
VENN SKAP: - Vi er vel dig for skjel li ge, og 
det har vi stor re spekt for, sier jen te ne i sy - 
k lub ben «Vin ner la get». Fra venstre: Chris ti-
ne  Ot ter stad (39), Tri ne Foyn (40), Han ne 
 Jo sef sen (45), og Vi vi an San ne (44). 

Jen te gjen gen
Da me lag, sy klubb, ven nin ne klubb, 
jen te gjeng; man ge kvin ner har små 
grup per hvor de mø tes jevn lig for å 
sy, drik ke te el ler vin – og skrav le uten 
mann og barn til ste de. Noen drar 
også på tur sam men. Hva er det som 
gjør at jen ter tri ves så godt med å 
mø tes på den ne må ten? Vi har møtt 
en «sy klubb» fra Kol botn uten for Oslo 
og in ter vju et for fat te ren bak tri lo gi en 
Tirsdagsdamene.
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De har delt tykt og tynt i 18 år, og er sta dig like gode ven ner. 
– Vi er rau se med hver and re, det er hem me lig he ten, sier den 
gla de syk lub ben «Vin ner la get» fra Kol botn. 
Tekst: Tine C. Holm     Foto: Britt Krogs vold An der sen

Vinner-
venninner!

Ukens tema:
Syklubb

Da gen før har noen av dis se jen te ne 
løpt mot bak ke lø pet «Os los brat
tes te» og kon kur rert om å nå først 

opp til Tryvannstårnet i Oslo. Det sier 
ikke bare noe om hvor spre ke de er, men 
også om hvor dan de går på, uten å gi seg, 
selv om li vet av og til kan være slit somt 
og trått. I syk lub ben «Vin ner la get» kan 
de – til tross for nav net – slip pe mas ken, 
være seg selv og snak ke om hva som 
helst. 

– In gen ting er tabu, be dy rer Han ne 
Jo sef sen (45), og skjen ker hvit vin i glas
se ne.

Syk lub ben, som egent lig be står av 
syv da mer når alle får til å sam les sam
ti dig, traff hver and re da de alle job bet 
som in struk tø rer på Sata Spekt rum i 
Oslo på 90tal let. Den ne søn dags et ter
mid da gen mø ter vi fire av med lem me
ne i syk lub ben hjem me hos Han ne på 
Kol botn.

Hu mo ren er fel les, kje mi en stem
mer og lat te ren sit ter løst. Men selv 
om de li ker å tul le og tøy se, er også 
al vo ret der.

– Det blir som et fri kvar ter fra 
hver da gen når vi mø tes. Vi slip per 
å late som, vi er bare oss selv. Har 
noen en dår lig dag, prø ver vi å snu 
det til noe po si tivt i ste det for å 
hen ge oss på el ler være be læ ren de, 
sier Han ne.

Vil hver and re vel 
Hun av slø rer lat ter mildt at en 
gang syk lub ben var med på å snu 
et pro blem til noe hyg ge lig, var 
da hun selv ble skilt fra man nen 
sin. Da fikk hun ut le vert en «sin
gel pak ke» hvor det ikke bare var 
uke bla der og sjo ko la de, men også 
noen hjel pe mid ler fra Kon do me

ri et… Slik fikk hun seg en god lat ter, og 
fikk tan ke ne bort fra alt det tris te.

– Det er lov til å kla ge litt alt så, fort set ter 
Chris ti ne Ot ter stad (39), som er ut dan net 
coach og job ber som kurs og fore drags
hol der. 

– Men vi er kon struk ti ve når vi står oppi 
ting. «Hvis du ikke li ker deg der du er, så 
flytt deg! Du er vel ikke et tre, for pok ker!» 
sier hun, og får ap plaus fra de and re. 

Raus het me ner Chris ti ne er år sa ken til 
at de har klart å hol de sam men i alle dis se 
åre ne.

– Vi vil hver and re det al ler bes te, det er 
helt opp rik tig, og det som gjør at vi har det 
så bra sam men, sier hun. 

Der med me ner hun at de også unn går 
bak snak king og mis un nel se.

– Om jeg er sær på min egen måte, så 
tå ler jeg at en an nen er sær på sin måte, og 
det er helt greit. Vi er vel dig for skjel li ge 
da mer, og ge nu int gla de for ulik he te ne.

Mens gra fi ker, grün der og in struk tør 
Han ne er gjen gens sjarm troll, de res egen 
Brid get Jones som all tid er på slan ker’n, 
er ung doms sko le læ rer Tri ne Foyn (40) 
den dis tré, men mor som me. Vi vi an San ne 
(44), som er sen ter le der for Sata Hel le rud, 
er or dent lig. Hen ne kan du all tid sto le 
på, for hun har struk tur på alt. Coa chen 
Chris ti ne der imot, er den som får deg til 
å ten ke nytt og an ner le des. De tre som er 
på fe rie når Norsk Uke blad er på be søk, er 
Anna Ryymin (35), psy kia trisk sy ke plei er 
og, iføl ge ven nin ne ne, en vil je sterk dame, 
Ben te Staa vi (49), som job ber i bank og er 
gjen gens over skudds men nes ke, og Kris tina 
Slåttsve (36), som er lege med or den på alt, 
og har flyt tet til Bodø.

Hjel per hver and re
Coach Chris ti ne sier at hun tror kvin ne
nett verk som det te er vel dig vik tig å ha.
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SKriVer OM VennSKAP: Vennin-
ner er gull verdt, mener forfatter 
Monika Peetz. 

– Det er ofte nære venn skap 
de mang ler, de som kom mer 
og har sam ta ler hos meg som 
coach, sier hun. 

– Vi kvin ner tren ger and re 
kvin ner vi kan snak ke åpent 
med. Vi tren ger den opp back
in gen og fel les ska pet det gir. 
Jeg tror det er blant an net for di 
vi er mød re og har man ge rol
ler vi skal fyl le. Sli ter du med 
noe, så er det sik kert minst to 
and re rundt bor det som har 
opp levd det sam me, og kjen ner 
seg igjen. Bare det kan være 
nok til at du fø ler deg bed re, 
sier hun. 

Selv sier hun at hun kan 
rin ge hvem som helst av de 
and re i syk lub ben hvis hun 
tren ger å pra te om noe van ske
lig. Det er en gjeng hun sto ler 
på.

De mø tes cir ka an nen hver 
må ned, og har en egen grup pe 
på Face book hvor de kan av ta
le mø ter. Det er in gen fast dag 
og in gen fast tur nus; de tar det 
som det kom mer. Noen er flin
ke til å bake, and re til å dek ke 
bord, mens noen gjør det en
kelt og kjø per noe fer dig.  

– Det er ikke det som   ser
ve res som er vik tig, det er våre 
fel les in ter es ser og sam hol det, 
sier Vi vi an.

Nav net «Vin ner la get» er iro
nisk ment. De går all tid på for 
å vin ne, uan sett om det er bak
ke løp, Skar ve ren net, in ne ban
dy el ler en hyt te tur til Try sil. 

– Med så stort på gangs mot, 
er det ikke så far lig om vi ta per, 
det blir nær mest en ba ga tell!

Hun had de in gen anel se om at 
da me klub ber var så po pu lært. 
Hun had de bare en idé om å 
skri ve en bok om fem kvin ner 
som had de holdt sam men i 
man ge år, og som hvert år dro 
på tur sam men. Et ter at bo ken 
Tirsdagsdamene. Rei sen til 
Lour des ut kom i 2010, ble hun 
ned les set av mai ler og brev fra 
kvin ner som skrev at de had de 
lig nen de kvin ne klub ber.

– «Vi er tirsdagsdamene!» var 
det fle re som sa. Jeg ble utro lig 
over ras ket over om fan get, for
tel ler den tys ke for fat te ren, som 
bor med mann og ten årings
barn i Ams ter dam.

Den før s te bo ken solg te 
 nes ten   700 000 eks em pla rer i 
Tysk land. I Nor ge gikk den rett 
inn på best sel ger lis te ne, og 
 sam men med poc ket ut ga ven lå 
 bo ken på lis te ne i 78 uker og 
solg te over 120 000 eks em pla
rer. Også bok num mer to ble en 
stor suk sess i Nor ge, og nå er 
hun ute med bok num mer tre i 

 – Bra for hel sen
– Jen ter kan pra te åpent 
sam men på en helt an nen 
måte enn menn. Vi tren ger 
nære ven nin ner for å hol de 
oss oven på i en stres set    
ver den, sier for fat ter Mo ni ka 
Peetz (50).

se ri en, Tirsdagsdamene. 
 Mel lom ugress og bloms ter.
Ide ene til bø ke ne får Mo ni ka 
mens hun skri ver. Hun viss te at 
det måt te være fem da mer, men 
ka rak te re ne dan net seg et ter 
hvert. En ken Ju dith er den hun 
selv lig ner minst på, sier hun, 
men el lers har hun litt av alle i 
seg, og hun har brukt  er fa rin ger 
fra sine ven nin ners ek te skap og 
kjær lig hets liv – uten at noen er 
blitt for nær met av den grunn, 
iføl ge hen ne selv.

Mo ni ka me ner det er vik tig å 
være raus over for ven nin ner. I 
bø ke ne hen nes mø ter vi ven nin
ner som vand rer gjen nom  li vet 
sam men og de ler li vets 
 er fa rin ger på godt og vondt. 
Men selv om hun me ner at kvin
ner er flin ke til å støt te hver and
re, kan det opp stå gnis nin ger. 
En av kvin ne ne i  bo ken er utro 
med en av de and res ek te mann. 
Utro lig nok kla rer de to ven nin
ne ne å for bli ven nin ner, mens 
ek te ska pet  ry ker.

– En ven nin ne av meg opp lev
de det te i vir ke lig he ten. I lik het 
med i bo ken min, inn så kvin nen 
at det var ting inn ad i ek te ska
pet som skur ret, sier Mo ni ca.

Hun me ner at skal man 
 be va re et godt venn skap el ler 
for hold, er det vik tig å inn se at 
vi alle bare er men nes ker som 

gjør feil, og sier og gjør 
 dum me ting. Opp står det en 
kon flikt, er det vik tig å ta ett 
steg til ba ke og ten ke over 
 tin ge ne.

– Like vik tig er det å kla re å 
til gi, sier hun. 

Gode råd
● Vær rau se mot hver and re.
● God ta og sett pris på at dere er  
    for skjel li ge.
● By på deg selv.
● Støtt hver and re. Sørg for at det  
    er rom for og tak høy de til at alle  
    tør å være den de er.
● Legg lis ten lavt når det gjel der  
    matla ging og hva som skal  
    ser ve res.               
    (Kil de: Ven nin ne gjen gen «Vin ner la get»)

STerKT Venn SKAP: Bes te venn in ne ne f.v. Han-ne Jo sef sen (45), Vi vi an San ne (44), Tri ne Foyn (40) og Chris ti ne Ot ter stad (39) set ter stor pris på syk lub-ben, hvor de kan sen ke skuld re ne og snak ke om alt. Anna ryymin (35), Kris tina Slåttsve (36) og Ben te Staa vi (49) var ikke til ste de da bil det ble tatt. 

Vinn bok!
Klikk deg inn på vår nett si de, 
www.norskukeblad.no, og 
for tell oss hva ven nin ne gjen gen 
din be tyr for deg. Ti del ta ge re 
vin ner en sig nert ut ga ve av 
bo ken Tirsdagsdamene. Mel lom 
ugress og bloms ter (Bas ti on 
for lag), skre vet av Mo ni ka Peetz. 
Svar frist: 11. november 2013.
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