. ungdomsledere: Nora Bang Flateby, Julianne Øvrebø, Tage Sortland, Torstein Vikse Olsen, Marius Myhra, Elise Langøen,
Amalie Monsen og Tiril Sortland.
Foran f.v. deltakere: Tara Hansen Sæther, Elina Haga Kallevik, Tea Bjelland, Ida Grindheim Lütcherath, Hedda Korsedal Gåseidnes,
Anna Linnea Våge, Sara Utne-Reitan, Constanse Langøen, Ingrid Pedersen og Martine Saue Vestvik. (Foto: Eva Birkeland, voksenleder)

Videre forteller hun at det var utrolig kjekt å bli sett og verdsatt av de som
stemte på henne, og at det var viktig for at Skattkammeret Haugesund skulle nå
ut til flere mennesker. Prisen ble delt ut på morgenshowet torsdag, og det var
tre glade og overraskede representanter fra Skattkammeret og Kirkens Bymisjon Haugalandet. De brukte anledningen til å takke alle som hadde stemt på
dem, og informere om at de i tillegg til å leie ut utstyr, også tilbyr ulike kurs
som barn kan være med og delta på.

Her er de tre kandidatene til årets Barn er bra-pris!

Barn er bra!-festivalen
Vi er heldige her på festivalen som kan ha det så godt i høstferien. Mange barn i andre byer sitter
sikkert mye hjemme og kjeder seg, og vet ikke helt hva de skal finne på. Imens, her i Haugesund,
har vi fullt program hele tiden når vi egentlig til vanlig har skole. På festivalen har vi mange aktiviteter, vi
kan velge mellom nesten hva vi vil! Vi kan velge fotball, sceneshow, førstehjelp, avislaging,
skøyting, miljø, baking, mininewton, forming og mye annet kjekt. I tillegg får vi mange nye
venner som både deltaker og leder. Man møter mennesker som man kanskje ellers aldri ville møtt.
Vi møter til og med mennesker fra andre land, og vi lærer om hverdagen deres.

HOVEDSPONSOR:
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-Skattkammeret

DANSEPEDAGOG ORSOLYA MOHAROS-IMRIK har drevet
Årshis danseskole siden 2009. I løpet av denne tiden har mange
barn i både Haugesund og Karmøy satt stor pris på hennes
dansetimer i barnedans og jazzballett. Et av stedene mange har
truffet henne som danselærer for første gang, er på Bleikemyr
bydelshus.
GUNN MARIT BJELLAND er leder på Skattkammeret, Kirkens
Bymisjons sportsbibliotek og hangout, der unge mellom 10 og
18 år kan låne gratis utstyr til sport og fritid. Skattkammeret tilbyr

Amalie Monsen og Tiril Sortland

FESTIVALEN ARRANGERES AV:

-Årshis danseskole v/Orsolya 		

-Besteforeldrenes Klima-aksjon Haugalandet

også mange spennende kurs for unge, som for eksempel tegning, graffiti og parkour - helt gratis!
BESTEFORELDRENES KLIMA-AKSJON HAUGALANDET er
godt voksne mennesker som er bekymret for levevilkårene for
framtidige generasjoner. De er en ideell organisasjon, som hever
stemmen for barn og unge for å sikre retten til et bærekraftig miljø
og et stabilt klima. Her representert ved Hanne Elisa Rundhaug,
Steinar Rundhaug og Elisabeth Johnstad Kyvik.

Hvorfor har vi Barn er bra!-prisen?
Vi har Barn er bra!-prisen fordi vi ønsker å sette dem som gjør noe bra frem i lyset.
Hva er prisen for? Prisen er for folk som har gjort noe bra for barn.
Hvem deler ut prisen? Barnas Råd deler ut prisen.
Hvem nominerer? Vanlige mennesker nominerer folk til prisen.
Hva er premien? Premien er et linotrykk laget av Reidun F. Qvale av skisser tegnet av Barnas Råd i 2011.
Hvordan kan vi stemme? For å stemme kan du gå til stemmekassen ved miniscenen.
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KLIMA,
MILJØ

– ASYLMOTTAKET –

ET FRISTED FRA
FORFØLGELSEN

OG BESTEFORELDRENES
KLIMAAKSJON

Vi intervjuet Preben Svendsen fra asylmottaket. Han
forklarte oss blant annet hvorfor asylmottaket skal
legges ned– det er det UDI som bestemmer.
Svendsen forklarte oss hva
forskjellen mellom en asylsøker
og flyktning er. Forskjellen er at
en flyktning er en som kommer
inn i landet fra en flyktningleir,
mens en asylsøker kommer til
landet på egen hånd og spør om
å få lov til å bli der. Når asylsøkerne kommer til asylmottaket er
det et fristed fra forfølgelsen og
en beskyttelse fra det de frykter.
De bor på mottaket til de har
fått svar på om de får opphold i
Norge eller ikke. Får asylsøkerne
godkjent oppholdet får de flyktningstatus, hvis ikke blir de sendt
tilbake til landet de kom fra. De
som allerede er flyktninger slipper å dra innom asylmottaket,
og kommer til Norge på grunn av
at de fikk opphold her. Den 31.
desember stenger asylmottaket i
Haugesund. De som er på mottaket og har fått opphold i Norge
prøver kommunen å bosette,
mens de som ikke har opphold
blir sendt til andre mottak.

Hvorfor legges mottaket ned?
Politikerne har bestemt at om
mindre enn 85 % av mottaket er
i bruk, må det legges ned. Det er
UDI som legger det ned, ikke vi
som jobber her, forklarer Preben
Svendsen enklest mulig.
Svendsen fortalte at rommene
på mottaket var veldig enkle, at
de har akkurat det som trengs.
Enkle stoler, enkle bord, enkel sofa og enkel seng. De har
skrivepult, toalett og mulighet til
å vaske klær. Selv om asylsøkerne har det vanskelig og ikke
vet om de får bli i landet, har de
rett til samme muligheter som
alle andre. De som bor på mottaket har likt helsesystem som
de andre beboerne og får også
egen fastlege. Barn opp til 18 år,
får krav til skolegang på byens
offentlige skoler og barna kan gå
i barnehage.
Det er åtte personer som jobber
på mottaket i Haugesund.

FEM PÅ GATA OM MILJØET
Hvordan tror du Jorda vil se ut om 30 år?
Er du opptatt av miljøet?
Hva gjør du for å hjelpe miljøet til og bli bedre?
Er du flink til å resirkulere?
Hva synes du om miljøsvin?
HÅKON SCANKE ERIKSEN (11)
-Jeg tror det blir tåkete og dårlig luft.
-Nei, egentlig ikke.
-Bruke solcellepanel for å spare strøm.
-Nei, jeg kan bli bedre.
-Jeg vet faktisk ikke, men folk burde tenke
seg om.

Preben Svendsen er lederen
deres. De som jobber der hjelper
rundt 220 asylsøkere som bor på
mottaket. Svendsen fortalte at de
prøvde å gjøre asylsøkerne mest
mulig selvstendige, men hjalp dem
om de trengte nødvendig hjelp.

Tekst og foto: TARA HANSEN
SÆTHER (11), TEA BJELLAND (11), NORA
BANG FLATEBY (14)

Vi stilte også deltagere spørsmål om asylmottaket.
Spørsmålene vi stilte var:
Vet du hva et asylmottak er?
Har du hørt at asylmottaket i byen skal legges ned?
Hva synes du om at det skal legges ned?

Om de ikke visste hva det var,
forklarte vi det enklest mulig.

Martine Kambe (11) visste hva et
asylmottak var, men ikke at det skulle
legges ned. Hun syntes det var bra at
det skulle legges ned på grunn av at hun
mener det ikke burde komme flere inn i
landet nå.
Resten av dem vi spurte visste også hva
det var men ikke at det skulle legges ned.
De andre deltagerne syntes det var trist
og dumt at mottaket skulle legges ned.

MARTINE KAMBE

F.v.: Hanne Elisa Rundhaug, Steinar
Rundhaug og Elisabeth Johnstad Kyvik.
Ståle Pedersen, som er blitt intervjuet,
var ikke til stede da bildet ble tatt.

ELINE ANDERSEN

MATHIAS KONGSVIK ROMMETVEIT

THEA VICTORIA AUESTAD SKAAR (7 ½ )
-Jeg tror den vil være lik.
-Jeg vet ikke, litt.
-Spare strøm.
-Ja, vi har orden i søpla hjemme.
-Jeg vet ikke hva jeg synes om miljøsvin.
ARIWAN ALIZADA (16, LEDER)
-Jeg tror at havnivået vil øke og at mange
land vil gå under vann, og at resten av verden vil være tørr.
-Nei, jeg bryr meg ikke.
-Vi kan resirkulere, bruke ting igjen og gjenvinne.
-Nei, jeg er ikke flink.
-Vet ikke helt, jeg er vel det selv.
MIA TYSE HALLELAND (6)
-Jeg tror den vil være full av søppel.
-Ja jeg elsker og ta vare på planeten vår!!!!
-Vi kan sykle og gå istedenfor bil, og resirkulere.
-De må plukke det opp og kaste det i riktig
søppelkasse!
SUNNIVA TYSVÆR NYMOEN (9)
-Den vill helt sikkert være full av søppel.
-Ja jeg er veldig opptatt av miljøet det er jo
viktig og bry seg.
-Vi kan kaste mindre boss i naturen og bruke
mindre plast.
-Ja jeg er flink til og resirkulere, vi resirkulerer hjemme.
-De er veldig dumme, de må jo bry seg om
sin egen planet!

Ståle Pedersen er en 72 år gammel mann som har vært
opptatt av miljøet i 40-50 år. Han har vi nå intervjuet.
Ståle resirkulerer så mye som
han kan, han er flink til å ta vare
på ting, han har kompost i hagen,
og bruker og kjøper brukte klær
og ting.
Han mener han gjør en god jobb
for å gjøre miljøet bedre. Han
er medlem av Fremtiden i våre
hender og han er også leder og
medlem av Fairtrade. Fairtrade
er en av verdens største og mest
kjente merkeordninger for rettferdig handel.
Ståle var med på å få Sauda til
å bli Norges største Fairtrade
kommune. Ståle flyr ikke fordi fly
forurenser mye, han har ikke og
har aldri hatt et sertifikat og han
spiser lite kjøtt.
Han har vært med på mange aksjoner der de blant annet samler
inn plast, han er imot oljeboring i
Lofoten og er leder for Besteforeldrenes klimaaksjon Haugalandet.
Men hva i all verden er Besteforeldrenes klimaaksjon?
Besteforeldrenes klimaaksjon er
en gruppe eldre mennesker som
ønsker å få et bedre miljø, og
blant annet senke bruken av oljefisking. Denne gruppen skjønner
at vi må gjøre noe med verden for

å få det bedre, og de er bekymret
for hva som kommer til å skje i
fremtiden.
Ståles meninger:
Ståle tror at verden i fremtiden
kommer til å være en mye verre
plass å bo, hvis vi ikke tar og gjør
noe snart. Han tror at det kommer til å være mye mindre fisk i
havet, det kommer til å være mer
forurensing, tørrere i Afrika, mer
vått og mer regn noen steder og
at det kommer til å være mye mer
plast i havet.
Han mener at miljøsvin må ta mer
ansvar ovenfor naturen, han syns
det er trist at de ikke tenker på
jorda. Han syns at de har dårlig
oppførsel og han lurer på hva de
egentlig tenker på.

Tekst: IDA GRINDHEIM LÜTCHERAT,
HEDDA KORSEDAL GÅSEIDNES, ELINA
HAGA KALLEVIK OG ELISE LANGØEN
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Verdens lykkeligste!
Norge har blitt kåret til verdens lykkeligste land av FN.
Derfor hadde vi lyst til å spørre forskjellige personer
om lykke.
Den første vi spurte var
Bård Egil Dyrhol. Bård er
festivalprest og han holder til
på Snakkeriet, der deltakerne
på festivalen kan komme og
diskutere viktige tema..

Vi ringte også Marian Vea Løland
og stilte henne noen spørsmål
om lykke. Marian er psykolog, og
derfor kan hun svare på spørsmål
om hvorfor vi mennesker tenker og
føler slik vi gjør.

Hva gjør Norge til et av de
lykkeligste landene tror du?
Vi har de fleste ting som andre i
verden ikke har. Vi har klær, mat
og det vi trenger for å leve.

Hva tror du er grunnen til at
Norge er verdens lykkeligste
land?
Jeg tror det er fordi vi har det
bedre enn de fleste, og at vi har
det vi trenger. Når de som skulle
Hva er lykke for deg?
svare på undersøkelsen har sagt
Lykke for meg er en god kopp
at de var lykkelige, så hadde de
kaffe og et godt måltid sammen det mest sannsynlig veldig bra.
med dem man er glad i. Lykke
På andre siden var det andre som
er også å gå tur når det er fint
svarte at de ikke var lykkelige,
vær. Jeg blir også glad når noen fordi de ikke hadde det så bra.
er glad i meg, og når jeg kan
være glad i noen andre.
Hva er lykke for deg?
Det kommer an på hvem du spør,
Hva betyr lykke?
men for meg er det gode følelser,
Det kommer an på hvem du
ting jeg får gode følelser av – altså
spør. Det kan være veldig forde tingene som gjør oss glad. For
skjellig fra person til person.
meg er lykke å være sammen med
venner, lære noe nytt og trene.

Tekst: CONSTANSE LANGØEN, MARTINE SAUE
VESTVIK OG, SARA UTNE-REITAN
Foto: SARA UTNE-REITAN

Hvorfor er det mange barn som
ikke har det bra tror du?
Det er noe som skjer med alle
mennesker i blant. Når man
ikke har det bra, lar vi de dårlige
følelsene ta over, og da kan vi bli
lei oss. Kanskje har de som ikke
har det bra opplevd noe vondt eller
at noen voksne har ikke vært greie
mot dem, og da kan det være lurt
å snakke med noen om det.

Vi spurte Ida Widvey
og Niels Synnes fra Mini-Newton.
Hvorfor tror du Norge har blitt
kåret til verdens lykkeligste land?
Jeg tror vi er lykkelige fordi det ikke er krig her.
Ida mener at lykke er at alle har det bra, og for
henne er lykke det å kunne dra på hytta og være glad.
Niels mente at Norge er et av verdens lykkeligste land
fordi vi har gode partier, og for han er lykke å høre på
glad musikk, tegne og være fornøyd.
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Etter at sosiale medier inntok livene
våre, har det blitt en stor del av
hverdagen vår. Stadig vekk er det
nye personer som blir kjent gjennom
nettet og mange har utallige følgere
på de forskjellige stedene. Alle kan vel
innrømme at det kribler i fingertuppene
om man ikke har sjekket Facebook,
Instagram, Snapchat eller Twitter på
en stund. Jeg «skal bare» sjekke om
jeg har fått svar på Snapchat, eller jeg
«skal bare» se hvor mange likes jeg
fått på Instagram. Sosiale medier har
også fått mange unge brukere, følger
alle aldersgrensene? Dette er et tema
som det blir snakket mye om, og nå
skal jeg skrive litt om fordelene og
ulempene med sosiale medier.
En positiv ting med sosiale medier
er vennskap og det sosiale. Det er
mange, spesielt ungdommer, som har
funnet sine beste venner via nettet.
Du kan spørre nesten hvilken som
helst ungdom, og han eller hun kan
innrømme at de har minst en venn
de aldri har møtt eller møter sjelden.
Man har kanskje funnet hverandre
ved at man har likt de samme bildene
på Instagram eller har felles venner
på Facebook. For mange er det
vanskelig å være sosial og utadvendt
i det vanlige liv, og for flere er det
enklere å komme i kontakt med andre
mennesker bak skjermen. Det å sitte
bak skjerm kan også være negativt,
men det kommer jeg tilbake til.
De sosiale mediene er fulle av
inspirasjon. Det finnes plasser der
du kan dele dine interesser og finne
inspirerende bilder. Det er mange
som bruker dette som inspirasjon til
hverdagen. Det finnes en plass for
alle, og ingenting er rart. Du har nok
hørt om Justin Bieber eller Cameron
Dallas. Guttene som ble kjent over
internettet etter å ha delt videoklipp
med verdensbefolkningen. De begynte
begge som smågutter sittende på
gutterommet å lage videoer, og nå er
de kjent over hele kloden.
Etter at sosiale medier og internett kom
til live, har muligheten for å lære og
muligheten for å få tak i informasjon
blitt større. Du kan trykke på to taster,
så ser du alle de viktigste nyhetene for
uken. Du har all fakta lett tilgjengelig,
og du kan selv dele din kunnskap med
resten av verden.

nødt til å sjekke og blir stressa om du
ikke får gjort det. Er det det at man går
glipp av noe man er redd for? At noen
avtaler ting uten deg? Man bare må
sjekke. Alle og enhver kan innrømme
at det nesten er en innebygget refleks
som gjør at når man kjeder seg, tar
man opp mobiltelefonen.

Selv om det finnes mange gode
argumenter til at sosiale medier er bra,
er det også noen negative sider med
temaet som har innvirkning i livene
våre.
Undersøkelser viser at nettmobbing
er et stort problem og at det stadig
blir større. Verst er det for den nyere
generasjonen. Som jeg sa tidligere er
det mange som synes det er enklere
å snakke med en eller flere personer
bak en skjerm. Det er kanskje fordi du
lettere kan si noe uten at det får så
store konsekvenser der og da, men
du gjør deg selv en bjørnetjeneste
ved å si det slemme du mener til
personen gjennom melding og ikke
«face to face». Stygge kommentarer
og hat er jo noe ingen vil se når de
åpner mobilen, men for mange er
dette dessverre en helt vanlig ting i
hverdagen. Mange skriver tingene
anonymt, noe som gjør det enda verre
for offeret. For det første får den slengt
dritt i trynet og for det andre aner den
ikke hvem det er fra! Har du ikke noe
snilt å si, ikke si det, og om du absolutt
vil si det, si det «face to face».
En annen ting som blir sett ned på,
er at mobilavhengigheten vokser.
Dette problemet er kanskje størst
blant ungdom, men senest i går var
det et oppslag i mediene der det var
skrevet at barn er leie av foreldrenes
mobilbruk. Det er jo spennende å
sjekke om det nyeste bildet har fått
noen likes, men hvilke konsekvenser
kan dette føre til? Mobilavhengighet
er som dataavhengighet,
rusavhengighet, røykeavhengighet
og alkoholavhengighet. Du føler du er

I mediene står det konstant om det
med press. Alt fra kroppspress,
klespress, drikkepress, til press fra
andre om hva man skal legge ut og
sende rundt. Du kommer ikke unna det.
Uansett hvor du befinner deg på nettet,
blir det lagt ut bilder om ting du burde
kjøpe. Reklamer på Instagram der det
står at du skal kjøpe disse pillene for å
bli slankere, eller der det står at du skal
kjøpe dette korsettet for å få smalere
midje, eller der det står at her kan du
kjøpe behandling for å få større lepper
eller falske øyenvipper. Sosiale medier
øker presset fordi det er så uendelig
stort. Det blir hver dag lagt ut bilder av
folk i bikini på Bahamas og folk som
koser seg med en kaffe på Starbucks i
ny genser fra Jean Paul. Misunnelse er
med på å skape press.
Flere og flere yngre lager seg brukere
på sosiale medier. Disse ungene kan
se pressbildene og tenke at det er sånn
livet er, og at det er sånn mann skal
oppføre seg og være. Mange er yngre
enn det aldersgrensene sier når de
lager seg en konto, og jeg mener at det
er opp til foreldrene å bestemme når
barna skal få de forskjellige appene.
For å avslutte det hele, vil jeg si at det
er masse positivt, men også negativt
ved temaet sosiale medier. Du kan få
venner for livet, men også bli mobbet.
Du kan dele din identitet og være stolt
over den, men også føle på det at
man ikke er bra nok. Selv mener jeg
at sosiale medier er positivt om man
holder seg til reglene. Det er et stort og
fantastisk univers som er ment positivt
om man har nettvett. Personlig synes
jeg sosiale medier blir sett for mye ned
på, folk ser ikke det positive, og lar det
negative skygge over. Med dette mener
jeg ikke at de negative temaene ikke er
viktige, men at man også bør tenke på
de positive sidene.

Tekst: NORA BANG FLATEBY (14)
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HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?
I år har Barnerbra!-festivalen
et ekstra sterkt samarbeid
med Strømmestiftelsen.
Strømmestiftelsen er en organisasjon som jobber for at det skal bli
mindre urettferdighet i verden. De
sørger for at barn i fattige land får
gå på skole og at foreldrene får seg
en jobb slik at de klarer å ta vare på
barna sine. På denne måten de kan
komme seg ut av fattigdom og få et
bedre liv. Samtidig kan de som får
hjelp være med å bygge opp landet
sitt, sånn at flere mennesker kan få
mulighet til å få et bedre liv.

Ulvis og Ullrik på Barn
er bra!-festivalen

Hvis du ønsker å være med og
hjelpe disse prosjektene, kan du
bli en HJERTEVENN. Det betyr
at du hjelper et barn med å betale
for skole, medisiner og mat. For
å bli en hjertevenn kan du gå til
strommestiftelsen.no for å få mer
informasjon.

Ullrik og Ulvis var med på åpningsshowet
og vi ville stille dem noen spørsmål.
Hvorfor er dere på festivalen?
Ullrik forklarer at han vil at alle skal hjelpe, og
forstå hvordan de som bor i land som ikke har
råd til skole har det.
-Hva synes dere om Barn er bra?
-Jeg synes det er kjempegøy her og veldig
gøy at barna ordner alt! smiler Ullrik.
-Hva liker dere å gjøre på fritiden?
-Jeg elsker gress og å reise rundt i verden og
møte nye venner. Og så kjemper jeg hver dag
mot fattigdom! sier Ullrik.

Ullrik er maskot for noe som heter
Strømmestiftelsen. Ulvis er en ulv som er mer
opptatt av seg selv enn andre.
-Jeg er Hjertevenn og brenner for at barn skal
ha det bra og at alle barn skal få gå på skole!
sier Ullrik
Han sier også at han elsker gress og isslott.
-Hvorfor heter dere Ullrik og Ulvis?
-Jeg heter Ullrik fordi jeg har masse ull og
Ulvis er en ulv! svarer Ullrik.
-Har dere vært med på andre festivaler?

-Ja vi har vært med på 24 festivaler og en
festival i Bergen.
-Har dere vært på barn er bra før?
-Nei aldri! Men det blir gøy å bli med! Her
har vi fått mange hjertevenner, og vi kommer
gjerne tilbake, sier Ullrik.

De to studentene har vært her i 2 ½ år
nå. De er med i Strømmestiftelsen sitt
utvekslingsprogram «Act Now». Både
John og Andrew synes Haugesund
er et fint sted med gode og snille folk.
Norge er ganske annerledes enn
Tanzania forteller de.
- I Tanzania er det varmt og lyst nesten
året rundt, det er annerledes hus og
navn og vi må hente vann selv. Det
er også ville løver og elefanter der,
forteller de.
John sier at han liker at det er
fotballbaner her, for i Tanzania spiller
de bare fotball på små strender. Her

Journalistene (oppe f.v.) Elise Langøen, Ida
Grindheim Lütcherath, Hedda Korsedal Gåseidnes
og Elina Haga Kallevik sammen med Act Nowstudentene John Mnasambili og Andrew Ngusa.

Norske barn er mer
aktive enn barna i Nepal
Dette sier Ranjita Bishwakarma (24) fra Nepal, som er utvekslingsstudent gjennom «Act Now». Vi stilte henne diverse
spørsmål om både Barn er bra! og om Nepal.
-Hvorfor er du på festivalen?
-Jeg er med i en organisasjon som heter «Dahal International», som sender utvekslingsstudenter til Norge. Det er også noen fra Norge som reiser ned til Nepal.
Det er Udland kirke jeg samarbeider med mens jeg er her i Norge.
-Hva tenker du om Barn er bra! så langt?
-Det er veldig fint, veldig forskjellig fra Nepal. Og så er det veldig fint å se at barna
i Norge er med på forskjellige aktiviteter, for i Nepal bare sitter de med telefonen
hele tiden.
-Er det mye forskjell mellom Norge og Nepal?
-Det er virkelig mye forskjell, men jeg tror de største forskjellene må være språket,
barnas oppførsel, maten og religionen. I Norge er det mest kristendom, mens i
Nepal er det mye mer spredt.
-Hva er favorittmaten din i Norge og Nepal?
-I Nepal må det være ris, mens i Norge tror jeg det må være taco.
-Hva er det verste med Norge?
-Litt vanskelig spørsmål fordi det er så mye fint her, men hvis jeg må plukke ut noe
så det være at språket er vanskelig å forstå.
-Leser du aviser i Nepal?
-Ja det gjør jeg, det er ganske bra aviser.
-Hva er «Act Now»?
-Det betyr å gjøre noe nå.
-Hvordan hilser man på nepalsk?
Tekst: TARA HANSEN SÆTHER OG TEA BJELLAND
-Da tar man hendene sammen inn
Foto: TARA HANSEN SÆTHER
til brystet og sier «Namaste».

BILDER??
Ranjita Bishwakarma (t.h.) sammen med Shjirana
Pakhrin som også er utvekslingsstudent fra Nepal.
De trives godt på Barn er bra!-festivalen.

Her intervjuer avisredaksjonen Ranjita.

Tekst: CONSTANSE LANGØEN, MARTINE
SAUE VESTVIK OG SARA UTNE-REITAN

Synes nordmenn er snille og beskjedne
Vi har intervjuet John
Mnasambili og Andrew Ngusa,
som er studenter fra Tanzania.
Vi har intervjuet dem om
hva de synes er bra med
Haugesund og litt om dem selv.
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kan han sparke fra det ene målet til det
andre.
Begge er her for å lære, for å ha det
gøy og for å få vite mer om Norge.
Vi spurte dem også om hva de synes
er typisk norsk. Andrew synes det er
typisk norsk med brød, god fisk, regn,
kaldt vær og at norske folk snakker lite.
John synes vi er beskjedne, at vi har
fin natur og at vi liker å ha det gøy.
Andrew kan si flere ord på norsk, som
for eksempel «lære», «lærer», «brød»
og «spise sjokolade», mens John kan
si «sove».
De synes Barn er Bra! er en fin og
spesiell festival med masse gode,
snille unger der du kan møte nye
venner. John og Andrew synes det er
gøy å være her på festivalen fordi de
har møtt mange nye og hyggelige folk.

Tekst: ELISE LANGØEN, IDA GRINDHEIM LÜTHERATH,
HEDDA KORSEDAL GÅSEIDNES OG
ELINA HAGA KALLEVIK

Vil du være med?
Vinterferieuka 2018 får to barn og to ungdomsledere
muligheten til å dra på vennskapsbesøk til Masai Mara-Kenya.

I samarbeid med Strømmestiftelsen
reiser Barn er bra!-festivalen rundt
omkring og blir kjent med land og
folk. Barn er bra!-festivalen kan
bidra til at mange blir hjertevenner
og bidragsytere til Strømmestiftelsens prosjekt i mange land. En viktig faktor for å skape engasjement
er å bygge vennskap og kjennskap.
I vinterferien neste år reiser Geir
Kvassheim og Inger-Mette
Brommeland fra Barn er bra! og en
representant fra Strømmestiftelsen
til Kenya, og de vil gjerne ha med
seg to ungdomsledere og to barn fra Barn
er bra!-festivalen. Barna som vil være
med på turen må være 10-11 år gamle.
-I Kenya vil dere få møte barn og unge som
har fått mulighet til å gå på skole, utvikle
talenter og bli sjef i eget liv. Kanskje får

dere venner for livet? På turen vil vi også
besøke mennesker der de bor, og få et
innblikk i deres liv og hverdag, kan vi lese i
invitasjonen.
Videre stiller Barn er bra!-festivalen
disse kravene til den som skal bli med:
-Du må ønske å engasjere deg i Barn er
bra! og Strømmestiftelsens prosjekt.

-Delta på forberedende møter.
-Ha vært deltaker på Barn
er bra! og delta på neste års
festival.
-Være vertskap når festivalen får besøk av ungdom fra
vennskapssteder.
-Bli med å fortelle om det du
ser og opplever gjennom foredrag, møter og media.
-Betale halve reisen pluss
vaksinasjon (hele turen koster
ca. 25.000,- og egenandel blir
da 12.500,-.)
SØKNAD om å bli med på turen kan sendes til Tom Landås på mail tl 766@kirken.
no. hvor du forteller om deg selv og hvorfor
du har lyst til å være med. Søkere vil da bli
innkalt til intervju.
Søknadsfristen er 30. oktober.
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Er det sant, har Tom
forsvunnet? Da kan
vi jo gå på scenen og
snakke om miljø likevel!

Festivalsjefens
Skulle ønske jeg kunne få stått like mye
oppe på scenen som Tom gjør! Dessuten
synes jeg at festivalsjefen ikke bør være
så gammel. Jeg kunne vært en mye bedre
festivalsjef!

Har dere sett Tom?
Han har forsvunnet, og
vi må finne han før ettermiddagsshowet!

11
Men har dere
sett ham?

Nei, det
har vi ikke.

Til slutt treffer Anna og Ingrid på miljøpatruljen i
gangen. De ser overraskende glade ut.

HJEEEELP!!
Detektivene fortsetter å lete, og
finner Amalie utenfor biblioteket.

Det er morgenshow på Barn er bra!-festivalen og den
livlige festivalsjefen Tom skal spiller ukulele på scenen.

Diakoni- og miljøpatruljen synes heller
ikke det er så gøy at
Tom får så mye oppmerksomhet. Senere
på dagen treffer Tom
på miljøpatruljen i
gangen.

Absolutt ikke! Jeg skal jo
på scenen og spille ukulele
fordi det er så gøy! Barn er
bra trenger ikke flere opptredener når jeg er med.

Hei, Tom! Kan vi få komme på scenen i dag for å
snakke om miljø?

Det er ikke alle som synes at det er like gøy at de voksne
får så mye oppmerksomhet som Tom gjør, og bak scenen
står den sjalu teamlederen Amalie.

Julianne er lei av ukulelespilling og har overhørt hva
Tom sa til miljøpatruljen.

Hvorfor må du alltid
spille ukulele? Gitar er
jo ti ganger bedre enn en
ukulele på størrelse
med en baby!

Nei, det har jeg ikke. Men
hvis Tom er forsvunnet, da
trenger vi jo en ny festivalsjef, og det er det perfekte
oppdraget for meg!

Videre inn i bibloteket
treffer vi på Julianne,
som har Tom sin
ukulele.

Har du sett Tom?
Han har forsvunnet
Nei, jeg har ikke sett ham.
Men hvis han har forsvunnet betyr vel det at ingen
trenger å høre på ukulele på
ettermiddagsshowet!

Etter å ha spurt de tre mistenkte
har detektivene fortsatt ingen
spor. De fortsetter å lete
gjennom gangen og der finner de…
Tom inne i det låste rommet til
førsteklasseklubben.

Har du sett Tom?
Han har forsvunnet!

Etter å ha funnet Tom, spør detektivene ham hva
som har skjedd.
Jeg husker ikke så mye, jeg gikk og
spilte på ukulele gjennom gangen.
Plutselig så jeg en skygge som
dyttet meg inn på et mørkt rom.

Tom blir skikkelig lei seg, og tusler videre i gangen mens
han spiller en trist melodi.

Plutselig ser Tom en dør som blir åpnet, og en hånd som
dytter han inn i et mørkt rom og låser døren etter seg.

Nå vet vi hvem som stengte Tom inne!

Etter en stund begynner folk å lure på hvor Tom er blitt av, og det
nærmer seg ettermiddagsshow.

Detektivene Anna Linnea og Ingrid går og leter,
men finner ham ikke noe sted.

Vet du hvem som
stengte Tom inne i det
mørke rommet, slik at
han ikke fikk opptre på
ettermiddagsshowet?
Se fasit på side 16.

Tekst: AMALIE MONSEN, ANNA LINNEA VÅGE OG INGRID PEDERSEN
Foto: INGRID PEDERSEN, JULIANNE ØVREBØ, MARIUS MYHRA

Tekst: ANNA LINNEA VÅGE OG INGRID PEDERSEN
Foto: INGRID PEDERSEN
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Godsaker
på Barn er bra!

3
2

Molly

Barn er bra! -festivalen har sitt eget kjøkken som de lager
mat på. Det er fra 3.-7. klasse. Vi har snakket med Lars
Almos Areklett og Ane Bua Larssen om hvordan det er å
være på Barnas eget kjøkken.
-Første dagen lagde vi fruktsalat og noe av det andre vi har
tenkt å lage resten av uken er pizzasnurrer, pannekaker og
laksetaco, sier de.
Ane liker veldig godt å lage boller, mens Lars liker best å
lage taco. Begge synes det er kjekt å hjelpe til på kjøkkenet hjemme. Det de liker å gjøre hjemme er å skjære opp
grønnsaker, steke kjøttdeig og ta oppvasken. Lars og Ane
synes begge det er veldig kjekt på gruppa de er på, og de
synes det er veldig kjekt å lage mat. Det gjorde at de ville
være med på kjøkkengruppen, for å bli bedre på å lage mat.

Oppskrift på
SJOKOLADEKJEKS

Oppskrift på
FRUKTSALAT

250g smør
6 dl sukker
4 egg
4ts vaniljesukker
6 dl hvetemel
10 dl havregryn
1ts salt
1ts natron
200g hakket sjokolade
200g hakket mandler

2stk bananer
1 appelsin
1 eple
Litt druer
2stk kiwi
1 boks ananas i biter ca. 225g
1dl appelsinjuice
(du kan ha vaniljesaus eller
yoghurt på)

Bland sukker og smør hvit,
så bland inn eggene. Etterpå
blander man alt det tørre, og til
slutt sjokoladen og mandlene.

Hopp

Her på Barn er bra! lager de mye godsaker på
både kjøkkenet og bakeriet. De lager kanskje
mye forskjellig, men de lærer å lage mye god mat.

4

Stekes på 200 grader i ca. 10
min

og
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Skjær bananene i skiver.
Del appelsinen i båter, fjern mest
mulig av det hvite og del båtene i
biter. Eplet skjæres terninger.
Del druene i to og fjern evt. steinene.
Skrell og skjær kiwiene i skiver.
Bland frukten og tilsett ananas og
juicen.
La salaten trekke en stund.

På bakeriet lager de desserter og mye godt. Det er fra
4.-7. klasse og de deler ut det de har laget når de er ferdige
med maten. Vi har snakket med Julie Vassmo Pedersen og
Jenny Elstad Aarseth.
-Den første dagen laget vi sjokoladekjeks og resten av uken
skal vi lage gulrot-kake, pizzasnurrer, lapper og kråkeboller,
forteller de.
Julie og Jenny valgte festivalbakeriet fordi de liker å bake.
Det de liker best å bake er kaker og muffins. De synes det
er veldig gøy på denne gruppen.
Bildene:
1. Fra venstre-Julie Vassmo Pedersen, Jenny ElstadAarseth,Celine Mathiassen Eikehaugen, Jamee Denise
Enriques Jacobo, Siren Flatebø, Malin Johnsen og Ingrid
Amalie Soland Drabløs
2. Lars Almes Areklett (8år)
3. Ane Bad Larssen (8år)
4. Julie Vassmo Pedersen (11ar ) og Jenny Elstad-Aarseth
(11år)

Serena

sprett

13

1&2

Vi dro til turnhallen og intervjuet to gutter
og to jenter fra hopp og sprett. De to første
vi intervjuet var Serena (12) og Molly (9).
Hvorfor valgte dere denne gruppa?
Fordi vi synes det er gøy å turne, hoppe og sprette og ta
saltoer.
Hva synes dere om denne gruppa?
Det var litt kjedelig i begynnelsen fordi vi ikke gjorde så
mye svarer Serena.
Jeg synes det er gøy fordi vi får turne masse, sier Molly
Hva gjør dere på denne gruppa?
Vi turner og tar backflipp. Vi har også lært å ta salto, sier
Molly og Serena.
Hva er det beste med gruppa? Og hva er det verste?
Det beste er når vi er i turnhallen og får turne der. Det
verste er når vi ikke får være i turnhallen, og når vi ikke
har noe å gjøre, sier Serena, og Molly er enig i det.
Har dere vært på Barn er bra før?
Ja, jeg har vært her på denne gruppa, sier Serena
Jeg har aldri vært her før, sier Molly
Anbefaler dere denne gruppa til neste år?
Ja! svarer begge i kor.

Herman

William

Vi intervjuet også Herman og William som begge er 7 år.

Tekst: SARA UTNE-REITAN OG NORA BANG FLATEBY
Foto: SARA UTNE-REITAN

SLIM OPPSKRIFT DIY!

De valgte denne gruppa fordi de liker å turne og å bevege kroppen.
De fortalte oss at gruppen var veldig gøy, siden de kjente hverandre fra før og de fikk bli
kjent med andre deltagere.
William og Herman har lært å ta skru, nesten salto og slå hjul.
De anbefaler denne gruppa til dem som skal på barn er bra til neste år, fordi det var
ingenting negativt med gruppa.

SPORT I FRITIDA

Vi spurte noen av barna på festivalen om de driver med sport i fritida si.

DU TRENGER:
En stor bolle, målebeger,
noe å røre med, lim,
barberskum og linsevann
SLIK GJØR DU:
Hell 125ml lim i bollen, så rører
du i limet til det blir bobler i
det, og så tar du 125ml barberskum oppi bollen med lim. Så
rører du i bollen med lim og
barberskum. Hvis du vil kan
du ta konditorfarge eller glitter
i slimet. Hvis du tar konditorfarge eller glitter i slimet, rører
du det inn. Så tar du litt linsevann i slimet og rører det inn. I
bollen skal slimet samle seg og
bli til en klump.

NORA SEVERINSEN (t.v.) driver med badminton, og i tillegg til det er hun speider.
NEETA RAJ (t.h.) er også speider.
-Er det noe vanskelig med de idrettene
dere holder på med?
-Det er ikke noe som er så vanskelig, men
det kan være litt vanskelig å klatre på vegger,
sier Neeta og Nora.
-På fritidsaktivitetene så gjør vi mange forskjellige ting, sier de.
-Vi liker veldig godt å få nye venner og ha det
gøy med venner.
Nora sier at hun har holdt på med speideren
i 6 år og badminton i 2 år. Neeta har gått på
speider i 4-5 måneder.

Vi intervjuet også EMMA GRUNNALEITE
og THEODOR VARNAR om sport.
Emma går på korps og turn, mens
Theodor går på fotball.
Emma begynte på turn for litt siden.
- På turn lærer vi å slå hjul og gå i
spagat, forteller hun.
Theodor har gått på fotball i 3 ½ år, og
sier at de lærer nye finter, dribling og
mye annet.

Tekst og foto: CONSTANSE LANGØEN OG
MARTINE SAUE VESTVIK.
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VERDENSHERREDØMME
FOR EN DAG
-Jeg også ville
fått slutt på all
krigen i verden.

- Jeg ville fått
slutt på all krig
i verden.

HVIS DU BARE KUNNE
FORANDRE EN TING I
VERDEN, HVA SKULLE
DEN ENE TINGEN VÆRT?
AMIE 11 ÅR

-Jeg ville
stoppet all
forurensingen.

Gjort slik at
det skulle være
medisiner
til alle som
trenger det.

MARIA 10 ÅR

-Alle barn
skulle få gått
på gratis skole.
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Hva har du i
BARNAS
MATPAKKEN din? HELSESTASJON
Jeg har gått rundt og intervjuet folk om hva de
har i matpakken sin.
HERMINE SALTVIK FLØYSTAD 8 ÅR

Har du med deg mat?
-Ja, jeg har med.
Synes du det er viktig med mat?
-Ja fordi da trenger jeg ikke å bli sulten og
sliten resten av dagen jeg er på barn er bra.
Spiser mest sunn eller usunn mat?
-Jeg spiser egentlig både usunn og sunn
mat.
Liker du best sunn eller usunn mat?
-Jeg liker best sunn mat

IVAR RISANGER, 10 ÅR

Har du med deg mat?
-Ja jeg har med.
Hva har du med deg i dag?
-Jeg har med pizzabrød og frukt.
Synes du det er viktig med mat?
-Ja for vi trenger næring til kroppen.
Tar du med mat hele tiden?
-Jeg glemmer av og til men husker det
mest.
Spiser du mest sunn eller usunn mat?
-Jeg spiser mest sunn mat

Jeg har intervjuet
Maria Langøy og
Benedicte Norvall
litt om førstehjelp
og helse.
Tekst: IDA GRINDHEIM LÜTCHERATH
Foto:TORSTEIN VIKSE OLSEN
Her lærer barn alt de trenger å
vite om førstehjelp og helse.
-Det er viktig med førstehjelp fordi det er viktig å kunne sårstell,
forstuing, hjerte og lungeredning
og stabilt sideleie, sier Maria og
Benedicte.
-Vi synes det er veldig gøy å
lære bort det vi kan og det er
veldig kjekt å kunne dele det
med barna på Barn er bra!-festivalen. Dette er en veldig bra
festival og det er kjekt å være
her. På festivalen lærer vi også
noe av barna. Vi lærer å kommunisere med barn og hvordan
vi kan lære dem på best mulig

måte å drive med det de liker,
kanskje musikk og bilder eller
andre ting, forteller de.
Maria og Benedicte ville drive
med sykepleie fordi synes det er
viktig å hjelpe andre. Sykepleier
jobben er også en sikker utdanning.

AMALIE MONSEN 17 ÅR

ANNA 10 ÅR

-Jeg hadde fått
alle atomvåpen
fjernet.

KRISTINE 21 ÅR

-Alle barn
skulle få gått
på gratis skole.

MARIA 23ÅR

ARNE CHRISTIAN 58 ÅR

Tekst: TEA BJELLAND
Foto: TIRIL KRISTINE SORTLAND

Har du med mat?
-Ja, jeg har med mat.
Hva har du med?
-Jeg har med dobbel skive med ost og
skinke og til frukt har jeg eple.
Synes du det er viktig å ta med mat og
hvorfor?
-Ja fordi ellers så blir man sur og sulten og
kan ikke jobbe bra.
Liker du best sunn eller usunn mat?
-Jeg liker egentlig begge på hver sin måtte.
Spiser du mest sunn eller usunn mat?
-Jeg spiser litt sunn og litt usunn mat.

DIANA ACS 7 ÅR

Har du med deg mat?
-Ja, jeg har med mat.
Hva har du med deg?
-Jeg har med meg pannekaker.
Synes du det er viktig å ta med seg mat
og hvorfor?
-Ja, for ellers så blir man slakk.
Spiser du mest sunn eller usunn mat?
-Jeg spiser mest sunn mat.
Liker du mest sunn eller usunn mat?
-Jeg liker mest sunn.

THEA 12 ÅR

Tekst og foto: TARA HANSEN SÆTHER

SPONSORLUNSJ

Sponsorlunsjen er på onsdagen på
barn er bra festivalen. På sponsorlunsjen spiser Barnas råd sammen
med blant annet de nominerte til
Barn er bra-prisen. De nominerte
i år var Besteforeldrenes klimaaksjon, Skattkammeret og Årshis
danseskole. Ordfører Arne-Christian Mohn og varaordfører May
Britt Vihovde var også til stede på
lunsjen, sammen med flere andre.
Før lunsjen hadde de sett Barn er
bra-showet og fått en omvisning

på festivalområdet. Mens vi spiste
lunsj var det mange som snakket
sammen. Barnas råd fortalte hva
de gjorde for festivalen og hva vi
kan bli flinkere på, for eksempel
resirkulere. Gjestene og Barnas råd
fikk kjempegod mat av barnas eget
kjøkken og festivalbakeriet. Vi fikk
servert pizzaboller, lapper, kake og
kjeks. Det var en kjempekjekk lunsj.

Tekst: JULIANNE ØVREBØ

FASIT: Det var Amalie som stengte
Tom inne på det låste rommet til
førsteklasseklubben. Hvis du så
nøye etter, la du merke til en hvit
klokke som var på hånden til den
som dyttet Tom. Senere så du den
på armen til Amalie da hun snakket
med detektivene.
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Tekst og foto:
ELISE LANGØEN OG INGRID PEDERSEN

Vi stilte tre barn og en
voksen på Barn er bra!festivalen noen spørsmål
om politikk og valg.
Spørsmålene var:

VALG I NORGE
1. Er du interessert i politikk? Hvorfor/ hvorfor ikke?
2. Vet du hvem som er statsminister her i Norge?
3. Bør man stemme til stortingsvalg og andre valg? Hvorfor/ hvorfor ikke?
4. Hvorfor tror du noen ikke stemmer til stortingsvalg og andre valg?
5. Er det viktig å holde seg oppdatert på politikk? Hvorfor/ hvorfor ikke?
6. Hvorfor tror du vi velger en statsminister her i Norge? Er det viktig?
7. Hva gjør en statsminister?
1. Jeg er ikke så interessert i norsk politikk, og jeg
tenker egentlig ikke så mye over norsk politikk heller.
2. Jeg vet ikke helt egentlig hvem som er statsminister her i Norge akkurat nå, men jeg tror det er Erna
Solberg.
3. Jeg mener at man bør vel stemme til stortingsvalg
og andre valg, fordi da kan du vel få noe godt ut av
det, kanskje det blir slik du vil at det skal være.

Isolde Margareth Ulvik,
6. klasse

4. Jeg tror at noen folk ikke stemmer, fordi kanskje de

ikke helt vet hvem de skal stemme på.
5. Det kan være viktig å holde seg oppdatert på norsk
politikk og politikk generelt, fordi man kan få med seg
masse viktige ting.
6. Jeg mener at det er viktig å ha en statsminister,
fordi da får man noen til å holde orden på ting og tang.
7. Jeg tror en statsminister hjelper folket der det
trengs og at en statsminister er med på å bestemme
viktige saker.

1. Jeg er ikke interessert i politikk, fordi jeg ikke følger med på det.
2. Erna er vel statsminister i Norge?
3. Jeg tenker det samme som Isolde.
4. Jeg vet ikke hvorfor folk ikke stemmer når de kan det.
5. Jeg tenker det er viktig å holde seg oppdatert på politikk, for da kan man kan være med på å gjøre verden
til et bedre sted.

Sigrid Elise Bøe,
6. klasse

6. Ja, det er vel viktig å ha en statsminister her i Norge, sånn at politikerne ikke skal krangle så mye.
7. Jeg tror at en statsminister sørger for at veiene skal være greie.

1. Jeg er interessert i politikk, fordi jeg syns det er gøy.
2. Erna Solberg er statsministeren her i Norge.
3. Man bør stemme til stortingsvalg og andre valg for å få noen nye til å bestemme.
4. Jeg tror noen velger å ikke stemme til stortingsvalg og andre valg, fordi de ikke er interessert i politikk.
5. Nei, jeg tenker ikke det er så viktig å holde seg oppdatert på politikk.

Halvard Eike-Laupsa,
5. klasse

6. Det er viktig å ha en statsminister her i Norge, sånn at statsministeren kan være med å snakke
med og bestemme ting med andre ledere fra utlandet.
7. Jeg tror statsministeren bestemmer endel ting her i landet.

1. Jeg er interessert i politikk, fordi jeg vil få med
meg det som skjer.
2. Erna Solberg er statsministeren her i Norge.
3. Man bør stemme til stortingsvalg og andre
valg, fordi det er viktig å få ett rettferdig land og
det er viktig å bruke stemmeretten sin.

Maria Halvorsen,
27 år

4. Jeg tror noen ikke stemmer til stortingsvalg
og andre valg, fordi de kanskje ikke har nok
kunnskap om de forskjellige partiene.

5. Ja, jeg tenker det er viktig å holde seg oppdatert på politikk, fordi da får man mer kunnskap
om de forskjellige partiene.
6. Det er viktig å ha en statsminister, fordi da har
vi noen som kan ha litt kontroll over landet vårt.
7. Statsministeren er vel med på å ta den endelige avgjørelsen på saker.
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Barn er bra!-sangen
Hei og velkommen te barnefestival
Me e hundrevis av unger samla i en sal
Me starta opp dagen me morgenshow
Før me går i grupper –Go! Go!
Hei og velkommen te Barn er bra!
Har du det bra, har eg det bra – Ja! Ja! Ja!
Fotball, sang og media, speider og trafikk
Judo, drama, bakergruppa, scene og musikk.
Barn er bra! Barn er bra!
For deg så ikkje vett det, Barn er bra!
Barn er bra! Barn er bra! er bra!
Ei heile uka gir me alt, det går i hundreogti
Selv om det er høstferie og me egentlig har fri
Noen voksne har fått lov å være her me oss
Men me hive de ut, hvis de krangle eller sloss!
Barn er bra! Barn er bra!
For deg så ikkje vett det, Barn er bra!
Barn er bra! Barn er bra! er bra!
Torsdag e det gudstjeneste for samla nabolag
Fredag e det megashow og aller siste dag
Mandag e det skole og et år te neste gang
Så heng med alle sammen og stem opp i en sang!
Barn er bra! Barn er bra!
For deg så ikkje vett det, Barn er bra!
Barn er bra! Barn er bra! er bra!
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BLINKSKUDD
fra Barn er bra!festivalen 2017

Velkommen
tilbake neste år!

