
Jan Petter (68) Er veldig glad i å jobbe med andre, spesielt 

ungdom sier han.  

HJELPER UNGDOMMEN: - Her tar Jan Petter en pause etter at han har hjulpet ungdommen 

med å skru. 

Av Thomas og Anders | 4. april 2022 | 

- Det er viktig å ha tid til alle, forteller Jan Petter Naustvik (68) fra Rena. Hver onsdag hjelper 

han ungdom med å skru alt fra biler til gressklippere på “Værsted” i den gamle Karton- 

fabrikken på Rena. 

"Værsted" er et i hovedsak et mekkeverksted og et møtested for ungdom. Her møter du 

voksne engasjerte som støtter og veileder der det er behov. Du trenger ikke ha noe mekke 

erfaring fra før, med litt interesse kommer du langt. 

- Jeg liker å jobbe med ungdom, det er givende, stimulerende og det holder meg ung sier han 

mens han ler. 

I løpet av den tre timer lange mekke-økta, er det vanligvis cirka 10 ungdommer til stede. 

Tiden går som regel veldig fort for både ungdom og voksne. 
 

-Hva er egentlig “Værsted”? 

- Det er et prosjekt som foregår i samarbeid med Trygg trafikk. Håpet er at det skal påvirke 

ungdommens adferd i trafikken på en positiv måte. Samtidig skal det være et tilbud for de 

som er interessert i skruing og for eksempel ikke fotball, fortelle Naustivik engasjert. 

Jan Petter er ikke alene i prosjektet, han har med seg Roger Hanstad, Olaf Ilsaas og Ole Andre 

Rødsåsen. Sammen har de mye kunnskap som ungdommene setter stor pris på. 



Det er ikke bare mekking som foregår på “Værsted”. Du kan i tillegg også snekre, holde på i 

smia, male eller komme med egne ønsker til aktivitet. Mekkeverkstedet holder åpent på 

onsdager fra 17.00-20.00. Ungdom fra 12 år er velkomne 😊 

 

FULL GASS PÅ VÆRSTE: - Her har ungdommene litt av hvert av prosjekter. 

 

Viktig jobb i Oslo 

Jan Petter har vært opptatt av motor siden ungdomsårene. -Motor og bil interessen kom i 17- 

18 års alderen da jeg begynte og øvelses kjøre - Jeg har hatt flere motorsykler og biler opp 

igjennom som jeg har skrudd litt på, jeg liker å ha noen prosjekter.  

-Er det andre ting en motor du er opptatt av? Fortell! 

- Jeg er opptatt over det jeg holder på med i Oslo, Hjelpe folk med spesielle problemer 

-Fortell mer om det.. 

- I Oslo jobber jeg for kirkens bymisjon, jeg hjelper folk med rusproblemer. Jeg er veldig glad i 

å hjelpe andre sier han mens han smiler. 

-Hva utdannet du deg som? 

- Jeg har mye utdanning, den første utdanningen jeg tok var styrmann i marinen. Etter det 

gikk jeg på BI og på høgskolen her på Rena 

-Hva liker du å holde med på fritida? 



- Jeg er veldig glad i å være med barne-barna mine. Også har jeg en hytte på Femund som jeg 

er på ganske ofte, der har jeg noen fine fiskeplasser der jeg pleier å være litt 

-Hvor var barndommen din? Hvor har du vokst opp? 

- Jeg har vokst opp i Oslo på et sted som heter Abildsø der var det veldig bra. Jeg hadde en 

veldig fin oppvekst. Jeg har flere venner igjen derifra. 

 

Fikk sjokkbeskjed 

Ungdommene på ‘’Værste’’ merker ikke så mye til det, men egentlig sliter Jan Petter med 

alvorlig kreftsjukdom i ene nyren. 

- Du har nettopp hatt kreft? Kan du fortelle litt om det? 

Han lener seg bakover og tenker litt - Det var en sjokkmelding å få. Det tok noen dager før det 

gikk innover på meg. Jeg har et helt annet perspektiv på livet nå.  

-Hvordan har sykdommen påvirket deg? 

- Jeg har jo blitt flinkere til å ta vare på den tiden jeg har i livet og jeg setter mer pris på det 

jeg har i liver som for eksempel familie og venner 

-Hvordan har du det nå? 

- Nå er jeg ganske realistisk. Jeg er ikke helt ferdig med behandlinger, men jeg tenker positivt. 

Det er ingen tvil om at Jan Petter er en engasjert ungdomsarbeider, og det er mange som har 

glede av han og jobben han gjør. Og som han selv sier - Det er viktig å ha tid til alle, og gjøre 

mot andre det du vil at de andre skal gjøre mot deg. 

 


