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Pandemien har bevist hvor
viktig vi er for mange

ild X skal åpne vei ut mot naturen, men
vi skal også åpne en vei inn i hverandres
hjerter og åpne vei for nye tanker. 2021 ble nok et
år med endringer, restriksjoner og usikkerhet.
I 2021 har vi hatt fokus på forskjellige områder
I 2021 klarte Wild X å inkludere 25 forskjelog en av disse handlet om å leve sammen rundt
et bål. Legg vekk mobilen og hør på fuglene,
lige nasjoner på turer, kurs, arrangementer og
aktiviteter. Vi klarte å bevise at mennesker kan bekken som renner, lyden fra bålet og vinden
leve sammen i en båt, i lavvo, rundt et bål og på som beveger seg mellom fjellkantene. Det ender
jakt og fisketurer. Ulike temaer ble diskutert og alltid med at folk snakker mer sammen, forteller
det dukket opp mange uenigheter, men rundt et hverandre morsomme vitser og deler forskjellige
historier. Vi har også arrangert turer for voksne,
bål med god og varm mat er alle venner. Wild
X handler om å gi hverandre plass, bli sett, tatt eldre pensjonister som ble ekstra rammet av pandemien sammen med ungdommene våre.
på alvor, gi opplæring og mestringsfølelse. I vårt
arbeid gir vi ungdommene grunnleggende opplæring og respekt for naturen og miljøet vi bruker.
Når vi er i skogen eller i fjellet er vi på besøk og
skal vise hensyn til naturens krefter, planter og
dyr. Wild X sitt arbeid med inkludering handler
om å kunne leve sammen. Vi er opptatt av å finne
metoder uten å måtte ha fordommer med hensyn til nasjonalitet, kjønn, religion og politikk. Vi
spør ikke hvor du kommer fra, men hvor du vil.
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videreføre en organisasjon som Wild X
under pandemien har ikke vært noen enkel
jobb verken for styret, ledelsen, de frivillige eller
deltakerne. Vi startet året med ukentlige aktiviteter og planlegging av sommerprogrammet,
men vi måtte stenge i to måneder for aktiviteter
innendørs og omorganisere aktivitetene ute for
å unngå å måtte avlyse alt. Vi kunne ikke frakte
folk til og fra tur, og vi kunne heller ikke servere
mat eller ha med mange på samme tur. Vi måtte
prioritere folk til turer og aktiviteter slik at flest
mulig fikk sjansen til å være med på de ulike
arrangementene, men det kostet oss mange som
dessverre ikke er med videre. Våren 2021 åpnet
samfunnet igjen og vi kunne senke skuldrene litt
og fikk gjennomført alle planlagte sommerturer
og aktiviteter som resulterte i mange gode og
fantastiske opplevelser og mye god opplæring.

Vi er opptatt av hele opplevelsen til våre ungdommer

Aktiviteter og turer
Vi startet året på vanlig måte og arrangerte
ukentlige aktiviteter på tirsdager, onsdager og
torsdag fra kl 17-20. Det varte ikke lenge før vi
måtte stenge alle innaktiviteter og omorganisere på uteaktivitetene. Det førte til usikkerhet
og ubalansert aktivitet for mange ungdommer.
Februar, mars og deler av april hadde vi unge
miljøarbeidere på gata mellom Furuset og Haugenstua. Deres jobb gikk ut på å snakke med
ungdommene, og spre råd og tips om smitteverntiltak. Disse ungdommene var ute på gatene
på tirsdager og torsdager. Onsdager tok de med
ungdommer på fisketur i nærmiljø sammen
med Urban Anglers. I denne perioden med
nedstenging og lite aktivitet klarte vi å arrangere
skøytekurs på Maridalen, en overnattingstur til
Bærumsmarka hvor vi sov ute med 10 ungdommer i -15 samt en vintertur til Øyerfjellet med
antall begrenset ungdommer. I tillegg arrangerte
vi dagsturer for barn og ungdom som ikke fikk
muligheten til å være med på overnattingsturer.

Riad er en av mange ungdommer som startet i
Wild X da han var 14 år og ble med på opplæringsjakt i Gausdal. Han fullførte jegerprøvekurs
i Wild X og ble med på opplæringsjakt i Gråøya
på rådyrjakt. Han er nå 17 år, og skøt sitt første
rådyr og var med på hele forberedelsen av turen,
slakting og matlaging.
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åren 2021 oppgraderte vi kjøkkenet på Høyiltross for nedstengning og krevende omorbråtenveien 15, og sammen med frivillige
ganiseringsarbeid har Wild X gjennomført
voksne og ungdommer har vi klart å male, skru på 203 aktivitetsdager i 2021. Dette fordeler seg på
skap, dører, stoler og få en ny benk på plass i det 149 aktivitetsdager i Oslo, 54 turdøgn fordelt på
nye kjøkkenet. Det ble mye ny kunnskap for ung- 18 turer, 1 jegerprøvekurs og 2 førstehjelpskurs.
dommene som var med på hele opplevelsen, og de Aktivitetene i Oslo omfatter uteaktiviteter på
fikk erfaring fra Ikea møbler. Videre mot somme- Høybråten hver tirsdag, fisking med fiskeklubren har vi tatt imot ungdommer fra Stovner bydel ben Urban Anglers hver onsdag og Kafé Jalla på
på sommerjobb. De malte, klippet kvister, skrudde torsdag. Vi måtte stenge i februar, mars og depå møbler, fikset turutstyr, arrangerte aktivitet for ler av april og snudde om på våre aktiviteter og
barn og var med på overnattingsturer i skogen.
hadde miljøarbeidere ute blant ungdommene på
Furuset og Haugenstua. Mange turer ble basert
på dugnadsarbeid ved hjelp av frivillige ungdommer og foreldre som bidro med kjøring og
organisering. Av større turer og arrangementer
kan nevnes uttynningsfiske i Asker, padletur på
Storsjøen, nattfiske i Oslomarka, førstehjelpskurs
til Øyer, sommercamp på Hornsjøen, fjelltur til
Besseggen, gjeddefiske i Vurrusjøen, ørretfiske til Ringebu, småviltjakt i Gausdal og Finse,
rådyrjakt på Gråøya, tre turer til Värmland for
å vedlikeholde leirstedet, dessuten dagsturer til
Oslo-marka og en rekke andre aktiviteter. Det
har deltatt rundt 1680 personer på aktiviteter
Wild X selv har gjennomført, eller som vi har
gjort i samarbeid med andre. 1140 deltakere er i
Oslo og 540 turdeltakere på større helgeturer fra
Oslo og andre steder i landet som Østfold, Lillehammer, Kristiansand og Buskerud.

Færre restriksjoner mot sommeren skapte mange
fantastiske opplevelser for mange ungdommer.
Det kom nye fjes til Wild X og vi fikk gjenetablert rutiner rundt større og mer stabile aktiviteter, turer og arrangementer.
n vesentlig grunn til at turene blir vellykket
er at vi har lyktes i å kombinere mestring,
omsorg og mat på en slik måte at ungdommene
får brukt sin energi, samtidig som de føler seg
trygge og godt tatt vare på. Å lage god mat fra
bunnen av er ikke dyrere enn å spise turmat. Alle
digger fårikål når de er med på hele opplevelsen.

E
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Aktivitetsdager i Oslo 2021
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Koronarestriksjonene skapte negativ
utvikling for mange barn og ungdom

W

ild X har begrenset flere situasjoner blant
barn og ungdom som var ute for å lage
bøll. Våre miljøarbeidere har vært tilstede på
Furuset og Haugenstua på tirsdager og torsdager
Mange endringer skjedde på kort tid og ungdommene våre ble hardt rammet av restriksjone-under nedstigningen, og de har forebygget manne. Vi hadde ønsket vi kunne arrangere større og ge konflikter som kunne ha eskalert.
mer utvidete aktiviteter under nedstenging, men
kapasiteten strakk ikke til. Det å omorganisere
aktiviteter og turer har vært krevende arbeid for
ledelsen i Wild X. Mange endringer skapte dårlig
etablering av aktivitet og det gikk ut over våre
frivillige, lokallag, medlemmene og deltakerne.
Mange ungdommer hadde ingen steder å gå til
eller noe sted å være. Hjemmeskole, lite fritidsaktivitet og stengt fritidsklubber førte til mer
konflikter hjemme hos mange familier som også
førte til mer aggresjon mot ungdommene.
Ungdommene ble jaget ut fra hjemmene sine,
og gata var det eneste alternativet stedet og ble
brukt som pusterom. Lite fokus på forebygging
under pandemien har økt til mer kriminalitet.
Ukontrollert mange ungdommer møttes under
tidene der man ikke skulle møte mer enn et
begrenset antall mennesker. Det førte til smitte- I løpet av 2021 hadde Wild X rundt 40 frivillige
økning blant unge og mer konflikter som førte på sentrale arrangementer. Frivillige har hjulpet
oss til å pusse opp kjøkkenet, tok oss med på
til kriminelle handlinger. Ifølge rapporten fra
NOVA (ung i Oslo 2021) viser det at pandemi- rådyrjakt, og vært på aktivitetsdagene og passe
på barn og ungdom. Mange har deltatt gjennom
en har påvirket livet til de aller fleste – og da
hovedsakelig i negativ retning. 62 % av Oslo – lengre tid, og representerer en god kontinuitet,
ungdommen svarer at pandemien påvirket livet samtidig som mange nye unge er kommet til. Vi
ser også at frivillige, selv om de flytter, fortsatt
deres en del eller mye i negativ retning.
deltar på større samlinger og turer. Wild X består av mange unge mennesker. De flytter, de er
under utdanning, de bytter jobber, alt sammen
ting som påvirker lokallagene og styrenes arbeidsmuligheter. Det er nedlagt mange hundre
timer frivillig arbeid i året som gikk.

Hvis alle gjør litt, er mye gjort
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Målet er at vi skal kunne gi det samme turtilbu- Det er ingen enkel jobb å nå ut på nytt til disse
det som vi har i dag, et tilbud som er åpent for ungdommene som trenger oss. Vi ser at blant
ungdom fra hele landet, samtidig som det drives dem vi jobber med, er det grupper som sliter
lokal rekruttering og kursvirksomhet, slik at vi mer enn andre og som både står i større fare for
gir et langt bredere og mer brukerstyrt tilbud.
å rekrutteres til kriminalitet eller å bli utsatt for
Det meste handler om gjennomføring av egne
kriminalitet. Enslige, mindreårige flyktninger/
turer og arrangementer, enten det dreier seg om asylsøkere er en av disse gruppene. De kan stå i
en tur til Besseggen, skøyteopplæring til Maridal, fare for å rekrutteres inn i narkotikahandel eller
vedhugging, maling, rydding, vasking, vedlike- vinningskriminalitet, men også for å bli utnyttet
hold av utstyr til leirstedet i Sverige og i hoved- på arbeidsmarkedet og i enda verre tilfeller ende
kontoret på Høybråten, eller at vi har trengt hjel- som ofre for menneskehandel. En stor del av delpeinstruktører på skytebanen. Koronapandemien takerne i Wild X, særlig på sommeren, tilhører
denne gruppen og det er derfor naturlig at vi har
førte dessverre til nedstenging av mange store
arrangementer som vi pleide å være med på som et ekstra fokus på dem. Vi fokuserer på mestfor eksempel lysvandringer ved Hvervenbukta og ringsfølelsen og gir dem et sted å være i der de
langs Alnaelva. Hvor viktig dette er ser vi av at blir sett, hørt og tatt på alvor. Vi skaper forbilder
oppunder tusen personer besøkte våre stands ved og det kan være et avgjørende bidrag til å redde
mange som står på kanten.
begge anledninger i 2019.
Vår beliggenhet midt i Groruddalen gjør at vi
har føling med disse miljøene og med unge som
Forebyggende arbeid
befinner seg i ytterkantene av dem. Høybråten
ligger midt mellom Furuset/Alna og HaugenWild X mener at kriminalitetsforebygging er
stua/Stovner. Et sted der det ikke finnes annen
en god bivirkning av alt godt utført arbeid med organisert fritidsaktivitet for unge i nærmiljøet
barn og unge. Vi opplever og sporer den positi- enn Wild X fritid og friluftklubb. På en vanlig
ve bivirkningen Wild X gjør for ungdommene aktivitetsdag i sommer pleier det å være rundt 60
fra hele byen og spesielt i Groruddalen. Etterbarn og unge. Vi har hatt aktivitet på tirsdager
virkning av koronapandemien har ført til større og torsdager 16-20 på Høybråten og fisketurer
behov for ressurser til mer forebygging og det er rundt i byen på onsdager 16-20. Vi har ungdomfordi restriksjonene har skapt et vakuum mellom mer som kommer på våre aktiviteter fra Søndre
ungdommene og den viktige jobber vi gjør.
Nordstrand, Alna, Østensjø og Bjerke bydel.
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SAMARBEID

Utstyr

Ungdom som kommer i kontakt med Wild X har
Wild X har fortsatt samarbeidet med Norges
i utgangspunktet lite friluftserfaring, dårlig råd
Fjellstyresamband og lokale fjellstyrer om opp- og har derfor heller ikke nødvendig utstyr, eller
læringsturer og naturopplevelse rundt i Norge. I kunnskap om hvordan det skal brukes. Før vi tar
2021 omfattet dette fire sommerturer med fiske- med nye ungdommer på tur, tar vi en utstyrstur til Hornsjøen, gjeddefiske i Vurrusjøen, fjell- sjekk på hver enkelt og supplerer med nødvendig
og fisketur til Gjendebu, samt to småviltjakttu- utstyr fra lageret. Vi har lavvoer, telt, jaktdresser,
rer til Gausdal og Finse. Wild X har etablert et støvler, soveposer, liggeunderlag, ullgensere,
samarbeid med Forandringshuset på Holmlia og regntøy, fjellduk, luer, fiskestenger, hagler, stormsammen arrangerte vi en dagstur til Østmarka kjøkkener, kompass, arbeidskniver, tursekker og
og ga ungdommene opplæring i padling, fisking et hav av andre ting man kan få bruk for på tur.
og båltenning. I tillegg har vi samarbeidet med At ungdommene opplever nødvendigheten av
flere bydeler som Stovner, Alna, Nordre Aker
godt utstyr, resulterer dessuten på sikt i at de selv
og skoler som Stovner vgs. Ammerud, Hellegår til anskaffelse av turutstyr og vi opplever at
rud, Hersleb vgs. og saLTo-koordinatorer i Oslo de deretter kommer for å låne ting til venner som
om aktivitetstilbud til unge lokalt. Wild X er en ønsker å bli med på tur. Vi bestreber oss på å ha
godkjent lærlingsbedrift innenfor barn og ung- et variert lager av telt, soveposer, liggeunderlag
domsfaget og dette samarbeider vi med OLK
og varme klær til utlån. Mange brukere, ukyndig
(opplæringskontoret) om. I juli samarbeidet vi bruk og generell slitasje tærer hardt på utstyret,
med Hornsjø Høyfjellshotell som tok oss imot samtidig som at vedlikehold og rengjøring av
med mat og kurslokale da vi arrangerte sommer- utstyret tar mye tid. Økonomisk er det derfor en
camp med malekurs ved Hornsjøen og miljø- utfordring å holde utstyrslageret gående, og her
arbeidere fra Wild X tilrettela aktiviteter og lek. ligger vi stadig på etterskudd.
Wild X har samarbeidet med NJFF Lillehammer
om instruktørhjelp på skytebanen når ungdommene fikk opplæring på leirdueskyting under
sommercampen i 2021. Vi har også samarbeidet
med lokale folk om en uttynningsfisketur til
Stikkvannet og hadde med unge jenter som lærte å sette ut garn, ro båt og tenne et bål.
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Halal mat på alle turer

Flerkulturelle ungdommer skaMat er ikke bare mat. Inkludering og integrering per en positiv endring i samskjer ofte gjennom maten. Vi tar med krabbeko- funnet

kere, store gryter, øser og gamma (kjøkkentelt).
Med vårt kjøkkenutstyr kan vi lage mat til 60
personer i høyfjellet. Vi lager mat sammen med Vi har tilrettelagt flere aktiviteter for denne
gruppen av ungdommer, og ungdommene i
våre turdeltakere, og de lærer å steke løk, lage
Wild X har vært veiledere og instruktører og
salat, krydere maten, de lærer om hygiene og
å bruke kjøkkenutstyr med omhu. Vi har alltid tolker for de unge asylsøkerne. På denne måten
med en kokk som lager god mat til våre deltake- får nyankomne unge et nytt blikk på Norge, og
re, og det gir mange gode og fantastiske opple- ungdom som har slått rot i Norge kan dra nytvelser. Noen har aldri vært på kjøkkenet og noen te av både hjemlandets språk og tradisjoner i
har lite erfaring. Alle hjelper til med å lage mat, kombinasjon med sin norske identitet for å åpne
rydde til middag og tar oppvasken sammen. Å noen nye dører for andre, samtidig som de selv
lage mat fra bunnen av er å vise ungdommene får ny innsikt i livssituasjonen til mennesker på
flukt.
at de er viktige og fortjener god og sunn mat.
pplæring går begge veier og det er fanRettene vi lagde på turer i 2021 er kyllingcurtastisk å se hvordan disse ungdommene
ry, fårikål, biryani og typisk gryteretter som ris
eller bulgur med kjøttdeiggryte i rødsaus med jobber for å tilpasse seg en ny tilværelse i et nytt
land. Mange gutter og jenter som møter opp har
grønnsaker. Hvert år avslutter vi med Wild X
sitt tradisjonelle juleavslutning der vi serverer språk utfordringer, og de lærer å kommunisere
rådyr. I fjor var det Riads rådyr som han jaktet og snakke flytende norsk bare noen måneder etpå Gråøya, fugl fra høst, fisk fra nærmiljøet og ter. Mange av dem har blitt frivillige ledere. Fem
andre retter som ribbe, and, gås, kalkun og pin- av syv medarbeiderne i Wild X har bakgrunn
som flyktninger. Ansatte har bakgrunn fra 5
nekjøtt.
forskjellige nasjoner. Vi er en internasjonal forsamling, men arbeidsspråket vårt er norsk. Noe
annet ville bli et sant kaos, med mennesker som
snakker arabisk, norsk, vietnamesisk, persisk,
kurdisk og hva det nå måtte være for språk.
Det er ingen enkel jobb å ta med unge gutter og
jenter på tur til fjells og til skogs for å oppleve
Norge og bli kjent med norske verdier. Mange
har ikke begrep om hva de gir seg ut på, vet ikke
hvordan de skal kle seg og forstår ikke språket.
Da gjelder det å ha ledere som kan forklare ting
på morsmålet, det gjelder å ha nok flinke ledere
til å se alle deltakerne og hvilke behov de har, og
det gjelder å ha nok utstyr til utlån og folk som
både har styr på utstyret og kan vise hvordan
det skal brukes.

O
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Opplevelser og utfordringer

Vi er på tur for en grunn

Risiko, spenning, mestring og ekte ansvar har Hele vår kommunikasjon til ungdommene
vært viktige stikkord for rekruttering til Wild
handler i grunnen om å si at det er ditt Norge,
X. Vi lar ungdom velte med kano, gir opplæring ta det i bruk og vis respekt. Poenget er at vi skal
i motorsagbruk, bruken av øks og kniv og å gå gjøre en del av norsk liv og tradisjon tilgjengelig for alle, på like fot, og hvor forskjeller er en
alene på jakt med skarpe skytevåpen. Forutsetningen er at de får riktig opplæring i sikker- styrke, ikke en begrensning.
rygghet og selvrespekt er viktig, ikke bare
het og bruk av verneutstyr. Den typiske Wild
når man skal møte naturkreftene, men
X-deltaker kommer inn i våre aktiviteter etter
å ha blitt spurt om vedkommende har lyst til å også i byen. I Wild X legger vi stor vekt på at
bli jeger, et spørsmål som ofte kommer som en ungdommene skal få den rosen de fortjener, og
overraskelse, men som ofte får et ja som svar,
vi gjør hva vi kan for at de også skal rose hverandre. Vi ønsker å plante gode, trygge og ekte
når man bare får sett for seg muligheten.
Vi har valgt å ha færrest mulig regler på våre ar- følelser til naturen hos våre deltakere gjennom
rangementer. Dette betyr at med unntak av krav opplevelser. De er neste generasjon som skal
om rusfrihet under arrangementer, at gutter og bruke vår natur, og samtidig videreføre rejenter sover hver for seg og et generelt krav om spekten og omhuen for dyr og planter. Vi tror
at man oppfører seg ordentlig mot hverandre, imidlertid at den viktigste grunnen til at vi får
har vi ingen andre regler enn rene sikkerhets- minoritetsungdom med ut i naturen er at vi
regler. Dette gjør at ungdommene selv er blitt
kommuniserer svært tydelig at det er dem vi
svært flinke til å sette grenser, både for seg selv henvender oss til, og at Wild X er et flerkulturelt
og hverandre. Vi jobber for at ungdommene skal tiltak. Samtidig som vi gjør dette, kommuniserer
lære etikk og moral når de er alene i skogen.
vi også tydelig at Wild X er åpent også for etnisk
Videre kommer de enkle og samtidig viktigste norsk ungdom og at vi ikke ønsker å være en
reglene som gjelder respekt for dyr og natur. På ghetto.
den annen side stiller vi strenge krav til kunnskap hos frivillige ledere, og alle ledere i Wild X
skal ha førstehjelpskurs, kurs i konfliktmekling
og ha gjennomgått vårt egenutviklede lederkurs.
Unge ledere får jegerprøvekurs fra de er 16 år.
Kommunikasjonen og samarbeid med ungdommene har sine utfordringer i ungdomsalderen,
og det løser vi med mat og oppmerksomhet. I
samarbeid med foreldre får vi en positiv utvikling av ungene som blomstrer med arbeidsoppgavene de får og spesielt når de mestrer dem.
Foreldre har rett til å vite at ungene deres er
trygge sammen med fornuftige voksne, at det
ikke er rusmidler og at jenter får være i fred. All
denne informasjonen er derfor lagt ut på Internettsidene våre, slik at ungdommene kan vise
det til foreldrene.

T
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Administrativt
Året 2021 startet med Arin Borgen som økonomiansvarlig, Ali Abdullah som daglig leder, tre
ansatte på deltid og en lærling. Wild X ansatte på begynnelsen av sommeren 2021 Amir Ranjbar, tidligere frivillig, turleder og turdeltaker. Han kom til Norge i 2013 Amir er ferdig utdannet
sosionom og jobber med forebyggende arbeid, turer, aktiviteter og er ansvarlig for Wild X sine
kjøretøy. Marte Ødegård ble ansatt da Arin Borgen sluttet i Wild X. Marte har master i Kultur og
Samfunn med retningen Sport Management og er vår økonomiansvarlig og jobber med administrative oppgaver. Riad Alalo, Mustafa Alali og Pedram Ziaei har jobbet på de ukentlige aktivitetene som arrangeres på tirsdager, onsdager og torsdager på kveldstid. Peter er vår lærling og jobbet
med barn og ungdom på turer og aktiviteter.
På slutten av 2021 året besto ledelsen av 3 heltidsansatte Amir, Marte og Ali. Miljøarbeidere på
deltid som Lucas, Riad, Mustafa, og Peter som lærling. I sommer 2021 ansatte Wild X 8 ungdommer på sommerjobb fra Stovner Bydel, og 5 ungdommer på som Wild X lønnet til å jobbe på
sommerprogrammet.
Styre besto av Ingunn Vatnøy som styreleder og Arne Backer Grønningsæter, Olav André Manum
Mohamad Riad Mohamad Mohanad Alalo, Vigdis Saure, Jon Simon Lindi, Amir Houssein Ranjbar Zeidabadi, Mhd Mustafa Youssef, Rolf Utgård, Umar Ditta som styremedlemmer.
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Framover
Wild X er en møteplass, uansett om vi sitter rundt et bål, heiser det kurdiske eller afghanske
flagget på Besseggen eller slåss med gjedder i Storsjøen og Vurrusjøen. Det som teller er hva som
knytter oss sammen, de verdiene som forener oss, som gjør at vi kan bygge et fungerende fellesskap og et fungerende samfunn. Skogen og fjellet gir oss ro til å tenke de riktige tankene, utfordringer til å streve sammen og mulighet til å oppdra hverandre. For mange er Wild X veien ut i
naturen og det skal vi fortsette å være. Wild X har lært ungdommene å plukke med seg søppel fra
naturen og det skal vi fortsette videre med i årene framover. Lavterskel aktivitetstilbud inkluderer
alle på lik linje og dette ønsker vi å fortsette med, samtidig ønsker vi å jobbe videre med å utvikle
vårt inkluderingsarbeid for å gi turmuligheter til flest mulig som ikke har så mye fra før.
Videre skal vi etablere flere lokallag og aktivitetstilbud til ungdommer fra andre steder i landet.
Wild X opplever utfordringer med økning av drift kostnader som gjør vår framtid vanskeligere.
Dette håper vi kan finne løsninger på i kommende årer.

SAMMEN TIL EN NYERE TID FULL AV FANTASTISKE OPPLEVELSER

www.wildx.no
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