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Omstilling ble et stikkord og oppsummerende be-

grep på denne tiden under Covid-19. Vi i Skamløst 

Nettverk som alltid er tett på ulike miljøer var nødt til 

å holde mer enn en meters avstand i begynnelsen av 

pandemien. Oppfølginger med ungdom som virkelig 

er i behov av voksenkontakt og ressurs personer i 

livet ble en liten stund flyttet til Zoom og Teams. Hvis 

vi ikke kunne være sammen så var det i alle fall fint 

å se hverandre. Men det var mye annet som skulle 

vise seg å komme til kort, innenfor en rekke sat-

singsområder: Planlagte arbeids forbe redende kurs, 

bookede foredrag for skoler og næringsliv, innendørs 

trenings aktiviteter falt fra. 

Mens vi og resten av verden ble rystet til sam-

funnets grunnmurer bestemte vi oss for å gjøre en 

forskjell og åpnet kontorene våre fire ettermiddager i 

uken (17-21) for å kunne møte de som virkelig treng-

te råd og veiledning eller for de som ønsket å søke på 

jobber innunder Skamløst Nettverks virkeområder. 

Hele prosessen foregikk etter smittevernhensyn og 

med timebestilling slik at det ikke skulle dukke opp for 

foto © mortenlauveng.no

Skamløst Nettverk søkte i fjor om støtte til prosjektet 

Utjevning av sosiale ulikheter. Anthonstiftelsen inn vilget 

150.000,- kroner til dette arbeidet, et tilskudd som 

kom godt med i et år som skulle vise seg å bli fullt av 

overraskelser og utfordringer. 

mange på en gang. Dette tilbudet ble vel tatt i mot av 

publikum og med at vi på daværende tidspunkt had-

de treningshall i kjelleren ble dette gjerne kombinert 

med samtale etterfulgt av trening som aktivitet.

Under perioden med lockdown begynte vi å 

gjennomføre organisert utendørs trening, i grupper 

og individuelt. Dette være seg i Tufteparker, på 

sykkelturer og med rollerblades. Daglig leder i nett-

verket, Christian René Wold, kunne i 2020 loggføre 

1389 km på rollerblades og med en total på 4091 km 

på sesongene 2019-20. Et annet eksempel kommer 

fra powr.no som leverer arbeidskraft. Ved levering av 

matter og mopper ligger gjennomsnittet på 20.000 

skritt i løpet av en arbeidsdag. Aktivitets- og sunn-

hetsperspektiv i fokus. 

Dette sier litt om hva som er hovedsatsingene 

våre: trening og arbeid. Det er også det de vi jobber 

mot ønsker seg. En mulighet til å gjøre en forskjell for 

seg selv og andre. Dette er også direkte ut jevning av 

sosiale ulikheter da det er det nettverket vårt gjør. 

Hver eneste dag.omslagsfoto © mortenlauveng.no
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VO K S E N KO N TA K T P E R S P E K T I V E T

I løpet av vinteren og våren var det en god del volds-

hendelser i Oslo sentrum, og på offentlige steder. 

Dette medførte at vi trakk ut for å være synlig på 

gatene og snakke med både ungdom og voksne. En 

direkte henvendelse fra Biblioteket på Torshov førte 

til at vi jobbet inn mot et utagerende ungdomsmiljø 

som hadde «tatt over» et ubemannet bibliotek på 

kveldstid. Vi samarbeidet med nærliggende skoler, 

bomiljøtjeneste, Salto og bydelspoliti og fikk ryddet 

opp i situasjonen. Noen ganger kreves det kun at 

noen med nødvendig kompetanse tar kontakt med 

slike miljøer utenfor vanlig arbeidstid. Eller da på 

kvelden når de faktisk er til stede og skaper uro og 

utrygghet. For vår del er all samhandling basert på 

dialog og nettverk generelt. Det er nesten alltid en 

som kjenner en som kjenner oss eller som har hørt 

om oss og dét bidrar til å nøytralisere usikkerhet 

og frykt. Ungdommene blitt møtt med trygghet og 

respekt, noe som avvæpner dem og vi unngår at de 

mister ansikt. Da faller også grunnlaget for aggres-

sivitet bort. En positiv relasjon er skapt. 

A R B E I D S P E R S P E K T I V E T

Skamløst Nettverk har flere samarbeidspartnere 

som sørger for at ungdommene og de unge voksne 

tross alt har fått jobbet i store deler av 2020. Dette 

være seg enten gjennom flyttejobber eller som 

hjelpe mann på bil med powr.no. Sistnevnte har også 

flere på lønnstilskudd fra NAV og fungerer også 

som mentor for flere som har falt ut av skoleløp og 

lignende. Skamløst Forlag har avholdt mang fol dige 

boklanseringer og -signeringer i løpet av året hvor 

det alltid er med 2-3 ungdommer som fungerer som 

verter og tar seg av salg. Dette har vært fullt mulig da 

vi gjør det utendørs og har fulgt 2-metersregler og 

øvrige gjeldende hensyn til smittevern. 

Ungdommene som deltar får lønn, lærer seg 

mestring og styrker samtidig sin identitet. Det å ha 

en jobb blir noe å være stolt av. Dette er jobber vi 

«skaper» selv, og sørger alltid for at de som er med er 

kurset og forsikret i tilfelle noe skulle skje. 

Dette kurset tar utgangspunkt i introduksjon 

til arbeidslivet og eventjobbing. Her er vi i samarbeid 

med firmaet Powrcorp som har sørget for vertskap 

av private og offentlige arrangementer siden 2011.  

Det holdes etter behov med en varighet på minst på 

3 ganger 3 timer. Noe vi har arrangert siden våren 

2019. Her benytter vi oss av egne ressurser og gjør 

kurset til en interaktiv opplevelse med en god del 

praksis og trening på ulike scenarier. En av de største 

gevinstene som høstes er av deltakerne opplever og 

viser tegn på styrket identitet og mestring. Skamløst 

Nettverk er jo også tuftet på at det ikke på noen måte 

skal være stigmatiserende å være forbundet med 

oss. Med det menes det at man ikke nødvendigvis 

trenger å ha utfordringer for å ta del i fellesskapet, 

her blir alle vurdert som en unik ressurs som blir satt 

pris på deretter. 

I N K L U D E R I N G S P E R S P E K T I V E T

Det skal ikke hindre ungdommer å delta på aktivite-

ter som blir begrenset av familiers økonomi. Derfor 

har vi gjort avtale med flere treningssteder over 

hele Oslo. Dette for da å kunne ta med ungdom på 

treningsøkter i sentrum uten at de trenger å være 

medlemmer. Noe som har vært et meget populært 

tilbud hvor de da får veiledning av oss underveis. 

Slike avtaler har vi med:

• 24Fitness i Karl Johans gate

• Sterk Helse på Løren

• Grip Gym på Grønland

I høst samarbeidet vi også med Osloakademiet og 

holdt gratis fotballskole for gutter og jenter. Dette 

foregikk på Haarklous Plass på Torshov. Et sted hvor 

inntektsforskjeller på hver side av parken er slående. 

Her sørget vi for brobygging og fellesskap som ble 

lagt godt merke til i nabolaget. 

Inkluderingsperspektivet – det at det er plass til 

alle – er virkelig noe som har en betydning for utjev-

ning av sosiale ulikheter. Samtidig noe vi vil streve for 

å fortsette å fremme i 2021, ved at vi nå har flyttet til 

større lokaler og ønsker å bygge opp et eget gym og 

verksted hvor ungdommene kan få utfolde seg. 

Vi har også blitt tilbudt et småbruk ved Rands-

fjorden som vi vurderer å ta over som et prosjekt 

med oppstart høst 2021/2022. Her kan ungdom få 

komme og bidra med arbeidsinnsats og skape et sted 

som Skamløst Nettverks medlemmer kan benytte til 

rekreasjon og kurs/seminarer. Et sted som i fremti-

den kan komme til å bety veldig mye for mange. 

Vår samarbeidspartner Matrix advokater har 

dessuten fri konsultasjon for ungdommer hvor de 

kan ta kontakt etter å bli henvist fra oss. 

foto: Vegard Velle
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K U LT U R P E R S P E K T I V E T

I løpet av sommeren 2020 ble alt av festivaler og 

liknende avlyst i hovedstaden og ellers i landet. Vi ble 

oppmerksomme på at stadig fler ungdom i utsatte 

sentrumsområder trakk ut på gatene og forårsaket 

støy og uønsket aktivitet i sentrum, spesielt da i 

Bjørvika og på Sørenga. Etter henvendelser fra flere 

borettslag og beboere bestemte vi oss for å forsøke 

å bidra til en utbedring av situasjonen og etter 

kartlegging tok vi kontakt med Losæter gård, som er 

en grønn oase hvor det dyrkes både grønnsaker og 

bær. Det ligger rett ved motorveien og i umiddelbar 

nærhet til Sørenga Sjøbad. Vi ble raskt en enige med 

Bybonden om at vi skulle forsøke å skape noe som 

ville føre til et annerledes eierskap og forbindelse til 

området og ble enige om å arrangere en musikk- og 

litteraturfestival. Ideen om Kulturutflukt Oslo som 

et gratisarrangement for ungdom og byens øvrige 

innbyggere var født. Her ønsket vi å ha ungdommen 

med på laget og fikk forsterkninger fra Uteseksjonen 

som i løpet av sommeren hadde hatt utekontakter og 

ungdom fra sentrumsbydelene i arbeid. Det ble til at 

disse ungdommene og flere fra vårt nettverk sto for 

planlegging, vertskap og gjennomføring av festivalen 

den 14.09. Den var på dagtid og vi klarte igjen med 

tett fokus på smittvernshensyn å holde oss innenfor 

200 besøkende som var maks kapasitet. Alle gjester 

ble notert med navn og adresse i tilfelle smitte. 

Under festivalen ble det lest tekster fra Oslo-

eventyr Vol. 2, av til sammen 8 forfattere.

 Tante Plante sørget for å opplyse festivalens 

yngste deltakerne om bienes viktighet i naturen. Og 

en kjempebie tok barna så på en rundtur hvor man 

også kunne se på bikubene som finnes på gården.

Under konserten sørget artistene Umut & 

Hassan, Nohk, Kristian Fabrizio, Gulla, Sebastian 

Zalo og Maria Lotus for å tiltrekke de grupperingene 

vi ønsket å nå frem til, nemlig ungdom som pleier å 

oppholde seg i området. Alt gikk fint for seg og flere 

av de som kom ønsker å være med å jobbe med 

Kulturutflukt fremover. Skamløst Nettverk finansi-

erte festivalens logi stikk med egne midler samt noe 

sponsing fra samarbeidspartnere, og de fleste av de 

voksne jobbet på dugnad samtidig som ungdommene 

og artistene ble lønnet. I helhet fremsto dette som et 

veldig vellykket arrangement (se forøvrig faksimile 

fra Dagsavisens oppslag under vedlegg). 

Kulturutflukt er noe som kommer til å være 

fundamentet i vår satsing i 2021. Her får ungdommer 

mulighet til å jobbe samtidig som de opparbeider seg 

en positiv sosial status ved at de gjør noe nyttig. Slikt 

er også godt å ha på en fremtidig CV, det er mange av 

dem enige om.

A LT E R N AT I V  F I N A N S I E R I N G

Skamløst Forlag har også gitt ut boken Osloeventyr 

Vol. 2 hvor alle inntektene går til forebyggende ung-

domsarbeid. Slik kan vi skape flere muligheter for at 

unge kan få prøvd seg i arbeidslivet og vist seg frem. 

Det vil etter hvert innlemmes flere bøker under 

ordningen. Skamløst Forlag har gitt bort det totale 

overskuddet for 2019 til Skamløst Nettverk.

Skamløst Nettverk er Grasrotmottakere gjen-

nom Norsk Tipping, og nettverket har også en Vipps 

hvor det er mulig å støtte virksomheten. 

BÅRD NANNESTAD
CHRISTIAN RENÉ WOLD

FORTELLINGER VOL. 2

«Årets novellesamling!» Simen «Boktimmy» Ingemundsen, Randaberg 24
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S K J U LT E  G E V I N S T E R

M E D I A

En stor del av vår virksomhet er å nå ut til både store 

og små. Dette muliggjøres bla ved synlighet  i media, 

det være seg aviser, tv-produksjoner og annet. Flere 

innenfor nettverket har ved flere anledninger stilt 

opp i meningsfulle artikler og saker hvor mye går 

på det å skape håp hos utsatte grupperinger. Noe vi 

anser som svært nødvendig i våre dager hvor man 

trenger å vise frem både positivitet og håp.

Utklippet til høyre er hentet fra artikkelen 

Helt(er) uten skam i magasinet =Oslo, og kan leses i sin 

helhet her: www.erlik.no/helter-uten-skam

Se våre hjemmesider for mer informasjon samt 

flere lenker til omtaler og artikler vedrørende det 

arbeidet vi gjør: www.skamlost-forlag.no/nettverket

Selv om mye av arbeidet vårt er taushetsbelagt er vi 

stolte over å kunne si at vi har fått tre personer rus-

frie. Flere har gått inn i behandling. Mange har fått 

hjelp til flytting. Et sted å bo. Flere har fått fast jobb. 

Og mange andre har fått noe de virkelig trenger: 

Kontakt med noen som virkelig bryr seg.

S A M A R B E I D S PA RT N E R E

Vi har mye å takke Anthonstiftelsen for, hvis støtte 

har muliggjort mye av det som er nevnt i denne 

oppsummeringen. Dessuten har vi knyttet mange 

gode bånd i løpet av fjoråret. Flere av disse har lagt 

grunnlaget for at vi skal nå ut så bredt som vi nå gjør. 

Andre viktige samarbeidspartnere for oss er:

• Bymiljøetaten – Oslo Kommune

• Powr.no

• Konfliktrådet

• Trivselsleder

• Bybonden - Losæter gård

• Uteseksjonen Oslo

• Skamløst Forlag

• Osloakademiet – kostnadsfri fotballskole

• Matrix Advokater

• LOKAL - Skøyen

• Forandringshuset Grønland

• Stiftelsen Petter Uteligger

• Powrcorp

• In The Can

• #outofdarkness

Skamløse hilsener herfra og  takk for all støtte så langt! 

V E D LEG G
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Oppsummeringsskriv til samarbeidspartnere KulturUtflukt 2020 11

Kvittering for overføring av overskudd fra Skamløst Forlag for 2019 14

Resultatregnskap 2020 15

Årsoppgaver for 2020 16

Presentasjonsmateriell for motivasjonsforedraget Hver dag er en KAMP! 18

Bilder av småbruk ved Randsfjorden 20



10 11
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NYHETER

3X Christian arrangerer festival for ungdom på Losæter gård, f.v.: Jan Christian Forthun, Christian Rene Wold og Kristian Fabrizio. Foto: Sissel Hoffengh

Etter en sommer med begrenset kultur-
tilbud for barn, ungdom og familier, 
arrangerer Skamløst nettverk en gratis 
musikk- og litteraturfestival på Losæter 
gård på søndag.

 ■ SISSEL HOFFENGH
 
Kultur Utflukt Oslo er navnet 
på festivalen, som går av sta-
belen på Losæter rett bak 
Sørenga bad denne søndagen. 
Festivalen har gratis adgang og 
det er de tre ildsjelene Kristian 
Fabrizio, Christian Rene Wold 
og Jan Christian Forthun som 
står bak. Det var Kristian 
Fabrizio fra Bøler som først fikk 
ideen.

– Jeg har alltid likt Losæter 
gård, fordi det er som en oase 
midt i byen. Og jeg hadde lenge 
tenkt at det ville vært kult å 
arrangere en festival der. Så jeg 
tok kontakt med bybonden som 
var veldig positiv til det, og 
snakket deretter med Christian 
Wold i Skamløst Nettverk som 

jeg har samarbeidet med tidli-
gere, fordi jeg tenkte et større 
arrangement kunne involvere 
ungdom på en fin måte. Og sånn 
kom også Jan-Christian 
Forthun med i bildet, så brått 
var vi tre, sier Kristian Fabrizio, 
som er musiker og skal stå på 
scenen under festivalen.

Spleiselag
Gjennom en digital dugnad med 
pengeinnsamling på Spleis har 
de klart å stable helgens festival 
på beina, med en lang rekke 
spennende, unge forfattere og 
musikere på repertoaret. Nå 
håper de at festivalen kan bli et 
fast innslag i kulturtilbudet for 
ungdom.

– Pengene skal gå til å lønne 
artister og forfattere med en 

symbolsk sum, og dekke inn 
andre produksjonskostnader, 
forklarer Christian Rene Wold.

– Med på laget har vi også 8 
– 10 ungdommer som i forkant 
har fått kursing innenfor event-
jobbing og planlegging. Dermed 
har de også fått mulighet til 
lønnet arbeid denne dagen, sier 
Jan Christian Fortun, som er 
gründer med lang erfaring fra 
eventbransjen. Han forsikrer at 
alle smittevernregler vil bli 
overholdt og at de følger helse-
myndighetenes råd.

– Vi kommer selvfølgelig til å 
følge generelle smitteverns-
hensyn og festivalen vil i tillegg 
streames live. På søndag vil alle 
de som kommer også få anled-
ning til å smake mat fra InT-
heCan, som også hjelper folk 
tilbake i arbeidslivet, og man 
kan få smake på en superkort-
reist potetsuppe med ingredi-
enser fra Losæther, sier Jan 
Christian Forthun.

Viktig erfaring
Skamløst nettverk drives av 
Christian René Wold, Adeel 

Khan, Khawar Gomi Sadiq, 
Leo Fossen Mlonyeni og Shad 
Ibrahim Hussein, som med 
utgangspunkt i egne erfaringer 
har tatt initiativet til å jobbe 
med forebygging av konflikter 
blant ungdom i Oslo.

– Alt fra å bistå juridisk, 
skaffe steder der de kan trene 
og tilby sommerjobber, sier 
sosionom og forfatter Christian 
Rene Wold.

Han understreker at å være 
velkommen i yrkeslivet er en 
viktig erfaring for ungdom, og 
bra forebygging for et liv i kri-
minalitet.

– Det gjør mye for selvfølelsen 
å føle at man er en viktig res-
surs for samfunnet. Da får man 
også lyst til å bidra, sier Chris-
tian Renee Wold, som har en 
fortid som dørvakt og modell 
med dyrekjøpt erfaring fra 
entreprenørskap på den gale 
side av loven.

– Du har selv gjort gale ting og 
måttet sone en fengselsstraff for 
det, er dette din måte å gi noe til-
bake til samfunnet på?

– Ja, absolutt! De raske pen-

gene du tjener på uærlig vis 
verdsettes lavere, du bruker 
dem opp veldig fort og gir deg 
et pengeforbruk som er unor-
malt stort. Det igjen leder til at 
du trenger mer penger, og du 
havner i en ond sirkel. Penger 
man tjener på vanlig lønnet 
arbeid verdsettes høyere, sånn 
har det i alle fall vært for meg, 
sier Wold, som opplever det 
særlig meningsfullt å kunne 
bidra til å gi ungdom, spesielt 
de som sliter litt, et alternativ 
til rus og vold.

Osloeventyr
I fjor ga Christian Rene Wold 
gitt ut boka «Osloeventyr» 
sammen med Bård Nannestad. I 
november kommer en oppfølger 
der flere profilerte folk fra Oslo 
er bidragsytere, og publikum på 
festivalen loves en prøvesmak 
fra denne. Som øvrige samar-
beidspartnere har de fått med 
Uteseksjonen, Bymiljøetaten, 
Stiftelsen Petter Uteligger, 
Powr.no, Skamløst Forlag og 
Forandringshuset på laget.

sissel.hoffengh@dagsavisen.no

Skal lage skamløs  
moro på Losæter

Skal lage skamløs moro på Losæter

Skamløst Nettverk AS 
Besøksadresse: Stanseveien 16 – 0975 Oslo    Postadresse: Postboks 59 TÅSEN – 0801 Oslo 

Telefon: +47 973 12 973 Hjemmeside: www.skamløst.no/nettverk Email: nettverk@skamlost.no  
Org. nr. 924 775 742 

Til våre samarbeidspartnere 
 
 
 
 
KulturUtflukt Oslo 2020 
 
En oppsummering av musikk- og litteraturfestivalen på Losæter gård den 13.09.20: 
 
Skamløst Nettverk sine samarbeidspartnere:  
Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Anthonstiftelsen, Forandringshuset avd. Grønland, In The Can, Matrix 
advokater, O. Mathisen, Stiftelsen Petter Uteligger, Uteseksjonen og POWR.NO 
 
Antall besøkende:  
165 personer i alderen 4 – 75 år, som ble registrert med navn og kontaktinformasjon.   
 
Mannskap/Crew: 
6 representanter fra Skamløst Nettverk og 8 unge voksne fra Uteseksjonen (lønnet sine egne). Sistnevnte 
var 5 erfaringskonsulenter og 3 ungdommer. Alle hadde i forkant av arrangementet - fått en innføring i 
hvordan man best ivaretar besøkende, både ved ankomst og avreise. Det ble satt ekstra søkelys på 
smittevern (før, under og etter arrangementet) og generell sikkerhet.  
 
Tilbud: 
Det var to serveringstilbud på festivalen. Man kunne få smaksrik mat og kaffe fra In The Can, eller en 
drikk fra O. Mathisen sitt vareutvalg, hos Skamløst sin kiosk. Stine Heggedal donerte flere Tante Plante 
bøker, med plakater og honning. Dette var barnas favoritt og ble nesten utsolgt. Forlaget og flere av 
forfatterne, donerte også bøker til nettverket. Disse ble solgt til meget gunstige priser. Samtlige 
inntekter, går uavkortet til nettverkets arbeid.  
 
Program:  
Dette var en festival for alle og da er det viktig å ivareta, samtlige målgrupper. Vi startet med et 
populært innslag for barn, med høytlesning fra boken – Tante Plante redder biene, av Stine Heggedal. 
En ungdom fra Skamløst, kledde på seg en bie-drakt og underholdt barna «live», mens styreleder i 
Skamløst leste. Avslutningsvis tok Bien, med de minste på en liten omvisning på gården. Særlig 
populært, var alle de spennende dyrene. Barna storkoste seg, og det var mange smil å se.    
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Side 2  

Etter dette, var det forfatternes tur. Det ble fremført høytlesning, fra noen av Skamløst Forlags 
Osloeventyrforfattere. Dette skapte god stemning og høylytt latter fra publikum. Deretter fulgte en 
debatt, med temaet; - Oslo, en by i endring. Her var det bra engasjement, også blant de besøkende. 
Forfatterne som deltok var; - Yngve Kveine, Bård Nannestad, Janne Christin Løkkeberg, Jan Kallevik, 
Joseph S. Ampofo, Leon Douglas, Christian René Wold.  
 
Så tok artistene over scenen og bidro med å gjøre denne dagen - til en uforglemmelig én. Storartet 
musikk, under noe som kunne synes, å være - årets siste søndag, med en touch av sommer i seg. Maria 
Lotus, Nohk, Kristian Fabrizio, Sabastian Zalo, Gulla og Umut & X Has leverte til toppkarakter, på 
denne flotte dagen.  
 
Crewets innsats:  
Alle 8 ungdommene som jobbet i regi/samarbeid med Uteseksjonen, gjorde en upåklagelig innsats. De 
sørget for at publikum kunne slappe av og nyte trygge opplevelser, med god avstand. Det var kun én 
inn- og utgang, noe som sørget for at det ikke oppsto kø, på noe tidspunkt. Kombinert med jevnt tilsig av 
gjester, som kom og dro – ble det aldri noe fare for såkalte smitteklynger. Gode eksempler ble satt 
underveis, med riktig håndhygiene og utstrakt bruk av desinfeksjonsmidler, samt annet forebyggende 
utstyr.  
 
Besøkende sett opp mot målgruppe:  
Dette var et gratisarrangement for alle årganger. Vi er godt fornøyde med besøk fra familier med små 
barn, ungdommer og voksne. Vi så også at en del ungdommer (som vi kjenner fra tidligere), kom før 
festivalstart - for å sikre å få med seg konsertene. Selv de oppførte seg eksemplarisk. Ved neste festival, 
blir arrangementet merket mer synlig og nærmere bilvei.  
Det har i ettertid, kommet flere beskjeder til oss, om at det flere familier som ikke fant frem. Dette tar vi 
oss ad nota og takker for tilbakemeldingene.  
 
Evaluering:  
Skamløst nettverk takker alle involverte parter. Vårt samarbeid og mangfold, gjorde dette mulig. Vi vil 
frem mot neste år, jobbe bredere og tettere, samt søke midler, spesielt til gjennomføring og planlegging - 
av festivalen. Vi setter nå sammen en showreel med høydepunkter fra arrangementet, som alle snart vil 
motta. Til neste år, håper vi å kunne dokumentere dette på en annen og spennende måte. Det vil være 
profesjonelt, og med unge filmskapere.   
 
Målsetning:  
Vårt hovedtiltak er å drive kriminalitetsforebyggende arbeid. Gjennom dette arbeidet, håper vi å skape 
trygge arenaer – med bro og relasjonsbygging, mellom unge og voksne. Hovedfokuset vårt er alltid, å 
utjevne de sosiale ulikhetene - hos individet. Samtlige inntekter fra vårt salg denne dagen (bøker og 
brus), går til dette formålet. Alle fra Skamløst Nettverk og forfatterne stilte frivillig, men vi sørget for at 
artistene - ble lønnet med en symbolsk sum, gjennom midler fra Forandringshuset. Uteseksjonen dekket 
ungdommenes timer, under kurs i forkant og for jobbing på selve dagen. Uten dette samarbeidet, ville vi 
ha slitt med å gjennomføre festivalen.  
 

Side 3  

Til slutt er det viktig for oss å takke Anthonstiftelsen, som har muliggjort mye av vårt arbeid i 2020. 
Denne festivalen, legger et godt grunnlag for 2021. Vi ser på det å kunne arrangere gratistilbud, for 
ungdom og barn - som én kjernesak for oss. Gjennom deres støtte, har vi vært i stand til å følge opp  
over 50 enkeltpersoner så langt i år.   
 
Alle herfra, ser frem til videre samarbeid og ønsker KulturUflukt Oslo 2021 velkommen.  
 
Alt godt og varme hilsener  
 
Oslo, den 27. september 2020 
 

 

Med vennlig hilsen 
for Skamløst Nettverk AS 
 
 
 
Christian Réne Wold       Ulf-André Bjerkøe 
Påtroppende daglig leder / styremedlem    Påtroppende styremedlem 
 
 
 
 
 
 

Janne Chr. Løkkeberg 
Styreleder 

 
 
 

Vedlegg: 
 
- Bilder fra KulturUtflukt 2020 Oslo 
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https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/betalingoversikt/oversikt.kvitteringerprint?unikkonId=MCTX15&funksjonstype=historikk&OppdragId=&refresh=true 1/1

Betalingsoversikt - kvitteringer

Kvittering fra banken for utført oppdrag
Følgende informasjon er tilgjengelig for betalingen:

Betaler
Fra konto: 1506.24.00584

Kontonavn: SKAMLØST FORLAG AS

Kontoeier: SKAMLØST FORLAG AS

Adresse: POSTBOKS 59 TÅSEN
0801 OSLO

Mottaker
Til konto: 1506.36.88670

Navn: Skamløst Nettverk As

Adresse: Postboks 59 Tåsen
0801 OSLO

Betalingsinformasjon
Bankens ref.: 830713

Mottatt dato: 16.11.2020

Bokføringsdato: 16.11.2020

Mottatt
betalingsdato:

16.11.2020

Egenreferanse:

KID:

Melding:
Overføring av netto overskudd årsresultat
2019

Beløp: NOK 102.000,00

Betalingsdato: 16.11.2020

Valuteringsdato: 16.11.2020

Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon
Status: Utført

Utskrift:  JANNE CHRISTIN  LØKKEBERG  21.02.2021 10:54:52

Skamløst Nettverk AS

Årsregnskaper i NOK kroner

Inntekt
Bruttosalg  kr      256 265,00 
Returnerte varer og rabatter  kr                    -   
    Nettosalg  kr      256 265,00 

Vareforbruk
Inngående varebeholdning  kr                    -   
                        Innkjøp  kr                    -   
Fraktkostnad  kr                    -   
Direkte lønnskostnad ungdommer kontant  kr          7 500,00 
Indirekte utgifter  kr                    -   
Tilgjengelig varebeholdning  kr          7 500,00 
Utgående varebeholdning  kr                    -   
    Vareforbruk  kr          7 500,00 

    Bruttofortjeneste (tap)  kr      248 765,00 

Utgifter
Reklame
Tilbakebetaling
Brønnøysundregisteret  kr          5 570,00 
Bankgebyrer  kr             145,00 
KulturUtflukt 2020 (eget regnskap i forlaget)
Provisjon
Kontraktarbeid
Avskrivning
Avgifter og abonnementer
Goder for ansatte
Forsikring 
Rente
Avgifter for juridiske og profesjonelle tjenester
Lisenser og avgifter
Honorar artist S. Bahta KulturUtflukt  kr          1 500,00 
Kontorutgifter
Arbeidsgiveravgift
Porto
Leie
Reparasjon og vedlikehold
Utstyr
Telefon
Reise
Offentlige tjenester
Bilutgifter
Lønn innleid arbeidskraft  kr      388 630,00 
    Totale utgifter  kr      395 845,00 

    Netto driftsinntekt  kr     -147 080,00 

Annen inntekt
Gaver, renter og Norsk Tipping  kr          9 944,34 
Tilskudd Anthonstiftelsen  kr      150 000,00 
    Total annen inntekt  kr      159 944,34 

    Nettoinntekt (tap)  kr        12 864,34 

Resultatregnskap 2020



16 17

Skamløst Nettverk As
Postboks 59 Tåsen
0801  OSLO

Dronning Eufemias gate 30
Oslo

Pb. 1600 Sentrum
NO-0021 Oslo

Telefon: 915 04800
    

Foretaksregisteret:
NO 984 851 006 MVA

dnb.no

Årsoppgave for 2020

Innskudd per 01.01.2021 - DNB Bank ASA

Kontonummer Saldo *
Skattepliktig

rente*
Renter

godskrevet
1506.36.88670 Bedriftskonto 9.240,84 12,95 12,95

SUM 9.240,84 12,95 12,95

* Benyttes i skattemeldingen. Beløp er oppgitt i NOK. I skattemeldingen blir beløpene avrundet til nærmeste hele krone.

Årsoppgaven viser opplysninger som banken lovpålagt har sendt Skatteetaten. Alle opplysninger er gitt på grunnlag av
kundenummer 00924775742.

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskudd, uavhengig av om du er privatperson eller bedriftskunde.
Skattetrekkskonto er ikke dekket under innskuddsgarantien.
Les mer om dine rettigheter i innskuddsgarantiskjemaet som ligger ved årsoppgaven.

Skamløst Nettverk As
Postboks 59 Tåsen
0801  OSLO

Dronning Eufemias gate 30
Oslo

Pb. 1600 Sentrum
NO-0021 Oslo

Telefon: 915 04800
    

Foretaksregisteret:
NO 984 851 006 MVA

dnb.no

Årsoppgave for 2020

Innskudd per 01.01.2021 - DNB Bank ASA

Kontonummer Saldo *
Skattepliktig

rente*
Renter

godskrevet
1506.45.01639 Bedriftskonto 3.623,50 0,00 0,00

SKAMLØST NETTVERK AS

SUM 3.623,50 0,00 0,00

* Benyttes i skattemeldingen. Beløp er oppgitt i NOK. I skattemeldingen blir beløpene avrundet til nærmeste hele krone.

Årsoppgaven viser opplysninger som banken lovpålagt har sendt Skatteetaten. Alle opplysninger er gitt på grunnlag av
kundenummer 00924775742.

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskudd, uavhengig av om du er privatperson eller bedriftskunde.
Skattetrekkskonto er ikke dekket under innskuddsgarantien.
Les mer om dine rettigheter i innskuddsgarantiskjemaet som ligger ved årsoppgaven.
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Hver dag er en KAMP!
-hvordan kan du gjøre endringer i ditt liv?

“Christian fenglset tidlig ellers uro-
lige ungdommer. Han flettet temaer 
som rus, helse, psykisk helse hos barn 
og unge, samt sosiale ulikheter flittig 
og profesjonelt inn i tematikken. I 
seg selv er han en karakter elever 
fort blir interessert i. Hans historikk 
fanger ytteligere og foredraget fylles 
med en bred sosialfaglig forståelse.”

André Goplen Gulliksen
Miljøterapeut, Holtet VGS, Oslo

“Christian ser tøff ut. Og han var 
en tøff gangster. Men enda tøffere 
og modigere er Christians oppgjør 
med seg selv og livet han levde. Lytt 
til ham! Det Christian har å si, kan 
forandre din egen fremtid - ditt eget 
liv.”

Tom Egeland
Forfatter og president i 
 Rivertonklubben

“Faglig dyktig, engasjert, imøte-
kommende, troverdig, positiv 
og inspirerende. Studentene har 
trukket frem godt læringsutbytte 
av foredragene til Christian, hvor 
spesielt forholdet mellom teori og 
praksis blir synliggjort.”

Lars Erik Braaum
Høyskolelektor, Institutt for helse,
Høyskolen Kristiania

Foredrag av og med sosionom og forfatter

Christian René Wold

Bookinginfo: christian.rene.wold@outlook.com

Hver dag er en KAMP! er et motivasjonsforedrag for to målgrupper.
For bedrifter tar Wold tar utgangspunkt i egne erfaringer fra kriminelle miljøer og 
beskriver hvordan endringen tilbake til et nytt liv fortonet seg. Man trenger ikke 
være kriminell for å forandre kurs.
For ungdom, lærere og foreldre har foredraget et motiverende budskap om endring 
av livsstil. Dette har overføringsverdi til perspektiver rundt forebygging av kriminal-
itet og forståelse av ungdomskulturer.

Gatekapital
-metode i praksis

Metodeforedrag for fagfolk som jobber med forebyggende arbeid blant ungdom og 
unge voksne. I arbeidet som miljøterapeut/oppfølger benytter han seg av sosialfaglig 
kompetanse samtidig som han bruker opptjent Gatekapital for å oppnå solide rela-
sjoner til ulike målgrupper.
Wolds bakgrunn bidrar til å skape innpass og aksept hos unge som mange fag-
personer sliter med å nå gjennom til. Disse erfaringene deler han med kollegaer i 
hele Skandinavia.

Hver dag er en KAMP!
-hvordan kan du gjøre endringer i ditt liv?

“Christian fenglset tidlig ellers uro-
lige ungdommer. Han flettet temaer 
som rus, helse, psykisk helse hos barn 
og unge, samt sosiale ulikheter flittig 
og profesjonelt inn i tematikken. I 
seg selv er han en karakter elever 
fort blir interessert i. Hans historikk 
fanger ytteligere og foredraget fylles 
med en bred sosialfaglig forståelse.”

André Goplen Gulliksen
Miljøterapeut, Holtet VGS, Oslo

“Christian ser tøff ut. Og han var 
en tøff gangster. Men enda tøffere 
og modigere er Christians oppgjør 
med seg selv og livet han levde. Lytt 
til ham! Det Christian har å si, kan 
forandre din egen fremtid - ditt eget 
liv.”

Tom Egeland
Forfatter og president i 
 Rivertonklubben

“Faglig dyktig, engasjert, imøte-
kommende, troverdig, positiv 
og inspirerende. Studentene har 
trukket frem godt læringsutbytte 
av foredragene til Christian, hvor 
spesielt forholdet mellom teori og 
praksis blir synliggjort.”

Lars Erik Braaum
Høyskolelektor, Institutt for helse,
Høyskolen Kristiania

Foredrag av og med sosionom og forfatter

Christian René Wold

Bookinginfo: christian.rene.wold@outlook.com

Hver dag er en KAMP! er et motivasjonsforedrag for to målgrupper.
For bedrifter tar Wold tar utgangspunkt i egne erfaringer fra kriminelle miljøer og 
beskriver hvordan endringen tilbake til et nytt liv fortonet seg. Man trenger ikke 
være kriminell for å forandre kurs.
For ungdom, lærere og foreldre har foredraget et motiverende budskap om endring 
av livsstil. Dette har overføringsverdi til perspektiver rundt forebygging av kriminal-
itet og forståelse av ungdomskulturer.

Gatekapital
-metode i praksis

Metodeforedrag for fagfolk som jobber med forebyggende arbeid blant ungdom og 
unge voksne. I arbeidet som miljøterapeut/oppfølger benytter han seg av sosialfaglig 
kompetanse samtidig som han bruker opptjent Gatekapital for å oppnå solide rela-
sjoner til ulike målgrupper.
Wolds bakgrunn bidrar til å skape innpass og aksept hos unge som mange fag-
personer sliter med å nå gjennom til. Disse erfaringene deler han med kollegaer i 
hele Skandinavia.
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Skamløst Nettverk AS

Selma Ellefsens vei 6

0581 Oslo

skamlost-forlag.no/nettverket
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