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Nå er det mange som skriver og spør om hva 4K er for noe. Noen skriver til meg at en slik
forklaring burde stå i hvert eneste På skråss. Det er visst lenge siden jeg har sagt noe om
dette, så her er en slags forklaring -slik jeg føler det idag. (Det varierer litt fra dag til dag . .
.) 4K betyr KKKK, og de fire K'ene står for:
Kos, Klem, Kyss, Klapp. Kanskje er det noen som synes at dette lyder litt klissete og
sentimentalt. Men vi som er med i 4K - det er omtrent 20 000 barn og voksne
- tar dette ganske greit. Det viktigste er at hver og en finner frem til det som er naturlig for
henne eller ham, når det gjelder å vise følelsene sine.
Idéen om 4K slo ned i meg en dag for noen år siden, og var ment som en engangsspøk da jeg
skrev om det i Aftenposten. Men så viste det seg at det var mange som savnet akkurat dette
- en klem og en kos mellom mennesker som er glade i hverandre. Så var det ingen vei utenom
- vi måtte lage en klubb av det.
Vi fikk medlemsnåler, og de er nydelige. De er gratis, for de som styrer med AMagasinet og
Aftenposten forsto at vennskap og kjærlighet ikke skal koste. De som vil bli med, skriver bare
til På skråss, så kommer nåler og medlemskort i posten.
Når klubben vår heter Kos, Klem, Kyss og Klapp, så betyr ikke det at vi skal labbe omkring
og klemme alle mennesker. Det betyr at vi vil vise at vi er glade i noen. Og at vi er glade hvis
noen viser at de bryr seg om oss. Det finnes mange måter å vise slikt på, Kos, Klem, Kyss og
Klapp er noen av måtene. Et smil eller et godt ord er andre måter.
Vi har funnet ut at de fire K'ene våre går opp i én stor K: Kjærlighet.
Vi har ikke noe register over medlemmer. Vi har ingen lover og regler som du skal følge.
Du vet selv hva 4K betyr for deg. Dette er en klubb for frie mennesker som bestemmer over
seg selv. Kanskje det er derfor 4K har fått så mange medlemmer.
Kanskje det er derfor at vi er like mange voksne og barn som er med. Helt fra ufødte barn i
maven til moren sin og til mennesker som er mer enn hundre år gamle. Kanskje det er derfor
at leger, lærere, førskolebarn, forelskede tenåringer, sykehjemspasienter, politikere og
sykepleiere er med. Kanskje det er derfor dette har spredt seg utover hele verden, slik at vi
har medlemmer i alle verdensdeler. Selv om mennesker som snakker et annet sprog ikke helt
begriper hva de fire K'ene betyr - annet enn at de er symboler på vennskap.
Noen sier at nordmenn er kalde og selvgode og ikke bryr seg om andre mennesker. Hver uke
får jeg haugevis av brev fra barn og voksne som forteller meg det motsatte. Hver dag møter
jeg mennesker som viser meg at vi er varme og vennlige og fulle av glede som vi vil dele med
andre mennesker.
For meg er 4K et uforklarlig lite mirakel. Verden er full av slike tegn. Jeg har sett mange av
dem. Jeg tror vi er på rett vei. Hvis vi vil, hvis vi henter frem det beste i oss selv. Det tror jeg
de fire K'ene kan hjelpe oss med.
Simon.

Nål kommer!
Hei, Simon!!! Nå sitter jeg hjemme og er lei meg fordi pappaen min døde i bilulykke. Jeg var
veldig glad i ham. Det var en god idé du fikk om å lage en skulptur på Nordkapp. Jeg synes
det er fint at det finnes På skråss sider.
Kan jeg få en nål?
Trine, Oslo 6.

Ferie på gård
Kjære Simon! Jeg håper at jeg kan få kontakt med noen som har bondegård. Jeg er en glad og
stille pike på fjorten år som har en minimal hjerneskade (MBD), og som ønsker å tilbringe
ferier på en gård med snille mennesker og dyr.
Jeg er glad i mennesker og litt glad i og litt redd for dyr. Jeg tar gjerne i et tak, og jeg er glad
hvis jeg kan være litt til nytte. Gården bør helst ligge på Østlandet.
Venter på svar!
Dette brevet kommer på trykk litt for sent til at denne jenta får svar til sommerferien.
Men det kommer flere ferier! Vil du ha kontakt,
så har På skråss adressen til jenta som venter på svar.
Simon

©Aftenposten

