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Ali Abdullah er daglig leder for WildX. 
Han er brennende opptatt av å føre orga-
nisasjonen videre med de gode verdiene 
som ligger i bunn for aktivitetene. WildX 
vil at minoritetsungdom skal bli kjent med 
den norske kulturen, særlig når det gjelder 
friluftsliv, og at ungdom fra byen skal få ta 
del i slike opplevelser. WildX er en demo-
kratisk, flerkulturell frilufts- og miljøvern-
organisasjon hvor alle kan utfolde seg på 
lik linje, uavhengig av tro, kjønn, legning, 
opprinnelse og bakgrunn og hvor de som 
deltar gjenspeiler befolkningen. Organisa-
sjonen legger til rette for et liv i naturen, 
driver opplæring i jakt, fiske og friluftsliv. 
Så lenge man respekterer de grunnleggen-
de reglene, kan man være med. 

Stadig flere jenter blir med
Tidligere har det vært flest gutter som har 
deltatt, men nå blir det stadig flere jenter. 
Marte ble ansatt i 2021 og hun har bidratt 
til å øke jenteandelen. På jegerprøvekurset 
i høst deltok fem jenter. Ali antar at det nå 
er ca. 30% jenter med på aktivitetene. Må-
let er å få med enda flere jenter. Ellers er 
det medlemmer fra lokalområdet, fra hele 
Oslo og store deler av østlandsområdet.
Det er viktig å kommunisere med foreldre-
ne. Så i høst skal alle foreldrene til med-
lemmene inviteres slik at de skjønner hva 
WildX kan bidra med for barna deres.

Turer og fritidsaktiviteter
I tillegg til alle turene WildX inviterer til  
som fritidsaktiviteter, har de samarbeid 
med flere skoler i Oslo og med NAV om 
oppfølging av mindre grupper med ung-
dom på dagtid. I sommer hadde de også 
flere ungdommer på sommerjobb. De 
fikset opp i plen og buskas i hagen rundt 
huset, og de malte og fikset innvendig. De 
var også med og jobbet på turer. En av 
oppgavene var oppussing av kjøkkenet. 
Det ble utrolig fint! Ta gjerne turen innom 
en tirsdagskveld for å beundre resultatet. 

Da fyrer de opp grillen og serverer meter-
vis med pølser til barn og unge i nabolaget.
Ali smiler bredt nå har snakker om WildX 

og mat. Selv fikk jeg servert nystekte vafler 
og hjemmelaget plommesyltetøy da jeg 
var innom. Er du en ungdom som er med 
på tur, går du ikke sulten. God mat er et av 
de viktigste turtiltakene. I sommer fikk de 
med seg en stjernekokk som tok en ekstra 
sommerjobb med WildX. Det var varm 
mat til frokost (pannekaker, egg mm), sup-
pe til lunch og varm middag selvsagt. De 
tar ingen snarveier, her er det ikke snakk 
om posesuppe! Etter å ha vært kokkeassis-
tenter i sommer er det nå flere av ungdom-
mene som vil utdanne seg den veien.
Ungdommene som er med WildX på tur, 
lærer ikke bare å jakte og fiske, men de 
lærer å ha på seg riktige klær for å holde 
seg varme, de lærer mye om naturen, de 
lærer å være sammen med og ta hensyn til 
andre. Alle ungdommene får beskjed om 
å ha med seg en pose på tur som de kan 
plukke søppel i. Ser de søppel, så skal de 

WildX sikter 
mot nye høyder 
Organisasjonen WildX holder til i Vethe-gården i Høybråten-
veien 15. De er i god gang med aktiviteter igjen etter at det 
har vært mange begrensninger på grunn av pandemien. Det 
har vært flere tunge tak for dem. Tor Bach, som grunnla or-
ganisasjonen, døde etter en tids sykdom høsten 2020. Nå har 
de ansatte fått godt tak på driften og det er mange spennende 
aktiviteter på gang. 
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Bildet øverst: Det er fint å være på tur med 
WildX!

Til Høyre: På sommerjobb hos WildX.
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Hår 
stua

Gudrun, Mette Lene og Elin

Mandag, onsdag og fredag kl. 10–16.
Tirsdag og torsdag kl. 10–20.
Pensjonistrabatt mandag, tirsdag og onsdag kl. 10–14

Fredheimvn. 3 
Tlf. 22 10 66 05.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vår salong!

Høybråten 
Fysikalske Institutt

VI TILBYR:

AVTALE MED BYDELEN
Høybråtenveien 76, 1088 Oslo

Tlf. 22 21 49 49
www.hfysio.no

• Fysioterapi
• Trykkbølgebehandling
• OMI
• Lymfødembehandling

• Akupunktur NAFO 
• Medisinsk treningsterapi
• Treningsmuligheter

ta det med. De skal ikke bare bruke natu-
ren, de skal passe på den.
En av årsakene til at WildX blir så vellyk-
ket, er rekruttering av de rette ansatte. De 
søker folk som “skjønner ungdom”. Ali sier 
han spør under jobbintervju: “Vil du gjøre 
en forskjell, eller vil du tjene penger?” “De 
rette folka” er viktig. Alle miljøarbeiderne 
som ansettes, har jobbet med ungdom 
tidligere og vet hva jobben handler om. I 
tillegg må de selvsagt ha en stor interesse 
for friluftsliv, jakt og fiske. 

Hva koster det å være med? 
De inviterer til aktiviteter som normalt kre-
ver en ganske fyldig lommebok. For 100 
kroner i årlig medlemskap, får du tilgang 
til det hele. Og målgruppa er ungdom fra 
10-25 år, selv om det kan være fristende 
for mange av oss å være med.  Aktivitetene 
blir finansiert av tilskuddsmidler fra stat og 
kommune. Ta gjerne en titt på de nyoppus-
sede nettsidene, så får du vite enda litt mer 
om hva de gjør: www.wildx.no. Ali er også 
veldig interessert i foto, så det er masse 
flotte bilder fra alle aktivitetene.

Huset trenger oppussing
Noen har kanskje lagt merke 
til at huset ikke er holdt vedli-
ke utvendig. Huset, som står 
på byantikvarens gule liste 
over kulturminner, eies av 
Oslo kommune og forvaltes 
av det kommunale foretaket 
Oslobygg. WildX har kun rett 
til å gjøre innvendig vedlike-
hold. De melder stadig fra om 
behov for reparasjoner og ved-
likehold, men dessverre er det 
blitt et stort etterslep som ikke 
er fulgt opp. I tillegg til synlig 
flassende maling, manglende 
maling og armeringsjern som 
stikker ut i trappa i inngangs-
partiet, så lekker taket såpass 
at bøtter må settes ut når det 
regner. Bjelkene på enden 

av taket er morkne, en av disse falt sågar 
ned en dag. Heldigvis var det ingen på 
plenen under da den falt, og nå står det 

sperrebånd ute så ingen blir skadet. WildX 
forsøker videre å få Oslobygg til å utbedre 
bygningen.

Bildet øverst: Teltleir på Hornsjø.

Til Høyre: Glade og slitne ung-
dommer på tur på Besseggen i 
sommer.




