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e siste måneders 
h e n d e l s e r 
med #MeToo-
kampanjen og en 
rekke varsler om 
uønsket og seksuell 
t r a k a s s e r i n g 

i de politiske miljøer åpner nye 
perspektiver for en edru livsstil.

Når en ser hvilke dramatiske 
følger menneskers oppførsel kan få 
når en oppfører seg upassende, burde 
det få mange til å gå noen alvorlige 
tenkerunder om den kultur en står for. 
Det er en klar gjenganger at de fleste 
av overgrepene har funnet sted der 
alkohol har vært en del av totalbildet.

For oss som står for en edru livsstil 
er dette en bekreftelse på at alkohol 
fjerner sperrer hos en del mennesker. 
Det utfordrer oss også på hvorledes 
vi skal kommunisere for å få et 
godt gjennomslag for en strengere 
alkoholkultur og alkoholpolitikk.

Det er også et paradoks at samtidig 
med at trakasseringssakene herjet 
i de partier som satt og forhandlet 
om ny regjeringserklæring, klarte 
man å foreslå liberalisering av 
alkoholpolitikken i Norge.

Her er noe alvorlig galt fatt. Ser 
ikke våre sentrale politikere at de er 
med å påføre det norske samfunnet 

store skader?
Hva gjør vi så med utfordringen? 

Jeg tror vi må nytte muligheten til å 
være tydelige både i vår omgangskrets 
og i media om at vi står for et godt 
alternativ til dagens alkoholkultur.

Vi arbeider også med å få møter 
med sentrale politikere for å fremme 
vårt syn. Den nye eldreministeren 
er vårt første mål. Det blir mer og 
mer tydelig at eldre mennesker øker 
sitt alkoholforbruk. Årsakene er 
mange. Det å slutte i jobb, ensomhet 
og mangel på positive aktiviteter er 
elementer i denne diskusjonen. Vårt 
prosjekt for eldre treffer blink i denne 
saken og vi håper virkelig at vi kan 
gjøre en forskjell for noen.

Unge mennesker blir i dag utsatt 
for voksne og foreldres dårlige 
alkoholkultur. At unge som deltar i 
politisk, kulturell og sportslig aktivitet 
blir utsatt for alkoholpress er ille. At 
de samme unge blir utnyttet av sine 
ledere og forbilder er forkastelig og 
bør uansett rettslig forfølges. Vi må 
rigge vårt rettsvesen slik at saker som 
dette kan gis en prioritet. Nå må det 
tilføyes at dette handler mer om en 
edru livsstil enn et rettsspørsmål. Vi får 
ikke bukt med problemet uten at vår 
alkoholkultur endres og at mennesker 
i ledende posisjoner får utviklet andre 

sosiale standarder. Her har vi en jobb å 
gjøre. Mange organisasjoner, politiske 
partier og bedrifter arbeider nå med 
gjennomgang av etiske retningslinjer.

La oss håpe de blir gode. Vi vet 
imidlertid at ingen regler blir gode 
uten at de etterleves i det daglige. Det 
er her det har vært betydelige mangler 
i mange år.

En måte å få vår sak mer i fokus er 
å få flere interessert i en edru livsstil og 
få flere nye medlemmer. Vår satsing på 
medlemsverving har fått en flott start 
med mange nye medlemmer. 

Gjør en innsats du også, det er 
lettere enn du tror. Mange ganger er 
det bare å komme i gang.

Lykke til!

Nye muligheter i 2018

D

Sigmund Kroslid 
Leder DNT - Edru Livsstil

Løsning på julekonkurransen
I forrige blad spurte vi hvilke sider Rudolf og vennene hans hadde gjemt seg på. 
Olaug Elise Mjelde fra Fusa fant alle reinsdyrene på side 3, 11, 12, 13 og 23, og får premie i posten!

Underskriftskampanje mot sniklegalisering av marihuana 

Vi trenger derfor mange underskrifter på aksjonen mot sniklegalisering 
av hasj/marihuana - som skal leveres på stortinget før 24. april.    

Lenke til aksjonen: www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=6415

S.O.S. 
Vi har ikke 
en ungdom 
å miste inn i 
narkotika!
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Verv en venn! Eller femti?
DNT – Edru Livsstil har satt som mål å verve 400 nye medlemmer i løpet av 2018. 
Hvert eneste medlem vi har gir oss uunnværlig statsstøtte, for ikke å snakke om en 
kraftigere stemme i samfunnsdebatten. Dessverre er medlemstallet vårt synkende, på 
tross av at andelen avholdsfolk i Norge faktisk har økt de siste åra.

Dette vil vi gjøre noe med, og derfor lanserer vi nå en ny vervekampanje hvor DU 
bestemmer din egen belønning! Rett over nyttår teller vi opp hvor mange betalende 
medlemmer du har vervet i løpet av hele 2018, og så velger du deg en butikk, et 
kjøpesenter eller en annen tjeneste hvor du vil ha et gavekort. Jo flere du verver, 
desto høyere verdi pr. medlem får gavekortet (fra og med den tredje vervingen). 
Organisasjonens ansatte kan ikke delta i kampanjen.

Lag deg et skjema med felt for navn, gateadresse, postnummer, telefonnummer, 
e-postadresse, fødselsdato, ønsket lokallag og ja/nei til medlemsblad, og så legger du 
selv inn de nye medlemmene på edru.no/bli-medlem. Nytt av året er at man kan betale 
medlemskapet med Vipps, så hvis du får det nye medlemmet til å vippse 50 kroner til 
116433, sikrer du at vervingen telles med ved årets slutt, og du sparer organisasjonen 
for administrasjonskostnader. Husk at man må trykke på «Betal» og ikke på «Vipps 
en venn».

Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger hjelp!

Slik belønnes du:
1 medlem                        kr. 100,-              
3 medlemmer                 kr. 200,-              
5 medlemmer                 kr. 300,-
10 medlemmer               kr. 1 000,-            
15 medlemmer               kr. 2 000,-            
30 medlemmer               kr. 4 500              
50 medlemmer               kr. 9 500,- 

Vi håper dette vil stimulere til økt verveaktivitet, slik at vi ved inngangen av 2019 kan 
ha hilst 400 nye medlemmer velkommen inn i organisasjonen vår. Og nå som vi ser at 
to superververe fra Molde allerede er på god vei til å nå 25 % av målet, kan vi kanskje 
sette oss et mer hårete mål? Får vi 1000 nye medlemmer i 2018, er vi like store som 
IOGT!

Edru Livsstil

Lykke til med vervingen!
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To nye ansatte klare for 

sterk verveinnsats

er prosjektleder og organisasjonsutvikler på 
hovedkontoret i Knarvik. Hun er 30 år gammel 
og opprinnelig fra Finland, med nederlandsk far 
og svensktalende finsk mor. I 2013 flyttet hun til 
Norge og bor med sin norske mann Thomas og 
datter Lisanne på Frekhaug i Nordhordland. 

Linda har en master i økonomi og markedsføring 
fra Svenska Handelshögskolan. Arbeidserfaringen er 
bred etter mange jobber i flere forskjellige bransjer og 
bedrifter, alt fra finans- og forsikringssektoren til salgs- 
og butikkbransjen. Avholdssaken står henne nært hjertet 

på grunn av personlige opplevelser. Hun brenner særlig 
for en trygg oppvekst for barn samt minsket drikkepress - 
ikke bare blant ungdommer, men også på arbeidsplasser 
og i andre miljøer. Det skal være naturlig å vare edru i 
alle sammenhenger! 

Med en kreativ personlighet ønsker hun nå sammen 
med verveteam, ansatte og medlemmer å snu trenden 
av medlemstap og å synliggjøre organisasjonen og bli 
mer kjent i samfunnet og mediebildet, både lokalt og 
nasjonalt. Å bygge et sterkt fundament er viktig og det å 
tenke langsiktig essensielt. Resultat og nye medlemmer 
på kort sikt er bra og gøy, men hvis vi vil vokse og bli kjent 
som organisasjon må vi bygge et holdbart system rundt 
verving og synlighet som fungerer i mange år fremover. 
Målet satt på landsmøtet er 400 nye medlemmer i året. 

Linda Hagewick

Det skal være naturlig å være 
edru i alle sammenhenger! ”
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NYE ANSAT TE

er vår nye organisasjonskonsulent i sør. Han 
er ansatt i en toårig prosjektstilling og inngår 
i vårt nye verveteam. Han er 27 år gammel, har 
en mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra 
Universitetet i Agder (UiA). Arbeidserfaring har 
han både fra innland og utland samt privat og 
offentlig sektor. 

Daniel er motivert, klar for nye spennende utfordringer og 
engasjerende arbeidsoppgaver. 

Daniel er selv avholds og har engasjert seg sterkt i temaer som 
alkohol og politikk siden ungdommen. Gjennom menigheten 
Betania i Kristiansand har han også jobbet frivillig for et 
rusfritt alternativ. 

I Mandal kommune var han tidligere leder for Barne- og 
Ungdomsrådet (BU). Han mener også at det DNT - Edru 
Livsstil står for er veldig viktig i dagens Norge og at vi må bli 
flere som står sammen da problematikken rundt alkohol i 
landet vårt er innviklet og stor. 

Målet er å rekruttere et betydelig antall medlemmer til flere 
lokallag på Sørlandet. Bare i Kristiansand Avholdslag er det en 
målsetning om å nå 1000 medlemmer på to år. 

Daniel H. Nilsen
” Jeg mener at det DNT - Edru Livsstil står for er 

veldig viktig i dagens Norge, hvor alkoholens 
problematikk blir mer og mer åpenbar.
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VERVING OG ORGANISASJONSUT VIKLING

Kjell Ove og Randi har vært medlemmer 
i DNT – Edru Livsstil i en mannsalder, 
og da barna deres var mindre pleide de å 
ta dem med på lokallagets nyttårsfester. 
Dette ga dem en god opplevelse, og mange 
år senere begynte sønnen, Åsmund, å 

jobbe for DNT - Edru Livsstil. 
Da var det helt naturlig å støtte 

enda mer opp om arbeidet.
- Jeg gjorde et vervingsforsøk for et 

par år siden. Da sendte jeg en oppfordring 
til mine knapt 40 e-postadresser, og fikk 
ett svar, forteller Kjell Ove.

- Så ringte generalsekretær Marit 
en dag til Randi og spurte om hun 
kunne verve ett nytt medlem. Dagen 
etter deltok vi på et formiddagstreff på 
Strande bedehus. Det slo meg at her var 
det minst ti potensielle nye medlemmer. 
Jeg spurte møtelederen om jeg kunne få si 
noen ord (et par-tre minutter) om saken 
i kaffepausen. Tilbakemeldingen var 
applaus og 17 medlemmer. Dagen etter 
var det formiddagstreff i kirkesenteret 
vårt, der ble det åtte nye medlemmer. 
Neste dag deltok vi på formiddagstreff i 
Molde bedehus. Det samme gjentok seg 
og her ble det 27 medlemmer. 

Kjell Ove mener ikke at applausen 

skyldes ekstraordinære talegaver, men 
han erfarer at det er lite som skal til for å 
vekke bevisstheten om hva det dreier seg 
om. 

- På møter i menighetene gir jeg noen 
eksempler på hvordan alkoholbruk er på 
full fart inn i kristne sammenhenger, og 
også har vært det ei stund. Jeg sier også 
litt om DNT – Edru Livsstils arbeidsmåte 
med å lage alkoholfrie møteplasser.
Kjell Ove og Randi kommer til å fortsette 
å verve i kristne sammenhenger, gjerne på 
formiddagstreff. 
- Trolig er vårt publikum lettere å vekke 
enn det mange andre «ververe» møter. 
Hittil har vi også vært blant mennesker 
som kjenner oss og særlig Randi, og det 
har nok vært en døråpner.

Kjell Ove og Randi har også vervet litt 
blant slekt og venner. Vi håper flere lar 
seg inspirere av dem, og bruker sine egne 
nettverk som potensielle vervearenaer. 

Vil verve                   nye medlemmer i år

Tekst: Maria J. Zafar
Foto: Åsmund Kleivenes

oldenseren Kjell 
Ove Kleivenes har 
satt seg som mål å 
verve minst 100 nye 
medlemmer i 2018. 

Sammen med kona Randi, som 
også er medlem av Edru Livsstil 
Molde, har han allerede vervet 70 
nye medlemmer i år, og flere skal 
det bli!

M
100

Kjell Ove og Randi Kleivenes med 
liste over nyvervede medlemmer
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Er du ikke med i et lokallag, har du nå 
muligheten til å bli med i et nettverkslag. 

Det kan være mange grunner til at man melder seg inn 
som direktemedlem og ikke ønsker å gå fast på møter i et 
lokallag til faste tider. Noen er nye medlemmer og synes 
det er vanskelig å komme inn som ny i et ukjent lokale med 
ukjente mennesker. Andre igjen bor for langt unna nærmeste 
lokallag, eller synes ikke lokallagets program er aktuelt eller 
interessant. Felles for direktemedlemmene derimot, er at 
de ønsker å støtte organisasjonens arbeid gjennom å betale 
sin årlige kontingent fordi arbeidet for rusforebygging og 
edruskap er viktig. 

Frivillighet i endring
Andelen som gjør frivillig arbeid mer enn fem timer i måneden 
er størst blant de eldre. Men i samfunnet generelt opplever 
mange organisasjoner at medlemstall og dugnadsinnsatsen 
synker. Medlemstallet i avholdsorganisasjonene har de senere 
årene sett ut til å reduseres, men også idretten opplever at færre 
melder seg inn i det lokale idrettslaget og heller foretrekker å 
trene på treningsstudio hvor man kan trene akkurat når man 
selv ønsker det. Vi må følge samfunnsendringene, og går nå 
ut med et tilbud til medlemmene våre. Hvert medlem teller 
kun én gang i statlig driftsstøtte, men man kan likevel være 
med i flere lag. Derfor tilbyr vi nå en ny modell som kalles 
nettverkslag. Dette er et tilbud særlig rettet mot direkte-
medlemmer og som også vil bli brukt i vervearbeidet. Målet 
er å få flere av direktemedlemmene og nye medlemmer mer 
aktive i organisasjonen gjennom å tilby ad hoc-aktiviteter.

Hva skal et medlemskap gi
Å være medlem i en organisasjon 
bør oppfylle tre kriterier: å kunne 
gjøre noe for andre, noe som har 
betydning utover laget; å kunne 
gjøre noe som er morsomt; å 
delta i noe som er utviklende for 
en selv.

Nettverk uten grenser
Medlemmene i nettverkslag 
er medlemmer i DNT – Edru 
Livsstil over hele landet og 
tilfredsstiller organisasjonens 
medlemsbetingelser og betaler 
kontingent, men nettverkslaget 
er ikke begrenset til et lokalt 
område. Nettverkslagene skal 
først og fremst arrangere ad hoc-
aktiviteter knyttet til en edru 
livsstil og temaet nettverkslaget 
har. Nå har vi startet to 
nettverksgrupper: 

VERVING OG ORGANISASJONSUT VIKLING

Bli med i nettverkslag!
Tekst: Marit Barene Denne nettverksgruppen passer for 

deg som er glad i bøker. Her vil vi 
gjennomføre lesering ved at gruppen 
leser samme bok og møtes til avtalt 
tid til drøfting om bokens innhold 
over Skype. Kanskje treffer du også en 
lesevenn du kan gå på Litteraturhuset 
eller biblioteket sammen med når du 
er på besøk i en annen by? Første bok 
ut blir «När en trollkarl dör» av svenske 
Anna Åhman. Boka blir tilsendt 
dersom ditt lokale bibliotek ikke kan 
skaffe den.

Resymé fra boken; Sara vokser opp 
med en pappa som er magisk og samtidig upålitelig, et troll. Gjennom 
sin tryllestav strør han fantasifulle historier over henne, men med 
samme tryllestav kan han også trylle bort all trygghet. Da lever Sara 
i et skummelt landskap. Hun kan søke beskyttelse hos voksne utenfor 
familien, og slik overlever hun på tross av de alvorlige skadene som 
påføres henne i barndommen. Som voksen lever hun et dobbeltliv: utad 
en dyktig lege, men på innsiden med et kaos som braker løs når pasienter 
vekker minner hos henne eller når hun nærmer seg en kjærlig mann.

Påmelding til nettverksleder Marit Barene på tlf. 928 15 936 
eller e-post marit@edru.no

Er du glad i konsert og teater? Eller andre kulturopplevelser? Har du lyst 
til å dele gode kulturopplevelser med andre i et edru fellesskap?
Da er Edru Livsstil Kultur et nettverkslag for deg. Ved å velge Edru 
Livsstil Kultur som ditt «lokallag», blir du med i et nettverk av 
kulturinteresserte mennesker fra hele landet som deler idéen om at 
kulturinntrykk oppleves best når man er edru.

Edru Livsstil Kultur gjøres levende ved at du som medlem selv inviterer 
andre med på arrangementer du har lyst til å dra på. Det være seg lokalt 
på ditt eget hjemsted, eller på en destinasjon for en jobb- eller feriereise. 
Eller kanskje skal en favorittartist holde konsert ute i Europa, og du 
trenger noen å dra dit med? Legg ut en post på Edru kulturs Facebook-
side, og du er i gang!
 
Nettverksleder Åsmund Kleivenes treffes på tlf. 92 29 92 28 og 
har e-post: asmund@edru.no

EDRU LIVSSTIL LITTERATUR

EDRU LIVSSTIL KULTUR

§13 sier at det bør 
finnes Edru Livsstil-lag 
i alle kommuner, ev. 
d i r e k t e m e d l e m m e r 
gjennom distriktslag. 
Under landsmøtet 
ble det presentert 
et forslag på nytt 
tilleggspunkt om 
nettverkslag. Forslaget 
sa at det kan opprettes 
nettverkslag med 
ulike interessefelt som 
d i r e k t e m e d l e m m e r 
kan velge å tilknytte 
seg. Lagene kan ha 
egne vedtekter, men 
disse må ikke ha 
prinsipielle avvik fra 
mønstervedtekter for 
Edru Livsstil-lag vedtatt 
av landsmøtet. Dette 
ble vedtatt mot bare én 
stemme.
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Hun er opptatt av ordene 
vi bruker om det å ikke 
drikke. I hennes ører er 
ordet «avholds» forbundet 
med noe gammeldags og 
pietistisk. «Jeg ser for meg 
en snusfornuftig person, 

gjerne med tilknytning til et kristent miljø. Ut fra det kan jeg ikke 
kjenne meg igjen i begrepet avholdskvinne, og det er heller ikke noe 
jeg ønsker å bli forbundet med». Hun gjennomgår også begreper som 
«på vannvogna», og «tørrlagt», og forkaster dem begge, det første fordi 
det gir et inntrykk av midlertidighet, og det andre skaper inntrykk av at 
man har drukket mye og lenge, og har vært nødt til å slutte. For henne er 
ingen av delene aktuelle, og hun har derfor valgt begrepet «alkoholfri», 
eller svarer «nei takk, jeg drikker ikke». Men flere av de menneskene 
hun har intervjuet i boken, har sine egne svar når de blir spurt hvorfor 
de ikke drikke alkohol, fra «jeg er alkoholiker», «jeg liker ikke smaken», 
«jeg er gravid», til å kalle seg «avholds» eller «nykterist».

Fordommer mot avholdsfolk
Lee skriver: «Å ha fordommer mot avholdsfolk tror jeg er svært vanlig. 
I dag opplever jeg å være på den andre siden av slike automatiserte 
reaksjoner. Innimellom tenker jeg: «Hva tror folk om meg hvis jeg sier 
dette høyt? Bare tanken på andres forutinntatte forestillinger har ofte 
ført til at jeg har latt være å gi uttrykk for noe. I stedet har jeg latt som og 
gjort mitt beste for å passe inn». Men etter hvert som hun har vært ærlig 
om sin innstilling, har hun erfart at folk ikke er så fordomsfulle som 
hun fryktet. Hun beundrer likevel folk som står bramfritt fram med sin 
ikke-bruk av alkohol, som f.eks. Christer Falck, kjent som vinner av det 
første TV2-programmet om «Robinsonekspedisjonen» eller den 19 år 
gamle artisten Raylee: 

Råd til foreldre
Irina Lee vokste selv opp i en familie hvor alkohol var vanlig, og hvor 
hun fikk smake øl før hun var fylt ti år, til tross for lovens aldersgrense 
på 18 år for å drikke alkohol. Og lenge før hun var fylt 18 fikk hun med 
seg vinflasker hjemmefra når hun skulle på fest. Hun tror ikke hun tok 
skade av det, men hun fikk vel i alle fall et inntrykk av at visse lover var 
til for å brytes. Nå er hun selv mor til to døtre som snart er tenåringer, 
og ønsker ikke å tilby dem alkohol. Hun har funnet noen veiledende 
råd i den svenske boken «Tonårsparlören» (www.tonårsparloren.se), og 
gjengir disse, bl.a. det første som er: «Ikke tilby alkohol og ikke kjøp 
alkohol til barna».

Ut på byen som alkoholfri
Hun beskriver noen egne erfaringer som alkoholfri når hun har vært 
ute på byen, uten at noe dramatisk skjedde, og hun er opptatt av det 
alkoholfrie klubbkonseptet «Sober» i Stockholm, som gikk i stå etter 
ti kvelder, selv om det var mye oppmerksomhet rundt det. Hun deltar 
også selv i konseptet «edru clubbing» ved morgengry på utestedet Mesh 
i Oslo. «Det var gøy. En befriende opplevelse! Å få danse i et dunkelt 

lokale, en tidlig tirsdag morgen, med musikken på full guffe, som om 
det var skikkelig fest, sammen med massevis av mennesker som også var 
edru. Det hadde jeg aldri opplevd før». Skulle hun ha destillert følelsen 
av å være der til ett ord, ville det ha vært «glede» eller «energi». Hun 
treffer folk der, også folk som vanligvis drikker alkohol når de går ut, 
men som her får en positiv opplevelse uten alkohol.

Alkoholfri servering på Stortinget?
På Stortinget treffer hun representant Per Olaf Lundteigen, som selv 
ikke er avholdsmann, men som har vært en forkjemper for alkoholfri 
representasjon i offentlige sammenhenger. «Mitt primære standpunkt er 
at Stortinget ikke skal servere alkohol når stortingskomiteene inviterer. 
Det var fullstendig uaktuelt for de andre. Da foreslo jeg at vi kunne 
tilby gjestene alkoholfri drikke før de ble tilbudt alkohol. Det ble også 
nedstemt.»

Hvordan lykkes som alkoholfri
Sist i boken gir Irina Lee også noen råd om hvordan man kan lykkes 
som alkoholfri. Og for å få litt tyngde i rådene, har hun intervjuet 
psykologiprofessor Fanny Duckert, som også har lang erfaring fra 
behandling og kursing av folk som prøver å kutte ut eller kutte ned på 
alkoholbruken. Rådene går delvis til deg som vertskap, og til deg som 
deltaker i det sosiale samspillet.

Gleden ved alkoholfrihet
Lee skriver: «Dessverre er det ikke mulig å formidle gleden av 
alkoholfrihet ved å skrive en bok eller fortelle til alle som vil høre på. 
Friheten må oppleves. Jeg har likevel tro på at noen kan la seg inspirere».
Avslutningsvis henviser hun folk som er bekymret for sin egen 
alkoholbruk til en del hjelpeinstanser, som Rustelefonen, AKAN, 
Selvhjelp Norge osv. Hun henviser hverken de som drikker alkohol 
eller de alkoholfrie til avholdsbevegelsen. Kanskje kan det ha noe med 
hennes egne assosiasjoner til hva «avhold» er, og hennes manglende 
kontakt med slike organisasjoner. Det er likevel interessant å se hvordan 
hennes observasjoner av drikkepress, ritualer og fordommer når det 
gjelder alkohol samsvarer med de inntrykkene mange avholdsfolk har 
og mange avholdsorganisasjoner forsøker å være et alternativ til.

Kanskje de alkoholfrie også trenger å søke sammen? Det skriver ikke 
Irina Lee noe om, men uansett er denne boken et friskt pust i en ellers 
ofte svært alkoholpreget mediaoffentlighet.

BOKANMELDELSE

Irina Lee (41) sluttet med alkohol for fire år siden. Ikke fordi hun 
måtte, men fordi hun ville. Gjennom denne endringen har hun fått et 
nytt syn på den norske alkoholkulturen. Det har hun skrevet bok om.

Alkoholfri av Irina Lee

Tekst: Knut T. Reinås, Forbundet Mot Rusgift

Irina Lee (41) er journalist, forfatter og gründer, med 
bakgrunn fra VG, TV 2 og Bergens Tidende. Hun har 
skrevet mer enn ti bøker, deriblant en biogra om 
nudelkongen Mr. Lee, Det sa min far, boken Shopping- fri, 
og flere bøker i samarbeid med Kirkens Bymisjon, NRK og 
andre. I tillegg driver hun sitt eget forlag, Skriptor.
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LESERINNLEGG

Etter flere skandalesaker rundt seksuell trakassering 
og maktmisbruk i flere politiske partier, fagbevegelse, 
kulturliv og på andre arenaer de siste månedene, er 
det stadig flere som drøfter temaet alkohol. Noen 
politiske parti har også kommet fram til at de vil fjerne 
alkoholen fra alle politiske møter og konferanser. 
Dette går i riktig retning.

Alt er mulig

Hard kamp 
Alkohol er blitt en naturlig del av mange arenaer i 
samfunnet. Jeg tror derfor det blir en hard kamp å 
få de ulike aktører til å kutte ut alkoholen på møter 
og konferanser helt, men jeg tror like fullt det er 
gjennomførbart, like mulig som røykeloven som vant 
gjennom i 2004. Det var få som trodde på den også. 
I begynnelsen fikk Dagfinn Høybråten skjellsord 
og trusler etter seg. Men nå, fjorten år etter, takkes 
røykelovens far stadig vekk av folk på gaten. 

Vi som avholdsfolk må våge å fronte våre 
meninger på dette feltet. Vi må tørre å stå fram og si 
at politiske partier konsekvent må kutte ut alkohol på 
alle sine arrangement. Moderpartiene har mye med 
ungdomspartiene å gjøre, og mange toppolitikere er 
forbilder for våre unge politiske aktivister som en dag 
skal styre landet, og det er på ingen måte bra at man 
serverer alkohol der mindreårige er til stede, særlig 
når man bedriver politikk. 

Varsling om seksuell trakassering
Samtidig som politiske parti og andre aktører går 

gjennom sine retningslinjer for alkoholbruk, varsling 
og håndtering av seksuell trakassering, er det også 
viktig at frivilligheten gjør det. Det er ikke greit at 
noen opplever seksuell trakassering, verken på jobb 
eller på sin frivillige arena, og derfor er det bra at 
#metoo-kampanjen har rusket opp i temaet. 

DNT – Edru Livsstil er også i gang med å se på 
retningslinjer til hvordan vi ønsker å ha det i vår 
organisasjon. Det skal aldri være greit å oppleve 
ubehag eller seksuell trakassering, og det skal alltid 

være greit å varsle, uansett arena, jobb eller frivillighet, 
også hos oss.

Nye medlemmer
Når det er sagt, er det derfor ekstra viktig at vi 
som medlemmer vet hvordan vi skal ta imot våre 
nye medlemmer som i disse dager renner inn i 
organisasjonen vår. Over hundre nye medlemmer 
er kommet inn de siste to månedene, og da er det 
viktig at vi er oss vårt ansvar bevisst, enten vi er 
ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer på grasrota. 
Åpenhet, gjestfrihet og respekt er tre ord som skal 
stå for hvordan vi skal ta imot våre nye medlemmer. 
Og i disse dager hvor vi har kvinnedagen rett rundt 
hjørnet, er det også viktig at vi er oss bevisste kvinnene 
i vår egen organisasjon hvor om lag halvparten av 
medlemmene består av nettopp kvinner. 

Smaken av endring
Selv om #metoo-kampanjen virker noe roligere nå, er 
temaet på langt nær over. Temaet kommer nok til å 
bli løftet i pressen, igjen og igjen. 

På strategikonferansen vår i juni kommer vi til 
å ha viktige drøftinger rundt hvordan vi vil ha det i 
vår organisasjon. Vi skal også drøfte hvordan vi skal 
arbeide bedre for å ta imot våre nye medlemmer, både 
i lokallag og fra sentralt hold. Vi er en organisasjon 
i endring, og det kan kjennes både skremmende og 
utfordrende. Det tradisjonelle og vante er trygt og 
godt, men framover må vi våge å smake på endringen. 
Og når man først har smakt på den og vent seg til den, 
kommer kanskje følelsen av at alt er mulig. 

Marit Barene
Generalsekretær i DNT - Edru Livsstil

Alkoholfri av Irina Lee
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ed dette samarbeidet ønsker vi å sette en 
standard, og vi håper det kan inspirere andre 
klubber til å jobbe mer med holdningsskapende 
arbeid rettet mot alkohol, forteller prosjektleder 
for Idrett Uten Alkohol, Gro Anette Fanebust 
og sportslig leder for Fana IL, Gisle Ellingsen. 

Samarbeidet innebærer et omfattende rusforebyggende 
arbeid som de ansatte og frivillige i Fana Idrettslag skal utføre 
med hjelp og veiledning fra prosjektet Idrett Uten Alkohol.

Vil utsette debutalderen
Lene Barikmo Stuhr fra Fana Idrettslag forteller at det 
holdningsskapende arbeidet alltid har vært svært viktig i klubben.

- Men ved å inngå dette samarbeidet tar vi et kraftig 
standpunkt, og melder oss på laget for å skape enda flere gode 
rollemodeller. Sammen med Idrett Uten Alkohol skal vi bygge en 
trygg plattform for ungdommene i idrettslaget og i vårt nærmiljø. 
Vi skal jobbe aktivt for å utsette våre unge sin alkoholdebut, og 
vi skal skape trygge arenaer og positive alternativer til andre 
negative tilholdsplasser, sier Stuhr.
 
Tilbud til dem som faller utenfor
Et av tiltakene som klubben skal samarbeide med Idrett Uten 
Alkohol om, er Fana Friends. Dette er et aktivitetstilbud 
til ungdom som ikke driver med idrett, og som derfor 
har få alternative tilholdssteder på kveldstid og i helgene. 
Aktivitetstilbudet skal være åpent når ”alt annet” er stengt, og skal 
være et sted der ungdom kan drive med utenomsportslig aktivitet 
som spill og matlaging. Håpet er at ungdom som faller utenfor vil 
finne et tilbud her. Aktivitetene skal drives i idrettshallene og av 
idrettslaget.

- Denne klubben tar et betydelig samfunnsansvar som favner 
all ungdom i bydelen, ikke bare dem som driver med idrett. Det 
at ungdommen har trygge, alkoholfrie møteplasser er viktig, sier 

Gro Anette Fanebust.

Ringvirkninger ut i lokalmiljøet
Fana Idrettslag skal også motivere eliteutøverne sine til å være 
gode rollemodeller. De skal ha tydelige retningslinjer for trenere 
og foreldre, og de skal promotere en alkoholfri idrett på alle sine 
arrangement og på arrangement der deres utøvere deltar.

- Våre trenere og ledere vil bli satt krav til, og vi skal være 
tydelige på sunne holdninger blant ungdommen vår. Vi har tro 
på at arbeidet med å skape gode rollemodeller i idrettslaget vil ha 
ringvirkninger ut i vårt lokalmiljø. Vi er utrolig takknemlige for 
at Idrett Uten Alkohol er med på vårt lag, og vi gleder oss til å 
gjøre en forskjell sammen med dem, sier Stuhr. 

Fanebust er svært glad for at Idrett Uten Alkohol har fått 
Norges største idrettslag med seg på laget. 

- Fana Idrettslag er en breddeklubb med stort nedslagsfelt, 
og det er en klubb som allerede er kjent for å være gode på 
holdningsskapende arbeid, blant annet når det gjelder antidoping. 
Vi mener derfor at klubben vil kunne være med og lage en mal 
for hvordan andre klubber kan jobbe med dette viktige temaet.

Kan utgjøre en forskjell
Sportslig Leder i Fana Il, Gisle Ellingsen, mener at idrettslaget 
kan gjøre en forskjell i det holdningsskapende arbeidet mot 
alkohol. Han er ikke i tvil om at det er viktig å sette dette i fokus.

- Ett av ti barn opplever rus i nære relasjoner, og vi vet 
sjelden hvem disse barna er. Når de kommer til idretten skal 
de oppleve et rusfritt og trygt miljø. Medlemmer og utvalgte 
utøvere i Fana IL skal være forbilder og ambassadører for dette 
holdningsskapende arbeidet som er så viktig, sier Ellingsen. 
Skøyteesset Sindre Henriksen og stavhopper Eirik Dolve er 
blant ambassadørene som fremover vil fremme alkoholfri idrett 
gjennom Idrett Uten Alkohol, men også 150 andre unge talenter 
i klubben er nå ambassadører for prosjektet. 

Idrett Uten Alkohol skal sammen med Norges største idrettslag lage en mal for 
hvordan andre idrettslag kan jobbe med holdningsskapende arbeid i klubbene sine.

IDRET T UTEN ALKOHOL

Vil bli best på gode holdninger

Tekst: Idrett Uten Alkohol  Foto: Gro Anette Fanebust

M
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et viktigste spørsmålet du trenger å stille deg selv 
er: Gjør det meg til en bedre utøver? Det var ett 
av tipsene som en av de fremste spesialistene på 
idrettsmedisin, rus og avhengighetsproblematikk 
i Norge, Ola Jøsendal, kom med, da han snakket 

til 200 av de største talentene til Norges største idrettslag, Fana 
IL.

For selv om Ola Jøsendal var i trenerteamet til Brann i 2007, 
det året de sammen med Mons Ivar Mjelde ”tok gullet hem” til 
Bergen, er det ikke fotball han i hovedsak snakker om i dag. 
Han snakker om at absolutt alle som ønsker å oppnå noe på 
idrettsarenaen kan ”ta gullet hem”, men de må ta noen valg for å 
komme dit. 

- Disse valgene handler om to ting: Det første er å benytte seg 
av det som er gratis; som søvn, vennskap og kosthold. Det andre 
handler om å si nei til de tingene som ikke hjelper deg til å bli en 
bedre utøver, sier Jøsendal. 

De rette valgene utgjør marginene
Jøsendal forteller at rankingen på Norges beste fotballag, 
Rosenborg, er at de ikke en gang er inne blant de 100 beste 
i Europa. Han mener det er noen ting som kjennetegner 
middelmådigheten i norsk fotball. 

- Det er for mange som driver med kompromisser. De stiller 
seg feil spørsmål. I stedet for å spørre seg om en halvliter to dager 
før kamp gjør noen skade, burde de heller stille seg spørsmålet: 
”Gjør dette meg til en bedre utøver?”. Dersom svaret er nei, er det 
ingen vits i å gjøre det, er Jøsendal sitt mantra.  

For å illustrere det hele forteller han om en krangel med 
Brann-spiller Cato Guntveit, som ikke ville finne seg i Jøsendal 
sitt forbud mot snus i fotballaget. Det endte med at han gikk med 

på å ta en fysisk test med og uten snus under leppa. Resultatet 
var 10 prosent mindre ytelsesevne den dagen Guntveit kom med 
snus før treningstesten.

- Vi snakker om marginer i idrett. Det er sjelden at marginene 
har å gjøre med annet enn resultatet av hardt arbeid, og resultatet 
av å ta de rette valgene, sier rusforskeren og idrettstreneren fra 
Alversund. 

- Still det rette spørsmålet
Og Ola Jøsendal vet hva han snakker om. Han har samarbeidet 
med treningsteamet til mange landslagsutøvere i friidrett, men 
også i andre idretter, som langrenn, fotball og sykling. Og han 
har jobbet sammen med Vebjørn Rodal, som tok OL- gull på 
800 meter i Atlanta med tiden 1.42.58. Et gull mange fremdeles 
omtaler som den største idrettsprestasjonen i Norge noensinne.

- Et viktig kjennetegn med Vebjørn Rodal at han var 
kompromissløs i sin trening. Han avsto fra alt som var kunstig, 
til og med kosttilskudd og høydetrening, sier Jøsendal. 

Han forteller at Rodal sitt aerobe grunnlag kom av turer på 
ti-tolv timer i fjellet hele jaktsesongen med 15 kilos tung sekk på 
ryggen.

- Dette var grunnlaget for nødvendig utholdenhet. Han er 
også den eneste idrettsutøveren som jeg vet om, som kunne trene 
med skyhøyt syrenivå inntil tre dager i uken, forteller Jøsendal. 

Fana Idrettslag har en serie idrettsutøvere som er blant de ti 
beste i verden. Og Jøsendal er ikke i tvil om at det sitter flere 
kommende idrettsstjerner i salen.

- Det er dere som skal ha gullet her. Bare sørg for å stille 
spørsmålet med jevne mellomrom: Gjør dette meg til en bedre 
utøver? Så enkelt, og så viktig!

”

Ola Jøsendal vet en god del om hva 
som skal til for å ”ta gullet hem”.

suksess
Tekst: Gro Anette Fanebust, gro@edru.no

Oppskriften på 

Foto: Magne Turøy/BA

Vi snakker om marginer i idrett. Det er 
sjelden at marginene har å gjøre med 
annet enn resultatet av hardt arbeid. 
Og resultatene av å ta de rette valgene.

D

Foto: Gro Anette Fanebust

Foto: Gro Anette Fanebust
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IUA med OL-vinnere i ”stallen”

IDRET T UTEN ALKOHOL

Tekst: Idrett Uten Alkohol  Foto: Maria J. Zafar og Gro Anette Fanebust

orentzen tok Norges første OL-gull på skøyter 
på 20 år, og tok Norges første OL-medalje på 
500 meter på 50 år - og det første gullet siden 
Ådne Søndråls i 1998. Med tiden 34.41 tangerte 
han sin egen personlige rekord. Det holdt også 
til olympisk rekord. 

Idrett Uten Alkohol har i 2018 inngått et samarbeid med 
Fana Idrettslag, noe som innebærer at hele idrettslaget er 
ambassadører. Dermed kunne Idrett Uten Alkohol juble ekstra 
over det fantastiske OL-gullet. Sammen med presse, familie av 
skøyteløperne, og patrioter fra Fana, har Idrett Uten Alkohol sin 
stab fått lov til å være med på å heie frem skøyteguttene.

- Det er spesielt å se løpene på skjermen sammen med 
skøyteløpernes foreldre, og vi er umåtelig stolte over å ha fått 
slike fantastiske ambassadører for Idrett Uten Alkohol, sier 
prosjektleder Gro Anette Fanebust. 

Hun er ikke i tvil om at samarbeidsavtalen vil løfte 
prosjektet på flere plan.

- Fana Idrettslag er en klubb som virkelig når ut. I tillegg 
gjør de et godt arbeid innad i klubben, sier Fanebust.

OL-bronse
Prosjektet Idrett Uten Alkohol mottok takkemelding like etter 
gullet: «Vi vil med dette takke våre samarbeidspartnere for 
deres bidrag. Takk for at dere gjør det mulig for oss å utvikle 
idrettsmiljøet i bydelen vår! Sammen utgjør vi en enorm 
forskjell for vårt nærmiljø» var meldingen fra klubben.

Få dager etter utklasset Norge hjemmefavoritten Sør-Korea i 
lagtempofinalen på skøyter for menn og tok nok et gull! Og det 
på olympisk rekordtid. I finalen gikk Sverre Lunde Pedersen, 
Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen. Det ble selvsagt også 
gull på Sindre Henriksen som gikk innledende og var med på 
å kvalifisere Norge for semifinalen. Med det kunne alle Fanas 
skøyteløpere komme hjem med minst en gullmedalje. 

Idrett Uten Alkohol er selvfølgelig også fryktelig imponert 
over Sverre Lunde Pedersens sterke bronsemedalje på 5000 
meter. 

- Dette ser ut til å bli et historisk OL for idrettsbyen Bergen 
og Fana IL. Vi synes det er fantastisk å få være en del av dette 
eventyret, sier Gro Anette Fanebust, som ser frem til flere store 
idrettsprestasjoner fra Idrett Uten Alkohol sine utøvere i 2018.

L

Det var en historisk dag for Norge, Bergen og Fana Idrettslag da Håvard 
Holmefjord Lorentzen sikret Bergens første individuelle OL-gull med beste 
tid på 500 meter for menn på skøyter. Men også for Idrett Uten Alkohol.

Gullvinner Håvard Holmefjord Lorentzen Stolte foreldre i møte med pressen

OL-medaljen 2018. Foto: Korea.net
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Viktig verdiarbeid i IUA

desember hadde prosjektleder i Idrett Uten Alkohol, 
Gro Anette Fanebust, møte med verdiansvarlig i Norges 
Idrettsforbund, Håvard Øvregård. Målet med møtet var 
å finne ut hvordan Idrettsforbundet mener at Idrett Uten 
Alkohol kan styrke det holdningsskapende arbeidet 

når det gjelder alkohol og idrett. Håpet var også å få til et mulig 
samarbeid for fremtiden. Med på møtet var også Anne-Kristine 
Aas i Hordaland Idrettskrets og Antidoping Norge. Hun sitter 
i styringsgruppen til Idrett Uten Alkohol. Møtet fant sted på 
Idrettens Hus i Bergen.

Sterk satsing på forbilder
Verdiansvarlig i Norges Idrettsforbund, Håvard Øvregård, 
presenterte det arbeidet Idrettsforbundet gjør innenfor 
holdningsskapende arbeid, og fortalte litt om samarbeidet med 
organisasjonen AV-OG-TIL. Han mente at dette samarbeidet 
utfylte godt de behov som Idrettsforbundet hadde, men sa 
samtidig at satsingen til Idrett Uten Alkohol på gode forbilder 
er et bra supplement. At Idrett Uten Alkohol er til stede på 
idrettsarrangement over hele landet, der de også fronter AV-OG-
TIL sitt arbeid, er også i tråd med Idrettsforbundets verdiarbeid.

- Vårt mål er å nå bredest mulig ut med vårt arbeid, og da er 
det viktig at de rette instansene vet mest mulig om det. Vi ønsker 
å formidle hvordan andre kan benytte seg av dette arbeidet 
for å nå ut med budskapet om idretten som alkoholfri sone. 
Idrettsforbundet jobber allerede med dette som ett av sine tema, 
og kommunikasjon mellom oss er derfor viktig, sier Gro Anette 
Fanebust som er prosjektleder for Idrett Uten Alkohol. 

Storsatsing på nett
Hun var svært glad for de ideer som kom fra Idrettsforbundet 
på møtet, og forteller at dette er innspill som både vil styrke og 
endre måten prosjektet jobber på fremover.

- Et av tipsene fra Øvregård, var at idrettslag som ønsker å 
arrangere alkoholfritt finner oppskrift på dette på Idrett Uten 
Alkohol sine nettsider. Dersom arrangørene oppfyller våre krav 
til alkoholfritt arrangement, kan de benytte logoen vår i sin 
profilering, forteller Fanebust. 

Hun forteller at nettsidearbeid vil være en stor satsing 
fremover.

- Vi må ha en interaktiv nettside som kommuniserer med 
folk, og som inneholder alle verktøy som trengs for å drive 
forebyggende arbeid i idretten, avslutter hun. 

Et møte med Idrettsforbundet resulterer i en sterk 
satsing på nettsidene for Idrett Uten Alkohol fremover.
Tekst: Idrett Uten Alkohol

Prosjektleder i IUA, Gro Anette 
Fanebust, og verdiansvarlig i Norges 
Idrettsforbund, Håvard Øvregård

I

Foto: Gro Anette Fanebust
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ctis er paraply-
organisasjonen til DNT 
- Edru Livsstil og 31 
andre organisasjoner 
som jobber for å 
redusere skadene av 
alkohol, narkotika 

og pengespill. Actis sørger for at 
organisasjonenes meninger og interesser 
kommer tydelig fram i den offentlige 
debatten. Organisasjonen ble startet 2003, 
da det som før var organisasjonene i 
«Avholdsfolkets Landsråd» la ned denne 
og gikk sammen med flere organisasjoner 
med en bredere interesse på rusfeltet. 
Det går sjelden en uke uten at Actis er i 
media med egne undersøkelser, utspill og 
kronikker, eller tilsvar på andres utspill. I 
spissen for dette står generalsekretær Per 

Gunnar Dahl, som tiltrådte i januar etter at 
Mina Gerhardsen søkte nye utfordringer 
som kommunikasjonsdirektør i NORAD.

Å gjøre en forskjell i en spennende fase 
for rusfeltet
- Vi er inne i en spennende fase hvor vi 
ser en endring i holdning til hvordan vi 
skal møte bruk av illegale rusmidler. Når 
mange snakker om å gå fra straff til helse, 
høres det ut som om dette er en ny idé. 
Men det har lenge vært enighet om at 
rusavhengighet skal møtes med helsehjelp. 
Actis er opptatt av at endringer som gjøres 
skal være kunnskapsbasert, og at vi setter 
inn de rette tiltakene for å nå målene. Vi 
må unngå å gjøre endringer som skaper 
større rusproblemer, sier Dahl. 

- Derfor er det bra at Stortinget nå 

ser ut til å legge opp til en ny NOU, slik 
at man skynder seg langsomt og utreder 
grundig. 

Dahl kommer fra stilling som 
politisk rådgiver i Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe de siste nær åtte årene. 
Her har han blant annet jobbet med 
flyktning- og boligpolitikk. Tidligere har 
han jobbet mange år som byråkrat og 
kjenner rusfeltet herfra. Blant annet var 
han med på å skrive handlingsplanene 
både for rus og psykisk helse som ansatt 
i Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet. Han var en av dem som 
ivret for at pårørende ble innlemmet i 
opptrappingsplanen den gang.

- Vi vet at mellom tre til fire pårørende 
påvirkes av en annens rusmisbruk. Det å 
jobbe med politikk handler om å sørge for 

Alkoholen er elefanten i rommet!

Tekst: Magne Richardsen, magne@edru.no  Foto: Actis

- Jeg mener avholdsbevegelsen har betydd mer for folkehelsa enn den første mannen 
på månen, for å si det sånn. Veldig mye! Det uttaler den nye generalsekretæren i Actis - 
Rusfeltets samarbeidsorgan, Per Gunnar Dahl. Og han skulle vite hva han snakker om, 
med faglig bakgrunn som folkehelseviter, og master i ledelse og helsemanagement. 

A
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”
at politikerne er oppdatert, har kunnskap 
for å gå inn i politiske forhandlinger og 
spisse og gjøre politikken god, uttaler 
Dahl. 

- Jeg ønsker å ha en jobb hvor jeg kan 
gjøre en forskjell. Og med den kunnskapen 
jeg har om dette og lysten jeg har til å 
gjøre dette gjeldende i samfunnsdebatten, 
var denne jobben som skapt for meg. 

Ingen avholdsperson
- Jeg er ingen avholdsperson, men 
verdsetter måtehold. Jeg finansierte 
studiene ved å jobbe som ekspeditør 
for Vinmonopolet. Men en restriktiv 
alkoholpolitikk handler om å ta vare på 
de kontrollmekanismene vi har, og der 
er Vinmonopolet gode. Jeg hadde veldig 
respekt for at vi solgte et rusmiddel, og var 
glad for at Vinmonopolet er svært opptatt 
av ansvarlig salg. 

Dahl har stor respekt for 
avholdsbevegelsen. 

- Jeg mener avholdsbevegelsen har 
betydd mer for folkehelsa enn den første 
mannen på månen, for å si det sånn. 
Veldig mye. En edru livsstil har mange 
positive ting ved seg som blir lite snakket 
om. Uten alkohol skal man liksom være 
«kjedelig», eller en «festbrems». Det er en 
type stigma som avholdsbevegelsen må 
bidra til å snu ved å snakke stolt om egne 
valg. Hvorfor velger man ikke å drikke 
alkohol? Hvorfor avstå fra rusmidler? Det 
er mange gode grunner for å la være å 
drikke. Det å si høyt at jeg har valgt ikke å 
bruke rusmidler, står det respekt av. Men 
det skal heller ikke være slik at man skal 
måtte forklare hvorfor man lar være å 
drikke.

Elefanten i rommet
Dahl mener det er på høy tid at vi snakker 
mer om alkohol, slik #metoo-sakene har 
vist.

- Alkoholen er elefanten i rommet. 
Alle ser den, men ingen tør å påtale 
den. Alkohol er jo brukt som et 
belønningsmiddel. Mange vil kalle det 
moraliserende, men det er helt legitimt å 

tenke gjennom hvordan vi bruker alkohol. 
Et eksempel er vinlotteri. Hvis jeg gir deg 
alkohol i gave vet jo ikke jeg noe om dine 
preferanser eller eventuelle problemer.

- Et annet eksempel 
er foreldre som 
sender med ungene 
alkohol på fest. 
Forebyggende enhet i 
politiet på Majorstua 
fortalte meg at de 
kom til fester hvor 
de fant bevisstløse 
14-åringer fordi 

foreldrene hadde sendt med hele flasker 
brennevin. Sånne historier gjør inntrykk. 
Politiet redder liv i slike tilfeller. 

Honnør til avholdsbevegelsen
- Jeg vil gi honnør til avholdsbevegelsen 
for den måten de har vært standhaftige 
i forsøket på å informere og gjøre det 
som er riktig. Bevegelsen er kanskje litt 
underkjent fordi den er sterkt knyttet 
til bestemte organisasjoner eller livssyn. 
Hvis du velger å drikke alkohol må du 
liksom kjøpe hele pakka. Men sånn er 
det ikke. Det er helt klart en framtid 
for avholdssaken. Det kommer an på 
hvordan man presenterer sitt syn. Det er 
viktig å ha gode eksempler som andre kan 
ta til seg og at referansene er realistiske for 
mottakerne. Vi ser at alkoholkonsumet 
synker blant ungdom, det er bra. 
Helseperspektivet kommer i alle fall til å 
bli mye mer framtredende. Man ønsker å 
presentere seg som en frisk utgave av seg 
selv. De kommersielle kreftene som jobber 
for å øke salget av alkohol har påstått mye 
om alkoholens virkning på kroppen. Nå er 
forskningen entydig på at alkohol påvirker 
helsa negativt. Sammenhengen mellom 
alkohol og en rekke kreftsykdommer 
er fortsatt ukjent for mange. Fra et 
folkehelseperspektiv er det viktig 
at denne kunnskapen når ut 
til folk.  Alkohol er ingen 
ordinær vare.

Actis blir oppfattet som 
en avholdsorganisasjon 
selv om den ikke er det. Kan 
det være en utfordring?
- Jeg er ikke noe redd for 
hverken fordommer eller 
stigma. Jeg har vært på 
rettighetssiden hele mitt liv fordi 
jeg selv er homse og har kjempet 
for menneskerettigheter og like 
rettigheter. Jeg er ikke redd for å gå 

inn en debatt eller diskusjon og tar gjerne 
folk på usakligheter, om noen skulle prøve 
seg på hersketeknikker.

Per Gunnar Dahl har også bakgrunn 
fra frivillige verv i homobevegelsen og 
bor sammen med mannen sin på Oslos 
østkant. 

Alkohol- og tobakksindustrien 
er jo blant de fremste sponsorene til 
homoarrangementer i Norge?
- Ja, det har en tendens til å bli en 
massesuggesjon om at jo mer det drikkes, 
jo morsommere blir det. Dette må vi gripe 
fatt i. Det stadig blir flere alkoholarenaer, 
det gis skjenkeløyve til alt fra frisører til 
sport- og kulturarrangement, sier Dahl.

- Når vi spør folk, er det tydelig 
skepsis til denne utviklingen. Folk 
ønsker flere rusfrie arenaer. Dette er noe 
organisasjonene på rusfeltet kan jobbe 
sammen om fram mot neste års lokalvalg. 
Da bør vi også sørge for at politiske 
partier er mer bevisste hvilke arenaer de 
selv bruker, og slutter med å arrangere 
debatter og tilsvarende på puber og 
utesteder.

Selv er Dahl en ivrig bruker av 
kulturlivet og går jevnlig på teater, 
danseforestillinger, kino og andre tilbud 
som storbylivet kan by på. Men når 
det er tid for avbrekk er det fjellet som 
gjelder. – Jeg elsker friheten i den norske 
fjellheimen, sier Dahl.

Han avslutter med et tips til DNT – 
Edru Livsstil:

- Det er for lite oppmerksomhet om 
de gode alkoholfrie alternativene. Mat 
tilbys gjerne sammen med vinpakker, 
som om alkohol og mat hører sammen. 
Det er en sak for Edru livsstil å berømme 
de restaurantene som nå endelig tar 

a l k o h o l f r i e 
a l t e r n a t i v 

seriøst. 
 

NY GENERALSEKRETÆR I ACTIS

Uten alkohol skal man liksom være 
«kjedelig», eller en «festbrems». 
Det er en type stigma som 
avholdsbevegelsen må bidra til å snu 
ved å snakke stolt om egne valg.
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et er bred politisk 
enighet, også blant 
o r g a n i s a s j o n e n e 
på rusfeltet, om at 
rusmisbrukere skal 
møtes med helsehjelp 
og oppfølging, fremfor 

straff som fengsel og bøter. Ingen 
rusmisbrukere får det bedre ved å gå 
inn og ut av fengsel, mens gjelden øker 
og øker. Personer med rusproblemer må 
møtes av en kompetent rusomsorg, som 
bidrar til økt livskvalitet og som ikke 
gir opp håpet om et liv uten rus. Selv 
tunge rusmisbrukere drømmer mellom 
russkuddene om en nykter fremtid. Uten 
abstinenser, uten jakt etter langere og uten 
dårlig samvittighet overfor familie og 
venner. Vi må ikke svikte dette håpet. 

Samtidig er det viktig å ikke glemme 
at ruspolitikken ikke bare dreier seg om 
de med alvorlige problemer. Forebygging 
av rusproblemer er en vesentlig del av 
ruspolitikken. Norsk narkotikapolitikk 
har på ingen måte spilt fallitt. Ungdom i 
Norge er generelt skeptiske til narkotika, 
drikker mindre og røyker mindre hasj 
enn andre ungdommer i Europa. Dette 

er et resultat av godt holdningsskapende 
arbeid, foreldre som følger opp barna og 
skole, politi og helsesøstre som bidrar 
med kunnskap og oppfølging.

Ikke på stedet hvil
De siste tiårene har det vært en stor 
utvikling i hvordan narkotikalovbrudd 
møtes. Alternative reaksjoner, altså 
reaksjonsformer som først og fremst har 
som formål å hjelpe eller å stoppe en 
påbegynt negativ utvikling, har hatt en 
stor fremvekst. For ungdom kan dette 
innebære påtaleunnlatelse med vilkår, 
ungdomsstraff, konfliktrådsmekling og 
ungdomskontrakt. For de med tyngre 
problemer har narkotikaprogram 
med domstolskontroll, «soning» i 
behandlingsinstitusjon og fotlenkesoning 
i større grad blitt tatt i bruk.

Men det er fortsatt er mye som kan 
og må gjøres bedre i ruspolitikken. Det 
er alvorlige mangler i ettervernstilbudet, 
altfor mange mennesker dør i overdoser 
hvert år og kommunens oppfølging av 
personer som utskrives fra behandling 
eller løslates fra fengsel er ikke god nok. 
Behovet for å gjøre noe er forståelig.  

I diskusjonen om hvordan vi kan 
forbedre måten vi møter rusmisbrukere 
på, har enkelte tatt til orde for å 
avkriminalisere bruk og besittelse av 
narkotika. I dag er bruk og besittelse forbudt 
under legemiddelloven og kan straffes 
med bøter eller fengsel. Imidlertid er den 
vanligste reaksjonen forelegg. Ifølge Det 
europeiske narkotikaovervåkningsbyrået 
(EMCDDA) innebærer avkriminalisering 
at narkotikabruk er forbudt, men at 
det ikke lenger rammes av straffeloven. 
Reaksjonene er i stedet sivilrettslige, 
på samme måte som for eksempel en 
parkeringsbot. 

Portugal
Portugal pekes ofte på som et eksempel 
til etterfølgelse. Landet avkriminaliserte 
bruk og besittelse av narkotika til eget 
bruk i 2001. Narkotika er ikke legalisert, 
men Portugal har avkriminalisert 
besittelse av inntil ti dagers forbruk. Det er 
fremdeles forbudt å innføre, produsere og 
selge narkotika – inkludert cannabis. Hvis 
man blir tatt for besittelse av narkotika 
i Portugal, må man møte for en nemnd. 
Nemnden vurderer om den pågrepne har 

Fra straff til helsehjelp

Tekst: Per Gunnar Dahl, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

De fleste politiske partier har i sine partiprogram vedtatt formuleringer om at 
rusproblemer i større grad skal møtes med helsehjelp i stedet for straff, og det er i 
dag flertall på Stortinget for å gjennomføre en rusreform. Portugal blir pekt på som 
et land å lære av. Hva kan en rusreform innebære for Norge?

RUSPOLITIKK

D

Portugal
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behov for behandling. Nemden behøver 
ikke bestemme et gitt tiltak, den kan også 
gi en advarsel. 

En viktig begrunnelse for endringen 
var at Portugal på 1990-tallet var blant 
landene i Europa med høyest andel HIV-
smittede og utstrakt heroinbruk. Tanken 
var at hjelpeapparatet lettere ville komme 
i kontakt med tunge brukere dersom 
bruken var avkriminalisert. 

Overdosedødsfallene gikk ned i 
perioden etter avkriminaliseringen. I 
2015 hadde Portugal 40 overdosedødsfall. 
Imidlertid må statistikk over overdosetall 
i Portugal tolkes med varsomhet, fordi 
de er bygget opp av to ulike dataserier 
som ikke er sammenlignbare. Mye tyder 
på at overdosedødeligheten begynte å gå 
ned på slutten av 1990-tallet. Nedgangen 
fortsatte fram til omtrent 2005, og etter 
dette gikk den noe opp igjen. Mange 
land så en slik nedgang i denne perioden. 
Overdosedødeligheten har hele tiden vært 
lavere enn i Norge.

Det er viktig å påpeke at 
avkriminaliseringen var et element i 
en mer omfattende strategi som også 
satset på forebygging, helsehjelp, bedre 
tilgang på behandling og skadereduksjon. 
Samtidig med lovendringen i 2001 økte 
portugisiske myndigheter satsingen på 
behandling og skadeforebyggende tiltak, 
for eksempel sprøyteutdeling, for å hindre 
HIV-smitte. 

Bidrar avkriminalisering til økt bruk?
Bruksratene for narkotika i Portugal 
har holdt seg relativt lave i europeisk 
sammenheng etter 2007. De siste tallene 
viser en økning i bruk blant voksne, men 
er fortsatt lavere enn snittet i Europa. 
Økningen skyldes først og fremst økt 
bruk av cannabis. Blant ungdom (15-
16 år) har bruken steget noe i tiden 
etter avkriminalisering. Fra å ha en av 
de laveste bruksratene blant ungdom, 
er Portugal omtrent på snittet i Europa. 
Bruken har økt mer enn i de fleste andre 
land i Europa, selv om det er mange land 
som har høyere forbruk. Land som Norge, 
Sverige, Finland og Island har betydelig 
lavere bruksrater. Her oppgir rundt 1-2 
prosent av 15-16 åringer at de har brukt 
cannabis siste 30 dager, mot 8 prosent i 
Portugal.

Forskningen finner ikke noen klar 
effekt av avkriminalisering på bruken av 
narkotika. Det kan skyldes at det ikke er 
noen effekt, men det kan også skyldes 

metodiske problemer med studiene. 
Det finnes noe forskning som tyder på 
at avkriminalisering kan ha en effekt på 
bruken av cannabis blant ungdom og 
hyppige brukere, selv om det også her er 
usikkerhet.

Man kan anta at potensialet for 
økning er størst i områder med lav bruk 
fra før. Det er mulig at avkriminalisering 
kan gjenspeile høy bruk og aksept 
for bruk i utgangspunktet, og at noe 
av vekstpotensialet er tatt ut allerede. 
Effekten av avkriminalisering i et område 
med lav bruk og lav aksept kan derfor 
være annerledes enn i et område med høy 
bruk. Det er ikke grunnlag for å hevde at 
avkriminalisering gir en kraftig økning i 
bruk av cannabis eller andre stoffer, men 
det er samtidig enkelte funn som gjør at 
man ikke kan avvise en effekt på enkelte 
grupper, deriblant ungdom.

Veien videre
I arbeidet med å utvikle og forbedre 
norsk narkotikapolitikk er det viktig at vi 
tar vare på det som fungerer godt i dag, 
samtidig som vi bedrer livssituasjonen 
for dem som sliter. Muligheten til å ilegge 
forpliktende oppfølgingsprogram for unge 
med begynnende rusproblem må bevares. 

Bruken av ungdomskontrakter må få 
tydeligere retningslinjer. Dette er vår beste 
mulighet til å hjelpe ungdom som ikke 
ønsker oppfølging nå, men som i ettertid 
vil være takknemlig for at de fikk hjelp 
til å avslutte en mulig ruskarriere. Det er 
også viktig at politiet fortsatt har mulighet 
til å avdekke bruk og etterforske bakover i 
salgsleddet. Rusreformen vil ikke avskaffe 
forbudet mot salg av narkotika. Langere 
og bakmenn skal fortsatt etterforskernes 
og straffeforfølges. Lærere, politi og 
helsesøstre må fortsatt ha plikt til å varsle 
om og følge opp bruk. 

Etter all sannsynlighet vil det i løpet av 
kort tid bli nedsatt et offentlig utvalg som 
skal utrede en rusreform. Actis mener 
utvalget bør bestå av kompetente fagfolk 
og brukerrepresentanter. En rusreform vil 
bidra til å bedre livssituasjonen for våre 
tyngste brukere og må presentere grep 
som bidrar til at ingen dør av overdoser. 
Vi har igjen liv å miste. 

Like viktig er det at rusreformen 
må ha som mål å holde rusbruken lav, 
særlig blant ungdom. Forebygging av 
narkotikaproblemer må fortsatt være 
vår hovedprioritet. Norge bør beholde 
jumboplassen i Europa på bruk av 
narkotika også etter en reform. 

RUSPOLITIKK

En rusreform må balansere forebygging av ny rusbruk og ønsket om å endre 
måten vi møter dem som allerede har et rusproblem. Foto: Frelsesarmeen
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SAMARBEIDSPARTNERE

Å forebygge rusproblemene før de oppstår er både 
billigere og mer humant enn å reparere skadene når de 
først har skjedd. Juba og Juvente mener at barn og unge 
må få bedre rusforebygging, og vi har også flere egne tiltak 
vi vil tilby så mange som mulig! Mye av dagens rusdebatt 
er preget av at sykdommer og problemer er i fokus. Vi 
synes vi skal bry oss mer om det friske og normale. Dette 
bærer prosjektene våre preg av på forskjellige måter. 

Trygg Oppvekst er et samtalebasert livsmestringsprogram. Det er laget 
for skolen (5. trinn og oppover), men elementer av det fungerer også godt i 
ungdomsklubber, idrettslag og så videre. I tillegg til rusmidler tar gruppene 
opp temaer som seksualitet, vennskap, valg, tanker og følelser. Målet er å bygge 
robuste barn og ungdommer som skal være i stand til å takle det livet kommer 
med, både av gode og dårlige opplevelser. 

Kolon er Juventes forebyggingsprosjekt som tilbyr e-læring og ung-til-ung-
forebygging. I e-læringen får deltakerne kunnskap om rusmidlene alkohol og 
cannabis og det å ta egne valg. I ung-til-ung-delen kommer det Kolon-ledere fra 
Juvente til ungdomsgrupper for å holde et opplegg sammen med ungdommene. 
Her gjøres forskjellige øvelser som alle handler om å skape bevissthet om 
rusmidler og setter ungdommene i stand til å ta egne valg.

Gjennom Edruss når Juvente ut til ungdommer som befinner seg i en 
høyrisikofase når det gjelder bruk av rusmidler. Russetida handler for mange om 
fest og fyll, og Edruss handler om å vise at man godt kan delta på festen uten at 
man trenger å drikke for å være med. Slik bidrar man også til å øke aksepten for 
å feire russetiden edru.

BedreUten er en nettside Juvente driver, og er sånn sett ikke et tradisjonelt 
forebyggingstiltak. Likevel mener vi at det kan ha forebyggende effekt gjennom å 
vise fram hva som finnes av gode, alkoholfrie alternativer. BedreUten handler rett 
og slett om å gi gode og konkrete tips til fest uten alkohol.

Juba og Juvente synes barn og unge har rett på å få god og alderstilpasset 
forebygging. Mye av det som gjøres av slik innsats er i dag for tilfeldig og av for 
dårlig kvalitet. Vi synes de fortjener bedre! Vi gjør det vi kan for at våre egne 
opplegg skal være så billige som mulig – helst gratis – for dem som ønsker å bruke 
dem. Økonomien til kommunen, skolen, idrettslaget eller konfirmantgruppa skal 
ikke være avgjørende for kvaliteten på forebyggingen som tilbys.

Barn og unge fortjener 
bedre forebygging!
Tekst: Ida Braaten, leder i Juba og Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente

Foto: Edruss

Foto: Samir Madad
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LOKALLAGSAKTIVITET

Hver tredje tirsdag i måneden arrangeres det nå morgendans på 
”Stampen” i Brugata 12 i Oslo. Det er en pangstart på morgenen! 

Hvert arrangement har egne innleide DJ-er som spiller all slags 
musikk. Det starter kl. 06.30 og slutter kl. 09 med en omgang yoga for de 
som vil strekke ut litt ekstra. 

Marjana Bøstrand kan fortelle at det var viktig for henne og de 
tre andre som i 2017 tok initiativ til å starte opp ”Morning Beat” 
at det skulle være et helt alkoholfritt arrangement. 

- Det er en ekstra frihet å kunne danse og slippe seg litt løs 
uten alkohol. Og det er så moro! 

Hit kommer det folk av alle slag, unge og gamle, menn og 
kvinner, danseentusiaster og de som sjelden eller aldri danser 
uten alkohol i kroppen. Etter en stund i lyshavet, blant glade 
mennesker i fargerike klær og glitter, skal det litt til å ikke 
bli revet med. Folk beveger seg på de mest finurlige vis til 
skikkelig fengende musikk. Det er tydelig at noen skal videre 
på kontorjobben etterpå, men tar frokosten og morgenkaffen 
her og får en ekstra energirik morgen. 

Her er det ikke uvanlig å bli møtt med en klem! Morning Beat 
jobber aktivt for at alle skal føle seg velkommen og føle nærhet og 
trygghet uansett bakgrunn. Det kan godt være folk som aldri har danset 
uten alkohol før, alkoholikere som vil komme i gang med nye vaner, eller 
småbarnsfamilier som har det gøy sammen før barnehagen. 

Utvalget av alkoholfri drikke er ekstra godt, med varianter av 
fruktdrikker fra de søte og syrlige, gjerne lokalprodusert, til de 
alkoholfrie gjæra variantene, som Kambucha. Og maten er først og 
fremst vegetarisk/vegansk, så noen nye smaksopplevelser blir det fort i 
tillegg. 

Edru Livsstil Oslo+ vil gå sammen fast 
på disse arrangementene utover året. 

Er du lokallagsmedlem spanderer vi 
gratis inngang. Vi tar gjerne på oss 

egne t-skjorter som reklamerer 
for en Edru livsstil, og håper 
å verve flere medlemmer til 
fellesskapet vårt. 

Inspirasjonen til 
arrangementet kommer blant 
annet fra London der det har 

vært stor suksess med slike 
morgenarrangement, blant 

annet ”Morning Gloryville”, 
som Edru Livsstil Oslo+ besøkte 

høsten 2017 sammen med flere andre 
tilsvarende arrangement. Les mer om dette i 

reisereportasjen fra Elisabeth Kristiansen på våre nettsider. 
Hvis dette gir mersmak vil Edru Livsstil Oslo+ kanskje starte opp 

igjen ”ut på byen”-grupper, hvor vi har det gøy uten alkohol på kveldstid. 
Meld fra om du er interessert. 

Morgendans i Oslo 
Tekst og foto: Magne Richardsen

Vil du eller ditt lokallag være med på morgendans i Oslo? 
Meld fra til magne@edru.no, så kjøper vi billetter sammen. 

Osterøytrimmen, som drives av Edru Livsstil Osterøy, 
ble tildelt Osterøy kommunes kulturpris for 2017. 
Jorunn Holsen og Kjellaug Hartveit har i 33 år drevet 
det populære turprogrammet, som består av ulike 
poster som er plassert rundt i Osterøys flotte natur. 
De spreke damene kunne nesten ikke tro det da de 
ble tildelt prisen 20. desember.

- Vi visste jo at vi var nominert, men det var ti 
nominerte, så vi regnet ikke med at vi skulle få prisen, 
sier Jorunn.

Damene stilte likevel i sine fineste klær – bunad.
- Vi ble veldig overrasket over at vi vant, og satte 

veldig stor pris på det. Prisen betyr mye for oss, og 
Osterøytrimmen betyr veldig mye for folk på Osterøy, 
da den er familievennlig og man kan gå når man vil 
mellom 15. mai og 15. oktober, forteller Jorunn.

- I takketalen poengterte jeg at det er Edru Livsstil 
Osterøy som driver trimmen – det synes jeg alltid er 
viktig å få fram.

Kulturprisen 2017 
til Osterøytrimmen
Tekst: Maria J. Zafar
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LOKALLAGSAKTIVITET

Aalesund Avholdslag har 
gjennom ei årrekke lagt 

ned utallige dugnadstimer for 
å få kulturhuset Avholdshjemmet 

i den stand vi finner det i dag. Midt 
i Ålesund sentrum troner ett 

av de flotteste byggene i vår 
organisasjons eie, et bygg 
som fra 1906 til 1998 var 
byens kulturhus for sang og 
musikk. Nå er det håp om økt 
kulturaktivitet i huset.

Ildsjel og styreleder Torhild 
Rogne Emdal har lenge drømt 

om en kafé med ei lita kulturscene 
i Avholdshjemmets førsteetasje, gjerne 

inspirert av husets kafé på 50-tallet. De siste 
leietakerne har drevet med bl.a. bank- og butikkvirksomhet i 
lokalet, noe som ikke har passet så altfor godt inn i et helhetlig 
kulturhuskonsept. I fjor så det en stund ut til at avholdslaget skulle 
få startet opp en kulturkafé i samarbeid med flyktningetjenesten i 
Ålesund kommune, men i stedet har kommunens bystyre nå gått 
inn for en langsiktig avtale om å leie de 385 kvadratmeterne til 
livssynsnøytralt seremonirom.
     Dette er selvsagt et godt stykke unna drømmen om en kafé, 
men avtalen åpner for at lokallaget kan disponere lokalet for 
enkeltarrangement – som for eksempel julemarked, og den 
vil kunne generere økt utleie av konsertsalen med tilhørende 
møterom og storkjøkken for folk som ønsker et lett tilgjengelig 
selskapslokale etter seremonien.
     Lokallagslederen er optimistisk:

     - Avtalen er ikke helt i boks enda. Men om bystyrets 
enstemmige vedtak går gjennom, og vi 
blir enige om betingelsene, vil vi 
ha et helt annet grunnlag for 
driften av huset enn hva vi 
har nå.
     Midt i prosessen med 
Ålesund kommune fikk 
Emdal en henvendelse 
fra jazzpianist og 
sambygding Aage Lade. 
Han hadde lenge sett 
behovet for en jazzklubb 
som i større grad enn 
byens eksisterende klubb 
engasjerte musikere med lokal 
tilknytning, og han kunne ikke se 
noen grunn til at en slik konsertarena i k k e 
skulle kunne være alkoholfri. Henvendelsen ledet til noen 
idédugnadsmøter, og som et resultat av disse søker Aalesund 
avholdslag nå ulike instanser om midler til innkjøp av lydutstyr, 
lyddempende tiltak og kafémøbler, og om arrangørstøtte til en 
serie konserter og andre kulturarrangement i perioden august-
juni. 
     Ikke nok med det: NRK Møre og Romsdal har generøst lånt ut 
sitt Steinway konsertflygel i over ett år nå, og rundt nyttår vedtok 
de å selge det til Avholdshjemmet. Det takseres i disse dager, og 
det vil bli søkt om egne midler til dette formålet. 
     Om brikkene faller på plass, håper ildsjelene i Ålesund at Sobra 
Scene skal bli en av byens viktigste arenaer for jazz, akustisk 
musikk og verbal kunst. Første booking er allerede gjort, og 20. 
oktober blir det Språkmoro med Linda Eide på Sobra Scene.

Eit «ferskt» bilete frå Etiopia. Inge Herman Rydland la inn eit stopp 
i Addis Abeba på veg heim frå ei tenestereise til Asia. I midten ser vi 
dagleg leiar av JAFA, Tesfaye, og til høgre ser vi mentoren, Tekalegne, 
ein trufast medarbeidar til Inge Herman frå tida hans i Jarso-området.  
Edru Livsstil Hamari ventar ein interessant rapport i nær framtid! 

Velkommen til 
årsmøte i Edru Livsstil 

Nordhordland

Ny vår for Avholdshjemmet     
     i Ålesund?

Søndag 18. mars kl. 17.30 
på Frivilligsentralen i 

Nordhordlandshallen, etterfulgt av 
åpent møte kl.19.00 med foredrag 
av Helge Brekke som skal snakke 

om frivillighet og dugnad i en 
hektisk hverdag.

Tekst og foto: Åsmund Kleivenes

Med Ålesund kommune som leietaker vil det 
fortsatt være mulig å arrangere julemarked i 

Avholdshjemmets førsteetasje.

I desember var det julemarked og kafé 
i Avholdshjemmets førsteetasje. Nå 

blir lokalet seremonirom for Ålesund 
kommune.
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LOKALLAGSAKTIVITET Vårprogram 2018
 Edru Livsstil Stavanger 
Totalavholdsforening

Møtene er i Vaisenhusgt. 5 
(samme inngang som Kia). 

Heis er tilgjengelig. 
Møtene starter fredager kl. 19.00.

6. april
Harald Johnsen 
Sangprogram

13. april
Reidun Sirevåg forteller

20. april
Torgeir Tvedt

Kåseri

27. april
Hulda Drange

Lysbilder fra en tur

4. mai
Harald Johnsen

Nasjonalt program m/sang 
Utlodning

11. mai
TUR

Nærmere info kommer

Bevertning. Entré kr. 30,-.
Hjertelig velkommen!

 
Kontaktperson: 
Hulda Drange 

Mobil 970 87 335

37 nye medlemmer i 
Arendal Avholdslag
  

Edru Livsstil Hamar bød på en kveld fullspekket med høyepunkter da de inviterte 
til den årlige festen ”Førjulsglede” på Brukshuset på Hamar. Alt fra borddekking 
til underholdning og mat var av ypperste klasse, og festbordet bugnet av eksotiske 
retter, koldtbord og tapas. Det var en opplevelse for ganen. På programmet stod 
blant annet korsang med det lokale mannskoret ”Brødrerøster” og Magne Rydland 
loste som vanlig gjestene gjennom kvelden på eksepsjonelt vis. Multikunstner 
Trond Klaape og musiker Gunnar Melbø bød på musikk og lyrikk, og det var 
innslag fra Idrett Uten Alkohol og fra asylmottaket Ormseter AS. 
    Midt oppi underholdning og festlige innslag var det likevel en historie som 
satt igjen hos de fleste i lang tid etter arrangementet. Det var historien til Inge 
Herman Rydland, som tjenestegjorde som hjelpearbeider for et utviklingsprosjekt 
i Jarso, Etiopia på 80-tallet. En natt ble han vekket av kraftig barnegråt fra en av 

hyttene i landsbyen, og det var en hjerteskjærende gråt 
fra et sultent spedbarn. Han klarte ikke falle til ro 

før han endelig hørte at spedbarnet roet seg, 
og han tenkte med lettelse: ”Takk og pris, da 

hadde mammaen litt melk igjen til barnet 
sitt også denne natten”. Neste dag tok 
han turen innom for å hilse på den vesle 
jenta og mammaen, og spurte om natten 
i forveien. 
     - Det var godt du hadde melk til 
henne, sa Rydland. Den unge mammaen 

så på han med fortvilelse i øynene og sa 
ett enket ord: ”areke”. Dette er det etiopiske 

ordet for hjemmebrent.  Mammaen hadde 
ikke hatt mat til spedbarnet sitt og hadde gitt 

det sprit for å lindre sulten den natten. Dette var 
no e flere familier tydde til når sulten hos barna ble for stor. 
H e l d i g v i s gikk det bra med Ebisse, som den vesle jenta het, og takket være 
prosjektet kunne familien hennes få et bedre liv og en bedre fremtid. 

8. til 9. februar reiste generalsekretær Marit og prosjektleder Linda til 
Stavanger for å stå på stand og synliggjøre organisasjonen, samt delta på 
lokallaget DNT – Edru Livsstil Hå sin medlemskveld. 

På tre forskjellige sentre rundt i Stavanger-
områådet fikk vi fem nye medlemmer. Vi traff 
mange nye mennesker og hadde flere gode 
samtaler med de som stoppet opp. Det 
finnes mange avholdsmennesker rundt 
om i landet som synes vi gjør en god 
jobb.
  Dette ser vi som gode resultater. Det 
er viktig å fremheve at det ikke kun er 
antallet nye medlemmer som er viktig i 
forbindelse med slike arrangement, men 
at synligheten og oppmerksomheten 
rundt organisasjonen og temaet også er 
utslagsgivende. Vi står på videre! 

Det er ingen tvil om at dette har vært et 
godt verveår så langt!

Arendals Avholdslag fikk hele 37 
nye, unge medlemmer da de i januar 
arrangerte alpintur til Vrådal for 
ungdom mellom 13 – 18 år.

Laget oppfordret alle som meldte 
seg på turen til å bli medlem i Edru 
Livsstil samtidig som de meldte seg på 
selve turen – kanskje dette kan være til 
inspirasjon for andre lag også!

Tekst: Maria J. Zafar

Verving i Stavanger
Tekst og foto: Linda Hagewick

Sterk historie på Hamar
Tekst og foto: Gro Anette Fanebust
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MEDLEM

Hvorfor er du avholds? 
Selv i moderate mengder har alkohol negativ innvirkning på folks 
dømmekraft. Som prest hadde jeg jo i prinsippet alltid vakt, og da 
passet det seg ikke å si «Kom og hent meg, jeg er ikke i stand til 
å kjøre selv».

Favorittdrikke: 
Vann, vann om våren, vann om høsten (som Nordahl Grieg).

Favorittordtak: 
”Blott en dag, ett ögonblick i sender.”
 
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Vi er på en stor mottagelse på Quitos fineste hotell, ambassadøren 
er vert. Det skal skåles for den avtredende konsul. Min kone 
Reidun og jeg hadde diskret sagt nei takk til den tilbudte drink. 
Men en eller annen mente at vi burde få et alternativ. Det føltes 
som en evighet de minuttene alle sto med sine glass hevet og 
ventet på at vi skulle få et eller annet i glasset. Pinlig.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når 
det gjelder rus: 
Alle skolebarn gleder seg til å gå hjem fra skolen og møte klink 
edrue foreldre. Masse ledige sykehussenger, de alkoholskadde er 
ikke der, de er på jobb eller på ferietur med barna.
 
Favorittsted og hvorfor: 
På Slidrefjorden en speilblank morgen med ørret som rykker i 
garnet.

Hva er viktig i ditt liv: 
Å få tro at Jesus døde for min skyld og erfare hver dag at vår Far i 
himmelen sørger for alt vi trenger.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på?
Å ikke gi opp selv i motvind.

Anbjørn Neerland (80)
Bosted: Vestre Slidre
Yrke: Pensjonert teolog og misjonær

Leiv Magnus Haugsgjerd (64)
Bustad: Totland i Bergen
Yrke: Boktrykkar/salskonsulent

Kvifor er du fråhalds?
Eg kjem sjølv frå ein fråhaldsheim, men vaks opp fyrste delen av 
barndomen min i ei lita bygd på Sørlandet der mange av fedrene var     ute 
på anlegg. Når dei var heime i helgene, var det ofte stort alkoholforbruk 
med husbråk og gjerne openlys vald. Dette gjorde sterkt inntrykk på eit 
barnesinn. Etter dette har alkohol stått for noko negativt.  

Favorittdrikke: 
Cola Zero.

Favorittordtak: 
”Borte bra, men heime best.”

Ei lei oppleving i samband med alkohol:
Då eg var i militæret i Nord-Noreg, var me soldatane ute på ein bygdedans. 
Der var og ein del Nato-soldatar frå Skottland. Der vart konsumert mykje 
alkohol, og ut på kvelden vart det  ein slåsskamp mellom nokre soldatar, 
som enda med at ein mista livet. Dette var ein følgje av stort alkoholinntak. 
Slike opplevingar sit lenge i minnet.

Viss du kunne trylla, Korleis ville samfunnet sett ut då når det gjeld 
rus:
Alkohol burde kun blitt brukt til industrielle føremål.
Narkotiske stoff burde kun blitt brukt innan medisinen.

Favorittstad og kvifor:
Totland. Her er det landlig, frisk luft, fin natur og flott turterreng, sommar 
som vinter. Og det er ikkje langt til næraste senter.

Kva er viktig i livet ditt: 
At eg og alle rundt meg har eit godt og meiningsfullt liv.

Kva er DNT – Edru Livsstil god på, og kva kan organisasjonen bli 
betre på?
Sentralt er ein god på å engasjere seg i politiske spørsmål som er aktuelle 
for vår sak. Dette gjeld også ein del lokale lag. Det ein er dårleg på både 
sentralt og lokalt, er å klare å engasjere yngre grupper for saka vår.  

Er du medlem og ønsker å engasjere flere? Få dem til å melde seg inn, da vel!

Gå inn på www.edru.no/bli-medlem eller ring tlf. 40 80 10 30

Nye medlemmer betaler kun kr. 50,- første året. 
Deretter ordinært medlemskap kr. 300,-

Verv en 

venn!
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Har du løst kryssordet? 
Send løsningsordet til DNT - Edru Livsstil, Pb 140, 5903 Isdalstø.
eller på e-post: medlemsblad@edru.no 
innen 20. mai 2017.

Løsningen på kryssord i nr 4/17 var 
“Edru Livsstil hadde stand under Arendalsuka”
John Olav Berland fra Haus og 
Inger Johanne Haugeland fra Finsland har vunnet 
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD



Avsender: DNT - Edru Livsstil Postboks 140, 5903 Isdalstø

Vi vil med dette ønske både nye og gamle medlemmer, medspillere, frivillige og ansatte hjertelig 
velkommen til årets strategikonferanse på Gardermoen! I år har vi lagt opp til et program som 
gir oss kunnskap og ideer til rekruttering og til å skape lokal aktivitet og vekst. Det bys også på 
spennende foredrag, smakfulle måltider, kultur og hyggelig samvær.

Scandic Gardermoen 9. – 10-juni 2018
Vi begynner lørdag formiddag og avslutter etter lunsj søndag. Medlemsrekruttering, mobilisering og synlighet vil være i fokus.

Pris: DNT – Edru Livsstil dekker konferanseutgifter og overnatting for opptil to medlemmer fra hvert lag. Ved påmelding av flere 
deltakere fra samme lag, tilkommer en egenandel kr. 500,- per deltaker utover de to første. Reise på lagets eller egen regning. Dersom 
behov for overnatting fredag – lørdag, tilkommer faktura.

Strategikonferansen 2018

PROGRAM
Lørdag 9. juni 
kl. 11.00 - 18.00: Strategikonferanse 
kl. 19.30: Middag og kulturprogram

Søndag 10. juni 
kl. 08.30 - 13.00: Strategikonferanse 
kl. 13.00 - 14.00: Lunsj og avreise

PÅMELDING
Postadresse: 
DNT - Edru Livsstil, 
PB. 140, 5903 Isdalstø 

Tlf: 40 80 10 30 
E-post: maria@edru.no

Påmeldingsfrist: 1.mai. (Ved senere 
påmelding: kr. 500,-/person)

TRANSPORT FRA 
GARDERMOEN TIL HOTELLET

Shuttlebus går til/fra hotellet hvert 15. 
minutt. Shuttlebuss S22 går fra plattform 
36 ved ankomstnivå på flyplassen.

Vi vil gjerne se både nye og erfarne 
konferansedeltakere. Er du nysgjerrig på 
å delta,  kontakt gen.sekr. for mer info:  
tlf. 928 15 936 eller marit@edru.no


