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BRØSTADBOTN: Lone
Merethe Danielsen (31) og
Joakim Hellemo (18) tar
utfordringen på strak arm.
De skal lede årets Dyrøy-
seminar.
■ Morten Dokka

Danielsen og Hellemo skal dermed ta sty-
ringa på det åttende Dyrøyseminaret 18. og
19. september.
I salen i Nordavindshagen vil det sitte

omkring 200 mennesker, deriblant kommu-
nal- og regionalminister Liv Signe Navarse-
te. Oppdraget tar de som en utfordring.

Tar utfordringen
De skal lede hele den første dagen av semi-
naret. De skal introdusere og styre tematik-
ken og vil få stor innflytelse på seminaret.
Og de skal også ta ansvaret alene for avslut-
ningen.
– Da jeg ble spurt sa jeg at jeg skulle svare

dagen etter. Det kom litt uventa. Men jeg
tenkte egentlig å svare ja uansett, sier Dani-
elsen.
– Når det nærmer seg bare to uker til

seminaret kan jeg ikke si annet enn at jeg er
litt nervøs. Men jeg har ikke lyst til å følge et
ferdig manus. Det blir litt for lettvint og kje-
delig, sier hun og ser ikke bort fra at det skal
tas i bruk både humor og ironi.
– Ved sin side får hun Joakim Hellemo.

Heller ikke han har prøvd seg på noe lig-
nende. Han bedyrer at nervene er under kon-
troll.
– Ja, det skal gå bra. Jeg synes det er en

grei utfordring og tror det blir en positiv
erfaring. Vi må nok ha en slags mal, men det
er viktig at vi kan legge til egne ting også,
sier han.

Uoppdaga ressurser
For Ragnvald Storvoll er det svært viktig å
engasjere ungdom i seminaret.
– Det er ikke tilfeldig at disse to er spurt.

Vi mener de fint kan klare dette. Det er vik-
tig at unge får slike utfordringer, vi har erfa-
ringer fra tidligere der vi ser at unge men-
nesker vokser på slike oppgaver. Vi er ute
etter uoppdaga ressurser og løfte dem frem.
Og vi skal gjøre det vi kan for å forberede
Lone og Joakim så godt som mulig. De skal
jo være synlige i forhold til media og semi-
naret blir også streamet til hele verden. Og
jeg ser heller ikke bort fra et det kan komme
noen overraskelser fra dem, sier Storvoll.

Britiske studenter
– At unge får slike utfordringer er viktig
og verdifullt både for dem og samfunnet
vårt. Dette er verdier som ikke kan måles
i kroner og ører, sier leder Marit Alvig
Espenes av Dyrøyseminarsenteret.
– Vi får også et spennende britisk

besøk under seminaret. Fire veiledere og
professorer har med seg 12 mastergrad-
studenter fra Southampton. De skal være
her fra onsdag til søndag.  Her skal Kast-
nes-samfunnet ta ansvaret for dem. De
skal ta dem i mot, guide dem og vise dem
rundt. Studentene skal også være med i
engelsktimer på ungdomsskolen. For oss
er dette kjempespennende. Hvem vet hva
vi får igjen for dette fremover, fortsetter
hun.
Årets seminar har nettopp unge men-

nesker i fokus der de voksne i stor grad
skal lytte. Mange unge i Dyrøy er også
engasjert i seminaret, både skole og bar-
nehage er med i forberedelsene.
– Vi ser jo allerede effekter av semina-

ret. Og det tror jeg også vi vil gjøre i lang
tid etterpå, sier Alvig Espenes.
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Mer om 
Dyrøyseminaret

■ Årets Dyrøyseminar tar framtida
på det største alvor. På podiet kom-
mer kun unge under 35 år.
■ 12 master- og PhD-studenter i
faget Web Science fra Universitetet
i Southampton bidrar med eget
verksted om ungdom, medvirkning
og IKT (web futures)
■ Distriktssenteret (KDU) er medar-
rangør for andre gang og arrangerer
verksted om hvordan best mobili-
sere blant ungdom.
■ Statsråd Liv Signe Navarsete
åpner seminaret, som er en del av
Forskningsdagene i Midt-Troms.
■ Senteret er spesielt stolte over å
fått Merima Maja Brkic med på
laget, den norsk-bosniske jenta
som har vært rådgiver for David
Cameron, bidrar med foredrag om
mobilisering blant ungdom
■ Anders Waage Nilsen skal gi opp-
spark til debatt på dag 1. De som
har fulgt bloggen hans waagenilsen
vet at han kan engasjere! For øvrig
henvises til programmet for flere
detaljer.

Tar utfordringen. Lone Merethe Danielsen og Joakim Hellemo har takket ja til å lede årets Dyrøyseminar. FOTO: MORTEN DOKKA
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God hjelp. Lone Merethe Danielsen og Joakim Hellemo skal få hjelp av Ragnvald Storvoll og
Marit Alvig Espenes til å forberede seg.
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