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Flere saker

17. mai-festen: Vaffel og
pølsekosen har blitt 40
prosent dyrere

Anne Grethe Hauan er
bekymret: – Ingen under 30
bør være uføretrygdet,
med mindre man er født
ufør

Cecilie følte seg mobbet på
jobben – nå trekker hun
arbeidsgiveren for retten

Ellisiv (33) får ny arbeidsgiv
på «workation»

Har dette krysset ferskt i
minnet: – Bare spørsmål om
tid før vi får en dødsulykke

Kommentarer til denne saken

BARN OG UNGDOM

Kim (29) er «storebror»
for ungdom i hele Norge
– denne uka var han i
Horten

Av Miliane Hogsnes Melø

DelPublisert:
14.11.21 10:00 

Hvorfor er gutter mindre flinke til å ha
nære og åpne vennskap enn det jenter
er? Kim Evensen vil gjerne gjøre noe
med det.

Vise din egen annonse her?
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Regionens største kjøpesenter
bytter navn: – Bli med oss på
feiring, tre dager til ende

Denne sommeren er det
fargesterke antrekk som
dominerer

Vårens nyheter: -Her er
skoene som skriker sommer

 For abonnenter

– I framtida håper jeg på at alle gutta med
sine egne personligheter og interesser skal
kunne være 100 prosent seg selv i
relasjonene sine. Jeg håper det blir bygd
gode vennskap og nære vennskap, sier Kim
Evensen (29).

Han har besøkt Horten videregående skole
for å fortelle om organisasjonen «Brothers».
Han snakket om viktigheten av gode
vennskap, spesielt rettet mot gutter. På de
45 minuttene han brukte på foredraget
gjorde han et stort inntrykk på alle elevene i
salen.

– Hva !kk deg til å ville drive med dette?

– Jeg opplevde selv hvordan jeg slet med
å være åpen og ærlig, til og med overfor
mine nærmeste kompiser. Jeg merket at
det kunne være utfordrende å vise
omtanke og kjærlighet. Særlig hvis jeg
hadde det litt kjipt, kunne det være
vanskelig å være åpen og ærlig om det.
Det burde jo egentlig ikke være sånn, så
jeg begynte å gjøre litt research. Jeg
oppdaget snart at jeg ikke var alene om
å ha det sånn. Jeg forsto at dette er en
ting vi alle må jobbe med.

En av dem som var på foredraget til Kim,
var elev Nikolay Jensen (16).

– Det var overraskende bra. Han hadde mye
energi, og det gjorde foredraget
interessant. Det var lett å følge med. Man
merket at han hadde satt seg ordentlig inn i
problematikken og det synes jeg er kult.
Han involverte oss og gjorde oss engasjerte,
noe som er veldig positivt. Han snakker om
et tema som er ganske tabubelagt. Det
burde jo ikke være sånn.

Kim setter pris på den positive responsen
fra Nikolay.

– Det er veldig kult. Vi har hatt nærmere
30 foredrag bare i år, forteller Kim. – Det
å se hvordan de unge virkelig «catcher»
det vi prøver å formidle er kult, selv om
de kanskje ikke alltid viser det under
selve foredraget. Det blir alltid godt med
«bro» stemning etterpå, og jentene er
minst like gira som guttene.

– Det jeg liker best med jobben min er å
møte folk sånn som her, «face to face». Vi
gjør mye mer enn bare å holde foredrag.
Jeg har skrevet to bøker, pluss at vi gjør en
del arbeid gjennom sosiale medier også.
Det gjør meg så glad og gira når gutta
kommer til meg og sier de føler seg tru!et.

Gjengangeren.no
12 k likerklikkLik side
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LES OGSÅ
Møt to av de nye
journalistene i
Gjengangeren: – En veldig
spennende jobb å ha for en
på min alder

LES OGSÅ
Her er det nærmest umulig
å krysse veien i
morgenrushet: – Jeg har
ikke tall på hvor mange
ganger jeg har mistet
bussen

Les mer om: Barn og ungdom
Skole og utdanning  Horten
Horten videregående skole

Se kommentarer

Til toppen

«BRODER'N»: Kim Evensen startet
organisasjonen Brothers i håp om å inspirere
særlig gutter til å få bedre vennskap. Foto:
Miliane Hogsnes Melø

ENGASJERT: Nikolay Jensen synes foredraget
var svært engasjerende. Foto: Miliane
Hogsnes Melø

Kim Evensen
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