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andsmøtet i DNT – Edru 
Livsstil i Molde ble en 
flott opplevelse med 
et godt og spennende 
program, et godt formelt 
gjennomført landsmøte 
og et fint sosialt samvær. 

Takk til alle som bidro – ingen nevnt, 
ingen glemt! 

Landsmøtet ga sin klare tilslutning til at 
fokus på edru livsstil og medlemsverving 
blir vår hovedsak de neste to år. 
Denne jobben tok administrasjonen 
og landsstyret fatt på under vårt første 
landsstyremøte i august, men vi vil 
aldri lykkes hvis vi ikke får til en god 
samhandling i hele organisasjon, slik 
jeg også pekte på ved avslutningen av 
landsmøtet. Vi må ha med oss hvert enkelt 
medlem, hvert lag og hvert distrikt for å 
lykkes, og sammen kan vi lykkes!

At vi holder på med et viktig arbeid er 
udiskutabelt. DNT – Edru Livsstil er et 
viktig bidrag i vår kulturutvikling. Vi 
ønsker å peke på at det er mye bedre å ha 
en edru livsstil i dagligliv og på fest enn å 
måtte la oss ruse for å ha det festlig.
Dagens Næringsliv har i sommer på sin 
bakside stilt spørsmål til en del kjente 
og mindre kjente personer. Ett av disse 
spørsmålene har vært valget mellom et år 
uten smarttelefon eller et år uten alkohol. 
Daglig leder for Øyafestivalen svarte: 

«Helt uaktuelt å gi opp alkohol, livet hadde 
vært helt tomt uten.» Et ærlig svar, men 
likevel et svar til ettertanke. Nå må det i 
rettferdighetens navn føyes til at mange 
av dem som svarte på spørsmålet sa at de 
godt kunne være uten alkohol, men det 
svaret som jeg referer er nok også utbredt. 
Hvis manges liv er tomme uten rusmidler, 
har vi sannelig en jobb å gjøre. Kanskje det 
er derfor så mange eldre tyr til alkohol i 
dagliglivet? Det er flott at vi har fått midler 
til å starte et nytt prosjekt for eldre, og vi 
har allerede lyktes i å ansette en dyktig 
medarbeider som prosjektleder. Vi ønsker 
Helga Bognø velkommen inn i staben og 
lykke til med et nytt og spennende arbeid.

Valget i høst vil også gi oss saker å 
jobbe med. Ikke alle politiske partier 
var villig til å følge våre innspill til gode 
programformuleringer i forkant av valget. 
Valgkampen i år ble også en valgkamp 
helt uten at ruspolitikk var ordentlig på 
dagsorden i debatter i radio og TV. At en 
så viktig sak ikke kommer i fokus, betyr 
at vi har mye ugjort. Ruspolitikk må 
aktualiseres og vi må finne gode veier å 
kommunisere vårt budskap på. Men saken 
blir underlig når det i et radioprogram 
på NRK blir sagt av en politiker at 
ruspolitikk ikke er en prioritert sak av 
programledelsen i NRK! Da får saken 
en ny dimensjon. Er det media som 
styrer så totalt hva som skal diskuteres? 
Er alkoholpolitikk for nærgående for 

journalister og media? Dette spørsmålet 
må vi reise. Det kan ikke være slik at 
en så viktig sak som ruspolitikk blir 
kneblet og ikke kommer på fordi noen 
bevisst hindrer det. Var det noen som 
tenkte på ytringsfrihet? I valgkampen er 
ytringsfriheten brukt og misbrukt, men 
alkoholpolitikken er altfor viktig for oss, 
så den må vi ikke la noen kneble. 

La meg avslutte med at det finnes noen 
lyspunkter. Jeg gleder meg til et nytt 
arbeidsår der jeg håper vi sammen kan 
utbre den edru livsstilen til mange. Det 
mangler ikke på oppgaver. Om du er ung, 
voksen eller eldre, har du en oppgave i 
å vise at det går an å ha det flott både i 
hverdag og på fest uten bruk av alkohol og 
andre rusmidler. 
 
Lykke til!

Sigmund Kroslid
Leder DNT -  Edru Livsstil

Kjære lesere

L

Ormseter Mottaksdrift AS fikk melding fra UDI 24.08.2017 om oppsigelse av driftsavtale for Hamar Mottak med 
virkning fra 01.12.2017, i tillegg til flere andre asylmottak i Norge. Driften ved Hamar Mottak vil da avvikles i henhold 
til de forutsetningene som ligger til grunn i avtalen mellom Ormseter Mottaksdrift AS og UDI. Hamar Mottak drives på 
Ormseter, nær Gåsbu, som er et tidligere leirsted tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Hamar Mottak har vært i drift siden 1999. 
– Vi har svært gode erfaringer med dette, sier daglig leder Trude Andersen. 
– Det aller viktigste for oss nå er å sikre at beboere og ansatte blir ivaretatt på en god måte. 
Styreleder Kai Ove Berg beklager beslutningen og de konsekvensene oppsigelsen har for de berørte, både ansatte og 

beboere. 
Styret i Ormseter AS vil avholde et møte med eierne, Norsk Luthersk Misjonssamband som eier 80% og Edru Livsstil 

Hamar som eier 20%,  for orientering og drøfting om veien videre. 

Pressemelding: Nedleggelse av Ormseter Mottaksdrift
Tekst: Magne Rydland
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Større satsing i sør
andsstyret satser i inneværende periode sammen med 
lokallaget i Kristiansand på økt aktivitet. Rusforebygging, 
rekruttering og politikk blir viktige arbeidsområder, 
og integrering av flyktninger og sosialt vanskeligstilte 

gjennom det lokale arbeidet i Kristiansand blir hovedsak.

Ledig stilling
I disse dager lyser vi ut en ledig stilling som organisasjonskonsulent i Sør-Norge 
med hovedsete i Kristiansand. Stillingen vil omfatte planlegging og tilrettelegging 
av eksisterende aktivitet og utvikling av ny aktivitet i regionen sør, og oppgavene vil 
være knyttet til våre rusforebyggende aktiviteter hovedsakelig i Kristiansand. 

Satsing på verving
Rekrutterings-, informasjons- og kontaktarbeid vil være et svært viktig 
satsingsområde i arbeidsperioden, og i samarbeid med andre ansatte, tillitsvalgte og 
frivillige vil den nye konsulenten i sør være med i verveteamet for å nå landsmøtets 
mål om 2300 medlemmer innen 2019.

Større synlighet
DNT – Edru Livsstil skal bli mer synlig i tiden framover. Gjennom kampanjer vil 
også vårt arbeid i sør bli satt på kartet. Organisering av møter, kurs og foredrag, 
og profilering av våre synspunkter og aktiviteter i sosiale medier og på våre 
hjemmesider er derfor en viktig del av arbeidet for vår nye konsulent. Kontakt 
mot øvrige organisasjoner, institusjoner og politiske arenaer for å få økt fokus på 
folkehelse blir svært viktig for å bli mer synlig som organisasjon.

Tekst: Marit Barene, marit@edru.no

L
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ELDRE OG ALKOHOL

Ny prosjektleder for “Eldre, alkohol og ensomhet”

Min bakgrunn: 
Jeg startet min yrkeskarriere som 
sykepleier og etter hvert jordmor. 
Gjennom en lang jobbkarriere har jeg 
blant annet deltatt innen medisinsk 
forskning som prosjektmedarbeider samt 
jobbet som leder i offentlig og privat 
virksomhet i noen titalls år, har hatt/har 
flere ulike styreverv, vært tillitsvalgt i ulike 
organisasjoner og drevet mitt eget firma. 
Kunnskaper og erfaringer som jeg nå tar 
med meg inn i prosjektlederstillingen i 
DNT - Edru Livsstil. 

Min oppstart i prosjektet hadde jeg 
1. september 2017, så inntil videre er 
selve prosjektet ferskt for min del, men 
kontaktene og nettverkene som jeg 
inntil nå har fått gleden av å bygge opp 
viser at dette prosjektet definitivt har sin 
berettigelse. Interessen og ønsket om å 
bidra er stort.  

Så langt er det mange som har bestilt 
innlegg og foredrag om prosjektet og 
som ønsker å sette dette viktige tema på 
dagordenen. Og jeg er gjerne åpen for 
henvendelser fra flere som skulle ønske 
det samme. 

Prosjektet: «Eldre, alkohol og ensomhet» 
En av hovedutfordringene det norske 
samfunnet står overfor er en økende eldre 
befolkning. Etter hvert har alkohol i større 
grad fått status som et sosialt bærende 
element i mange miljøer, også blant en 
voksende gruppe eldre.  

Vi har kunnskap om at alkoholbruken 
blant eldre stiger, og selv om den 
norske befolkning har et lavt forbruk 
sammenlignet med de fleste land i 
Europa, har det likevel vært en markant 
økning i Norge de siste 20 årene. Flere 
helseundersøkelser viser dette. Og særlig 
kvinnenes inntak har økt mest. 
 
Eldre og alkohol 
Forskerne i NorLag fant at det ikke var 
en sammenheng mellom drikkevaner 
og pensjonering. Høyt alkoholforbruk 
ser derimot ut til å være knyttet til flere 
faktorer som preger det moderne livet: 
Befolkningen har høyere utdanning, bedre 
økonomi, flere bor alene, flere bor i byer og 
tettsteder, individualistiske verdier er mer 
utbredt, kvinner og menn er mer likestilt. 
Eldre selv begrunner drikking slik: det er 

sosialt, gir nytelse, det er godt for helsen å 
drikke et glass vin eller to, en sover bedre 
og bruker mindre sovemedisin, stress 
reduseres og behovet for beroligende 
midler blir mindre. De tre sistnevnte 
argumentene for å drikke har ikke hold i 
den medisinske forskningslitteraturen.   
 
Eldre og ensomhet 
Det er en klar sammenheng mellom 
ensomhet og helse, dette viser flere 
undersøkelser. Og mennesker med 
problematisk drikkeadferd scorer 
høyt på angst og depresjon, og de 
har lavere selvopplevd helse (Støver 
et.al 2012). Fokusområdene for dette 
prosjektet er viktige og vesentlige sett i et 
folkehelseperspektiv. 

Jeg vil sende ut enda mer og oppdatert 
informasjon ettersom prosjektet finner 
sin form. 

 
Helga Bognø, prosjektleder for 
“Eldre, alkohol og ensomhet”
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år ble Arendalsuka, 
«Norges største politiske 
møteplass», holdt 14. – 
19. august, og ansatte 
og frivillige fra DNT 
– Edru Livsstil stilte på 

stand. Her hadde vi konkurranse, 
delte ut informasjon og ønsket nye 
medlemmer velkommen. 

Vi fotograferte folk som ville være 
med og fronte våre alkoholpolitiske 
budskap. Disse bildene har vi blant 
annet brukt i våre sosiale medier fram 
mot valget. 

I år, som i fjor, samarbeidet vi 
om det praktiske med Forbundet 
Mot Rusgift, som også hadde en 
vellykket debatt om cannabis-
situasjonen i Colorado, USA.  Flere 
andre organisasjoner på rusfeltet var 
også til stede – blant annet kunne 
man teste promillebriller på standen 
til MA Ungdom, og se den nyeste 
kampanjefilmen til AV-OG-TIL om 
hvordan det er å være barn på ferie 
med voksne som drikker, gjennom 
VR-briller. I regi av Blå Kors ble det 
holdt foredrag med temaet «Hvorfor 
drikker vi som vi gjør?», noe som fikk 
mye oppmerksomhet.

Vi var flere organisasjoner som 
delte ut brosjyrer om de politiske 
partienes rus- og alkoholpolitikk. 
Denne var utarbeidet av Actis – en 
enkel oversikt som svært mange tok 
med seg hjem for å ta en titt på før 
valget.   

Lørdag var også DNT – Edru 
Livsstils landsstyre til stede i Arendal, 
og tok turen innom de politiske 
partienes stands med spørsmål om 
alkoholpolitikk til politikerne. Våre 
egne alkoholpolitiske håndbøker ble 
også delt ut.

Arendalsuka
Tekst: Maria J. Zafar, maria@edru.no 
Foto: Maria J. Zafar og Marit Barene

I
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IDRET T UTEN ALKOHOL

år Davy Wathne 
tenkjer seg om, har 
han nok alltid vore 
meir enn alminneleg 

sportsinteressert. Til mor hans 
si store fortviling. 

Mor til Davy Wathne ønskte at den 
lettlærde sonen skulle verte lege. Men 
det var idrettsarenaen som lokka 
interessa til den unge bergensaren. På 
markane på Storetvedt var han å finne 

frå morgon til kveld i heile oppveksten. 
Det var her borna i nabolaget var 
samla, anten dei laga hoppbakke, 
hadde slalåmkonkurranse, eller lagde 
fotballbane, med mål av trollgarn 
som dei stal frå kjellarboden til nabo 
Kristiansen. 

Lilleputt på Brann
Når unge Davy Huey Wathne ikkje 
var å finne på markane på Storetvedt, 
var han gjerne på Brann Stadion 
saman med far og onkel «Putte». 

Der hadde han sine første store 
idrettsopplevingar, og 8-9 år gamal 
byrja han sjølv å spele på lilleputtlaget 
til Brann. Å høyre Davy Wathne 
snakka om idrett er som å få servert 
alle svara i Kvitt eller dobbelt. Han 
hugsar store og små hendingar, namn 
på idrettsutøvarar, årstal, kven som 
vann, kven som spelte kampane, 
og rundetider. Han er eit levande 
leksikon når det gjeld idrett. Så har 
det også vore hans store lidenskap. 
Så å seie sidan han kom til verda. 

Sportsfantasten som ikkje 
ville la seg målbinda
Tekst og foto: Gro Anette Fanebust, gro@edru.no

IDRETTSGURU MED STERKE MEININGAR: Den folkekjære sportsjournalisten Davy 
Wathne kan snakka på inn-pust og ut-pust om idrett, er bergenspatriot og har sterke 
meiningar. I august var han på Knarvik-konferansen for å snakka om lidenskapen sin.

N



 Edru Livsstil 3 - 2017  7 

IDRET T UTEN ALKOHOL

Eller i alle fall så lenge han kan hugse. 
  
Journalistikkens pariakaste
Men det var ikkje sjølvsagt at Davy 
skulle få driva med det han likte aller 
best. Heile livet har han måtta forsvara 
lidenskapen for sport; – Spesielt 
ovanfor mor mi, som først vart skuffa 
då eg vart lærar, men då eg i tillegg 
vart sportsjournalist tykte ho det var 
heilt forferdeleg sløsing av evner, 
fortel Wathne humrande. Mor til Davy 
ønskte at sonen skulle nytta evnene 
sine, og verte lege. Også venene synes 
det var eit dårleg karriereval å satsa på 
sportsjournalistikk.

– Skriv du berre sport? – spurte 
dei, som om sportsjournalistikken var 
ei slags pariakaste.

– Eg har måtta forsvara 
sportsjournalistikken gjennom heile 
livet, fortel Wathne, som sjølv takkar 
idretten for den han er i dag.

– Idretten og nærkontakt med ulike 
idrettsmiljø har betydd mykje for mi 
karakterforming. Eg har lært mykje. 
Vakse mykje. Det er ikkje sikkert eg 
hadde blitt like raus og omgjengeleg 
om eg hadde blitt kirurg, trur Wathne, 
og held fram i same sporet litt til. 

– Eg har lært mykje av idretten, 
både av utøvarar og av det å vera ein 
del av idrettsrøyrsla. Eg kjenner få 

ufordragelege idrettsutøvarar. Folk 
vert bra menneske gjennom idretten, 
konkluderar han.

Kjernesunn på grasrotnivå
Davy er ikkje i tvil om at idretten er 
kjernesunn. I alle fall på grasrotnivå.

– Eg har grunnfesta tru på 
sunnheiten i idrettsrøyrsla, men er 
meir uroa for unotane på toppen med 
pengebruk og maktarroganse. Makt 
korrumperer. Ikkje berre i politikken 
og i næringslivet, men og i idretten, 
seier han bestemt og slår fast at makt 
krev disiplin.

Wathne har tidlegare tatt til orde 
for at idretten skal vere ein friplass frå 
alkohol. Tysdag 29. august var han på 
Knarvik-konferansen for å snakka om 
lidenskapen for idrett, men også om 
verdiar. Det er Idrett Utan Alkohol 
som har henta Wathne til konferansen.

Avsporing 
– Idretten er ein stad for vekst og 
utvikling. Der du knyt venskapsband. 
Der du utviklar gode haldningar, 
og her høyrer ikkje alkoholen 
heime. Idretten er så mykje flott. 
Det er så mange kjensler, så mykje 
engasjement, så mykje entusiasme og 
rike byggjande opplevingar at eg ikkje 
kan sjå at alkoholen gir nokon bonus. 
Tvert om synes eg det er ei avsporing. 
Det er å riva ned noko flott, seier Davy 
engasjert, slik vi kjenner han frå TV-
ruta. Men også med glimt i augo;

– Sjølv er eg ikkje noko 
dydsmønster. Eg synes berre ikkje at 
alkohol framelskar gode eigenskaper. 
Eg synes ikkje ein vert verken god 
i engelsk eller flink til å dansa av 
alkohol, og myta om at vi har det så 
mykje kjekkare berre vi får drukke 
litt, den trur eg ikkje på, seier Wathne 
bastant, og legg til at han sjølv i si tid 
har opplevd å vera full på skytestevne. 

– Det var utriveleg. Vi fraus og 
var kvalme. Åge datt ned frå eit tre og 
kutta opp nasa. Det er ein myte at fyll 
er så jævla gøy!

Rabiat fotballpappa
Som far til to jenter har Davy Wathne 
også stått på sidelinja i idretten. Det 
var han ikkje særleg god på. 

– Eldstedottera slutta å spele fotball 
fordi eg var så rabiat på sidelinja. 
Eg var heilt usakleg. Ho sa til meg;  
«Pappa, viss ikkje du klarar å oppføra 
deg, så sluttar eg å spele fotball.» Så 
klarte eg ikkje oppføra meg. Så slutta 
ho. Davy ler ein trillande latter.

– Kva tenkjer du om det å reisa med 
borna på cup og at foreldra gjerne tek 
seg ein tår på kvelden?

– Det er uhørt for meg. Cupane 
er der ungane skal få boltra seg. Det 
er sosial trening, det er samvær. Det 
er å læra seg vaksenlivet, å halda kjeft 
når lyset vert sløkt om kvelden. Det 
er å følga spelereglane. Kvifor skal 
dei vaksne då vera meir høgrøsta, 
meir brautande og koma full inn på 
sovesalen etter at ungane har lagt seg 
fordi dei har vore på by`n. Eg synes 
det er ein uting. Det er feil signal å gi, 
og det er idretten uverdig. Davy ristar 
på hovudet. Han synes heller ikkje 
noko om VIP-servering og alkoholsal 
på tribuna.

– Viss du ikkje går på fotballkamp 
for å støtta laget ditt, men for å bli 
underheldt og sjå laget ditt vinna, då 
har du ikkje skjønt noko. Ved å støtta 
laget kan ein løfta ein middelmådig 
spelar til å spela på høgt nivå. Fotballen 
skal ikkje vera attpåunderhaldninga 
medan ein drikk, då har ein misforstått. 
Idretten har ein magi og drakraft i seg, 
og er krydder nok i livet, avsluttar ein 
levande engasjert sportsjournalist, 
patriotisk som få, og sjølvsagt frå den 
desidert beste byen i verda. 

Idretten er ein stad for 
vekst og utvikling. Der 
du knyt venskapsband. 
Der du utviklar gode 
haldningar, og her høyrer 
ikkje alkoholen heime. 
Idretten er så mykje flott. 
Det er så mange kjensler, 
så mykje engasjement, så 
mykje entusiasme og rike 
byggjande opplevingar at 
eg ikkje kan sjå at alkoholen 
gir nokon bonus. Tvert om 
synes eg det er ei avsporing. 
Det er å riva ned noko flott.

Eg synes ikkje ein vert verken 
god i engelsk eller flink til å 
dansa av alkohol, og myta 
om at vi har det så mykje 
kjekkare berre vi får drukke 
litt, den trur eg ikkje på.
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Kirkebakken 
Grand Prix

Framolekene

Det har vært stor aktivitet i prosjektet Idrett Uten 
Alkohol i løpet av sommeren. Her er noen av de mange 
idrettsarrangementene vi har profilert vårt budskap på.

siden sist...

2. - 4. juni var Idrett Uten Alkohol 
representert på Framolekene. Dette 
er Vestlandets største friidrettsstevne, 
med ca. 2500 starter og 792 deltakere 
fordelt på 69  klubber fra 16 
friidrettskretser. 

Her var også våre 
idrettsambassadører Salum Kashafali 
(sprint), Martin Roe (10-kamp) og 
Sven-Martin Skagestad (diskos) til 
stede. Alle våre idrettsambassadører 
tok gull denne helga.

Idrett Uten Alkohol hadde stand 
med stor aktivitet, profilering på 
stadion, i annonser og programblad, 
samt profilering på alle startnummer. 

På standen hadde vi med oss 
alkobriller, fotballer og kjegler, slik 
at de som ville kunne få en følelse av 
hvordan prestasjonsevnen svekkes 
under påvirkning av alkohol. Vi 
publiserte saker og filmer hele helga 
på sosiale medier, og fikk oss en prat 
med Gjert Ingebrigtsen.

Tekst og foto: Gro Anette Fanebust

9. august var Idrett Uten Alkohol 
til stede under Kirkebakken 
Grand Prix på Hamar der 
skieliten konkurrerer på 
rulleski. Ungdom fra den lokale 
skiklubben får bryne seg på 
stjernene, og det er en folkefest 
i Hamar sentrum denne dagen. 
Idrett Uten Alkohol hadde 
profilering i løypene og på 
storskjerm, og rapporterte på 
sosiale medier. Magne Rydland 
fra Edru Livsstil Hamar tok seg 
tid til å ta med prosjektleder på 
omvisning på idrettsanleggene i 
Hamar, og gav en interessant og 
spennende innføring i arbeidet 
til Hamar-laget. 

Tekst og foto: Gro Anette Fanebust
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NM i friidrett

Knarvik- 

Mellom 1. og 3. 
september var Idrett 
Uten Alkohol på 
Vestlandets største 
løpsfet; KnarvikMila. 
Her hadde vi stand 
med våre flotte VM-
deltakere, Martin 
Roe og Sven- Martin 
Skagestad. Vi hadde 
konkurranser og 
spørreundersøkelse, 
og fikk mange nye 
ambassadører. IUA 
hadde profilering på 
storskjerm, i løypene, 
på startnummer og 
hadde avisreportasjer 
i forbindelse med løpet 
som ble distribuert ut 
til 100 000.

Under NM i friidrett som ble arrangert 
på Sandnes 25. – 27. august, stilte 
Idrett Uten Alkohol med stand like 
ved inn- og utgangen av stadion, en 
perfekt plassering. På standen var 
det verving av nye ambassadører og 
informasjon om tiltaket, men viktigst 
av alt var spørreundersøkelsen som 
ble gjennomført av et førtitalls unge og 
voksne i løpet av de to dagene standen 
var oppe. Undersøkelsen tok for seg 
deltakernes, trenernes og foreldrenes 
meninger om alkohol i friidrettsmiljøet. 

Utdeling av nytt reklamemateriell for 
IUA trakk folk, og flere store profiler som 
brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen 
og nylig VM-vinner av 400 meter hekk, 
Karsten Warholm kom innom standen 
og lot seg gledelig fotografere. To av 
IUA-idrettsambassadørene deltok under 
årets NM: Martin Roe som tok gull i 110 
meter hekk og sølv i lengde, og Sven-
Martin Skagestad som tok gull i diskos 
og bronse i kule. Deres prestasjoner ble 
foreviget gjennom bilder og film på IUA 
sine sosiale mediekanaler.  

Tekst og foto: Marit Barene

Tekst og foto: 
Gro Anette Fanebust

Mila
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Kulturreise og sankthansfest
Landsmøtekomitéen med Molde lokallags 
leder, Jostein Solbakken, i spissen inviterte 
til en spennende bussreise i Romsdalens 
naturskjønne omgivelser dagen før selve 
landsmøtet.  Guidet tur til Ergan Kystfort, 
Bud, Eldhusøya og Atlanterhavsveien 
stod på plakaten. Turen ble avsluttet 
med sankthansfeiring på eventyrlige 
Skaret hvor det ble servert rømmegrøt, 
spekemat, varm drikke og deilige kaker. 
Bål og allsang hørte med, og det var 
vår egen Åsmund Kleivenes som spilte 
sammen med Lidvar Emblem.

Landsstyret takker nok en gang 
landsmøtekomitéen for flott jobb i 
forbindelse med landsmøtet i Molde 2017!

Åpning av landsmøtet
Etter at ordfører i Molde, Torgeir 
Dahl, ønsket velkommen til Molde, 
ble landsmøtet åpnet av leder Sigmund 
Kroslid som poengterte hvordan vi som 
organisasjon nå står ved et veiskille. Enten 
får vi organisasjonen i stigende kurve igjen 
eller så står vi foran en fortsatt tilbakegang. 
Stadig nye arenaer tilføres alkohol, så 
samfunnet trenger organisasjonen som 

aldri før. Etter stor applaus tok dirigentene 
Leif Magnus Haugsgjerd og Magne 
Teppen over. Årsmeldinger og regnskap 
er å regne som historie, og ble ikke brukt 
mye tid på.

Navneendring
Saken om navneendring skapte derimot 
større interesse. Edru Livsstil Trondheim 
og styret i Edru Livsstil Molde hadde hver 
for seg sendt inn forslag om at bokstavene 
“DNT” i organisasjonens juridiske navn 
og fremtidige logo skulle fjernes slik at 
navnet på organisasjonen skulle endres til 

Landsmøte i Molde 2017
84 personer deltok på årets landsmøte som ble avholdt ved Hotell Seilet i Molde 
23. – 25. juni. 68 av de frammøtte var delegater. Gjester og delegater kom fra hele 
landet, og de flybårne ble trygt skysset til og fra hotellet av leder i Nordmøre og 
Romsdal distrikt, Knut Hovland.
Tekst: Marit Barene, marit@edru.no
Foto: Marit Barene, Maria J. Zafar og Hilde Rivera
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EDRU LIVSSTIL. Hele 21 personer ba om 
ordet til saken, og da det ble stemt over 
om bokstavene “DNT” skulle fjernes eller 
beholdes i navnet DNT - Edru Livsstil, 
falt forslaget med 34 stemmer. Det hadde 
vært nødvendig med 46 stemmer for 
navneendring.  

Eiendomsselskapet
En annen sak som skapte stor debatt var 
saken om opprettelse av eiendomsselskap 
og godkjenning av vedtekter til 
eiendomsselskapet. Saken ble først utsatt 
til siste landsmøtedag, men så trukket som 
konsekvens av vedtatt utsettelsesforslag til 
neste landsmøte.

Arbeidsplan og satsing på verving
Forslaget til budsjett og forslag til 
arbeidsplan som tar for seg de fire 
hovedområdene alkoholpolitikk, media, 

eiendom og medlemsverving ble vedtatt 
med et tillegg om satsing på et 2-årig 
verveprosjekt. Planene skal gjennomføres 
under vingene til en ny prosjektleder 
i full stilling med avslutning våren 
2019, etterfulgt av en evaluering og 
sluttrapport. Dette skal danne grunnlag 
for videre arbeid som presenteres på neste 
landsmøte. Landsstyret ble enstemmig 
gitt fullmakt til å bruke inntil halvannen 
million kroner av kapitalen i 2018/2019 i 
forbindelse med vervekampanjen som ble 
presentert av 1. nestleder Eidar Tøllefsen.

Kontingent og abonnement på 
medlemsbladet
Landsstyret la fram forslag om å redusere 
kontingent til 100 kroner i året fra 2018. 
Førsteårskontingent er fremdeles kr. 50,-
Medlemsbladet blir dermed et blad man 
kan abonnere på til kr. 200,- i året, men 

abonnementet kommer altså utenom 
kontingenten.
Kontingenten for personer under 25 
år og medlemmer i Juba og Juvente 
forblir uendret, kr. 50,- i året, og for alle 
medlemskap gjelder innmelding etter 1. 
oktober også påfølgende år.
Landsstyret har dessuten tidligere i 
arbeidsperioden vedtatt at kr. 50,- av all 
kontingent går tilbake til lokallaget.
Endring på innkreving av lokallags- 
og distriktskontingent ble vedtatt: 
Distrikter og lokallag som ønsker å ha 
lokal kontingent i tillegg til den sentrale 
må heretter kreve denne inn lokalt. 
Del av debatten var også åpningen for 
supportmedlemskap. Dette falt ikke i god 
jord, men det ble bestemt at det skal jobbes 
med dette fram mot neste landsmøte i 
2019.

Moldes ordfører Torgeir Dahl 
ønsker velkommen til rosenes by

Sigmund Kroslid ble 
gjenvalgt til leder

Det nye landsstyret 2017 - 2019
Gjester fra Juba, Juvente 
og IOGT i Norge
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LANDSMØTE

Distrikter og regioner
Strukturendring fra distrikter til regioner 
var en viktig debatt under landsmøtet. 
Distriktenes funksjoner i dag er ikke 
optimale. Bare det å finne personer 
til å ta styreverv og utvalg viser seg å 
være vanskelig, og flere steder i landet 
legges distriktsledd ned eller er ikke i 
funksjon. Tiden er moden for å gjøre noe 
med strukturen og velge en form som 
er framtidsrettet og som følger landet 
og organisasjonens utvikling. Det nye 
landsstyret fikk på bakgrunn av denne 
begrunnelsen i oppdrag å iverksette en 
utredning om organisasjonens tilpasning 
til framtidig arbeidsplan og satsing. 
Arbeidet skal presenteres på neste 
Strategikonferanse som skal avholdes på 
Gardermoen 8.- 10. juni 2018, og siden 
legges fram på neste landsmøte. 

Nettverkslag
§13 sier at det bør finnes Edru Livsstil-lag 

i alle kommuner, evt. direktemedlemmer 
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 direktemedlemmer 
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 gikk gjennom mot bare en stemme.

Representasjon på landsmøtene 
framover
Antall representanter fra lokallag og 
distrikter til landsmøtet var også en sak 
som fikk tid til behandling. Denne ble ikke 
vedtatt, men derimot ble det vedtatt at alle 
delegater må ha betalt kontingenten innen 
1. juni det året landsmøtet avholdes.

Frister for endringsforslag
Ettersom landsmøtene framover skal 

arrangeres i juni, ble det vedtatt at forslag 
som skal behandles på landsmøtene må 
sendes landsstyret senest 1. april.

Begrensning på gaver utenfor 
organisasjonen
Frank Henriksen fra Edru Livsstil 
Nordhordland la fram et endringsforslag 
om begrensning på bevilgninger og 
økonomisk støtte til formål utenfor 
prosjekter og aktiviteter i DNT - Edru 
Livsstil. Landsstyret støttet forslaget og 
begrunnelsen om at DNT - Edru Livsstil 
sårt trenger økonomi for selv å vokse, men 
forslaget falt ikke i god jord i forsamlingen. 
Landsstyrets subsidiære forslag om å 
fjerne “FORUT” i ordlyden ble vedtatt, 
og dermed heter det at “Dersom et lag/
distrikt et år ønsker å gi gaver til formål 
utenfor Edru Livsstil, Juvente, Juba 
eller FORUT, må dette ikke overskride 
50 prosent av fjorårets overskudd før 
bevilgninger.”

Neste landsmøte er allerede planlagt til juni 2019, men hvor landsmøtet 
skal avholdes er ennå usikkert. Landsstyret vil oppfordre lag og distrikter 
til å drøfte muligheten og lysten til å arrangere landsmøtet 2019 - året 
som også er et jubileumsår. Organisasjonen fyller 160 år, og det vil også 
bli en viktig markering på neste landsmøte.

Samling av Klostermedalje-innehavere

Landsmøtekomiteen takkes av
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Organisasjonens arbeidsplan innehar 
en visjon om et samfunn uten sosiale 
og helsemessige problemer som 
følge av bruk av alkohol. Når vi vet 
at hovedtyngden av alkoholrelaterte 
problemer skapes av de med et moderat 
alkoholforbruk, må innsatsen derfor 
rettes mot hele befolkningen, ikke bare 
mot storforbrukerne, for å få størst 
forebyggende effekt. Andelen ikke-
brukere har også en betydning for 
hvordan alkoholbruk oppleves. 

Landsmøtet gav derfor landsstyret et 
mandat om å ta en kritisk gjennomgang 

av dagens organisasjon og struktur for å 
tilpasse den til arbeidsplanen. En gruppe 
er nedsatt og har allerede begynt arbeidet 
med 1. nestleder Eidar Tøllefsen ved roret. 
For å nå målet bygges arbeidet på fire 
satsingsområder: 
 
1. Medlemsverving og – pleie 
Innen 2019 skal organisasjonen ha 2300 
medlemmer. Det betyr at vi må verve 
rundt 400 medlemmer årlig. Her har 
medlemmene en kjempemulighet og ikke 
minst et ansvar for å bidra. Fra sentralt 
hold vil det bli ansatt nye medarbeidere, 
i en toårsperiode i første omgang, hvor 
verving er en svært viktig del av jobben. 
  
2. Alkoholpolitisk arbeid  
Organisasjonen vil arbeide politisk for å 
beholde og få flere alkoholfrie soner der 
barn, unge og voksne kan være sammen 
uten alkohol. Satsingsområder som 
idrettsarenaer og parker som alkoholfrie 
soner kommer til å bli spesielt ivaretatt 
gjennom «Idrett Uten Alkohol» og 
vårt nye prosjekt «Eldre, alkohol og 
ensomhet». I tillegg vil vi arbeide for å 

få flere alkoholfrie møteplasser og for å 
få kjøleskap for alkoholfri drikke i alle 
ølutsalg.  
 
3. Mediasatsing  
Arbeidet med å få flere følgere på våre 
sosiale medier har begynt. Kursing av 
de ansatte er på planen, og når to av 
våre ansatte i tillegg er journalister, vil vi 
dra god nytte av deres mediakunnskap i 
dette arbeidet. Organisasjonen kommer 
til å drive kampanjer framover, og jeg 
vil tro at mange allerede la merke til 
vår første kampanje hvor vi brukte 
snakkebobler som verktøy for å få fram 
vårt alkoholpolitiske budskap i forkant av 
valget. 

4. Eiendom 
Ivaretakelse av organisasjonens 
interesser slik at eiendommer forvaltes 
på en økonomisk forsvarlig og 
sikkerhetsmessig måte i samsvar med 
organisasjonens gjeldende vedtekter er 
siste satsingsområde. Her er vi allerede i 
dialog med og gir bistand til lag som sitter 
på eiendomsmasse.   

ORGANISASJONSUT VIKLING

ldri før har et landsmøte 
satset så stort på 
organisasjonsutvikling 
som i Molde i juni 
hvor det ble vedtatt en 

plan for storsatsing på verving og 
organisasjonsutvikling.  
 

 

DNT – Edru Livsstil skal vokse og bli mer synlig

Tekst: Marit Barene, marit@edru.no
Foto: Marit Barene og Maria J. Zafar

A

Det vil i nær framtid bli gjennomført en spørreundersøkelse på 
nett til lokallagene om verving og rekruttering, både rettet mot 
medlemmer med e-postadresse og til flere lokallagsledere. Vi håper 
medlemmer og lag stiller seg positive og vil svare på undersøkelsen.
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et samme opplevde vi med 
hver eneste ungdom vi 
møtte denne kvelden, alle 
håndhilste og viste ekte 
interesse for at vi kom 

innom på besøk.
– Høflighet er en av verdiene vi 

formidler i gruppa, forteller leder Tor 
Håkon Grøsle, og vektlegger at alle 
de voksne på stedet ønsker å formidle 
arbeidsglede og mestringsfølelse til de 
unge.

Stor interesse
Mekkegruppa aktivitetssenter ligger i en 
stor rødmalt bygning langs hovedveien, 
og rommer et holdningsskapende, sosialt 
og forebyggende tilbud for ungdom i 
lokalmiljøet i Lillesand og Birkeland. 
Bygningen er det tidligere MA-huset, 
som gruppa har overtatt, og det er lagt 
ned utallige dugnadstimer for å ruste opp 
klubbhuset som nå samler i overkant av 
50 medlemmer. 

– Rekrutteringen skjer som oftest 
gjennom informasjonsmøtet til 
konfirmantene hvert år, og rekrutteringen 
er god, kan leder i mekkegruppa, Runar 
Jakobsen, fortelle oss. Han legger til at det 
er tydelig at tilbudet er viktig, for noen av 
ungdommene fortsetter i gruppa i årevis.

– Ungdommene som kommer hit føler 
fort tilhørighet til gruppa, sier Jakobsen, 
og vi prøver så godt vi kan å skape et 
trivselsmiljø.

Det mekkes på bygget hver torsdag 
året gjennom, og kvelden avsluttes alltid 
med kaffe, kakao og kaker som Ingunn 
Aasen baker hver eneste gang.

Senteret har eksistert i 15 år som 
et utspring fra UNG-arbeidet i tre 
menigheter i Lillesand, og det hele drives 
utelukkende på frivillig basis. De voksne 
stiller opp uke etter uke, år etter år fordi 
det gir dem glede og en god opplevelse 
å gi et slikt tilbud til ungdommene i 
lokalsamfunnet.

– Brukerne av klubbhuset har gjerne 

med mopeder, biler eller påhengsmotorer 
selv å mekke på, men mekkegruppa har 
også motorer og lignende som de unge 
kan få jobbe med, forteller Grøsle, og 
legger til at det finnes alt mulig verktøy 
på huset som de unge kan låne, og at de 
voksne hjelper og veileder ungdommene 
i mekkearbeidet. Grøsle har selv 
fagutdanning, og har et sterkt ønske om at 
ungdom skal lære å ta vare på egne ting i 
stedet for å kaste og kjøpe nytt.

– Senteret går rundt på kjærlighet, 
dugnad og frivillige donasjoner, og 
verktøy kjøpes inn på tilbud eller doneres, 
forteller Grøsle. Han legger til at de 
voksne opp gjennom årene har kontaktet 
forhandlere, bedrifter og næringsliv i 
området for å få donasjoner.

– I tillegg  får vi noe støtte fra Lillesand 
Sparebank, Gjensidigestiftelsen og andre 
steder hvor man kan søke om støtte, 
forteller han videre, og viser stolt fram 
Frivillighetsprisen som ble tildelt senteret 
i fjor. Idet prisen settes på bordet nikker 

Mekking og vennskap

Tekst: Marit Barene  Foto: Maria J. Zafar

En kveld under Arendalsuka i august fikk Edru Livsstil invitasjon til å komme til 
Mekkegruppa aktivitetssenter på Birkeland for å lage en reportasje, og det første som slo 
oss var høfligheten. Vi var ikke før kommet innenfor døra før en gutt på knapt 11 år tok 
imot oss med et godt håndtrykk og glimt i øyet. – Hei, jeg heter André, velkommen! Vi har 
ventet dere. Jeg skal ta dere med inn i verkstedet så dere får hilse på de andre…

D
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også ungdommene anerkjennende, og det 
lyser stolthet hos dem alle.

Vennskap er viktigst
– «Kom som du er, alle er velkomne, 

men oppfør deg greit!» Det er beskjeden 
vi gir til alle som kommer innom, forteller 
Grøsle. 

– Vel så viktig som mekkingen 
er vennskapet og at alle viser en god 
tone. Vi voksne er inkluderende og 
oppmerksomme, og vi er rollemodeller 
når det gjelder oppførsel og holdninger. 
Det samme gjelder de eldste medlemmene 
som begynner å ta lederansvar for de 
yngre medlemmene.

Kim André Wollme (18) som har gått 
i gruppa de siste fem årene, og som selv 
har deltatt i oppussingen av huset mener 
at språkbruken også har noe å si.

– Jeg har gått i gruppa siden 7. klasse, 
og er her hver eneste torsdag året rundt. I 
tillegg bruker jeg mye av fritiden min på 
oppussing av lokalene ettersom jeg har 
snekkerutdanning, og nå som jeg er inne 
som leder er det ekstra viktig hvordan jeg 
oppfører meg, for vi som er eldst blir sett 
opp til av de yngste. Jeg føler vi er som en 
stor familie.

Sander (17) er på mekkegruppa for 
første gang denne kvelden. Han går på 
TIP (teknikk og industriell produksjon)
på videregående og forteller at to av 
medlemmene dro ham med. 

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot, 
og det virker gøy her, så jeg kommer til 

å fortsette.
Det er få jenter i gruppa, men de som er 

der skaper trivsel i den mannsdominerte 
gruppa. Martine (15) forteller mens hun 
smiler mot kjæresten Kim André at det 
var kjærligheten som førte henne dit, og 
hun synes det er trivelig å være sammen 
med gutta på torsdagskveldene.

Totalrenovering av klubbhuset
Brukerne av klubblokalet har etter 
overtakelsen i 2002 totalrenovert bygget 
både innvendig og utvendig. Vegger er 
revet og satt opp igjen, det er grøftet og lagt 
armering og betong på utsiden, spraymalt 
i verkstedet, møterommet er pusset opp, 
det er satt opp lettvegger og dører, byttet 
ut vinduer, støpt gulv, malt og tapetsert.

Det kommer også fram i intervjuet med 
ungdommer og ledere at flere ungdommer 
gjennom mange års deltakelse i miljøet 
har fått verdifull arbeidserfaring. Deretter 
får de læreplass i lokale bedrifter, og er på 
vei mot yrkesfagbrev. Flere lokale bedrifter 
ser gruppas innsats, og sponser verktøy 
og låner ut maskiner til arbeidet som 
ungdommene gjør på huset på fritida.

Grøsle er fornøyd, og legger vekt på 
at der en føler samhold, bidrar en mer. 
Han mener dette er viktig, og det gir 
ungdommene verdifull selvtillit.

– Det er mye goodwill lokalt, og vi 
har blitt sponset av både Montér, Bohus 
og flere lokale butikker og kjeder, noe vi 
er svært takknemlige for, kan Grøsle stolt 
fortelle. 

– Men vi savner en mer forutsigbar 
økonomi i driften og skulle ønske vi hadde 
noen som var faste donorer og sponsorer.

Tom Ivar Jensen stikker seg ikke fram, 
men også han har vært en viktig leder i 
gruppa gjennom mange år. Sammen 
med ham innehar de voksne lederne 
ulik bakgrunn og kompetanse innen 
mekaniske fag og elektronikk. Men de 
første medlemmene som etter hvert har 
begynt å få noen år på baken besitter også 
viktig kompetanse.

I gruppa har man nå medlemmer 
med yrkesutdanning som elektriker, 
anleggsarbeider, maskinist, verktøymaker, 
snekker, rørlegger og elektroingeniør i 
tillegg til lærlinger innen bilmekanikk og 
andre aktuelle fagfelt.

Rusfritt miljø
Ved overtakelsen av bygget lå det en 
20-årsklausul om at stedet skulle være 
rusfritt og ikke skulle forfalle.

– Vi kan trygt skrive under på det og 
har det også med i våre tinglyste vedtekter, 
sier Runar Jakobsen, som i tillegg til å 
være leder i mekkegruppa også er leder i 
Lillesand Avholdslag.

– Slik sett kan man også si at 
mekkegruppa er et viktig rusforebyggende 
tiltak i lokalmiljøet her sør, og nå skal vi 
rekruttere medlemmene i mekkegruppa 
til DNT - Edru Livsstil, noe som ikke 
burde være vanskelig ettersom de fleste 
medlemmene er under 18 år og ikke 
drikker alkohol.

Mekkegruppas ledere: Runar Jakobsen, 
Tom Ivar Jensen og Tor Håkon Grøsle

Kim André hjelper de yngre 
guttene med mekkingen.

Runar fronter alkoholfri 
kultur i mekkegruppa 
med Edru Livsstil-genser.

Martine og André viser fram 
litt av utstyret på verkstedet.

Full konsentrasjon er viktig i mekkearbeidet!
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SAMARBEIDSPARTNERE

24. – 30. juli var ca. 70 Juvente-
medlemmer samlet til sommerleir og 
landsmøte. I en uke fikk deltakerne være 
med på morsomme seminarer, åpen 
scene, innsamling til FORUT og ikke 
minst Juventes 25-årsfest!

Årets Juvente-leir, som ble kalt ”Selvfølgelig 2017”, 
ble arrangert på Rødde folkehøgskole som ligger 
i Melhus i Trøndelag. Blant høydepunktene var 
selvsagt feiringen av Juventes 25-årsjubileum, der 
man også hadde lansering av det nye prosjektet 
BedreUten. Det kan man undersøke nærmere på 
bedreuten.no, som er en side for ungdom med tips 
og triks til å fest uten rusmidler.

Hvert år gjennomføres det også en innsamling til 
FORUT. Dette skjer gjennom at deltakerne finner 
på kreative eller morsomme ting man kan gjøre, og 
pengene man får inn går rett til FORUTs arbeid. I år 
ga denne innsatsen 7223 kroner!

Som vanlig ble det også gjennomført landsmøte 
under leiren. Juvente har årlige landsmøter, og i år 
var det arbeidsplan for de kommende to årene som 
var den viktigste saken. Juvente har en utfordring 
med lavt medlemstall, og er avhengig av å få dette 
opp. Landsmøtet vedtok en ambisiøs, men realistisk 
arbeidsplan som man håper kan være med på å få 
flere og enda bedre aktiviteter som bringer inn flere 
medlemmer i organisasjonen.

I tillegg ble det valgt nytt styre i organisasjonen. 
Leder Øyvind Kind Robertsen var ikke på valg i 
år, men det ble blant annet valgt en ny nestleder 
i Karianne Fremo Sveistrup fra Skaun. Ut over 
disse består Juventes sentralstyre av Petter Holstad, 
Christina Babington, Inga Gudrun Pareliussen 
Austnes, Sondre Emil Sandal og John-Erik Forland 
Mo. Varamedlemmer er Kaja Mæsel Wadkin, 
Helene Eriksen og Anja Therese Skavåsen. Juventes 
representant i styret til DNT – Edru Livsstil vil være 
Inga Gudrun Pareliussen Austnes.

Selvfølgelig 2017 
- Juventes landsmøte 
og sommerleir

En av aktivitetene som bidro til penger til FORUT.

Juventes sentralstyre. Bak fra venstre: Sondre Emil Sandal, 
Øyvind Kind Robertsen, John-Erik Forland Mo, Petter Holstad. 
Foran fra venstre: Kaja Mæsel Wadkin, Anja Therese Skavåsen, 
Helene Eriksen, Karianne Fremo Sveistrup, Christina Babington 
og Inga Gudrun Pareliussen Austnes.

Tekst og foto: Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente

Fra Juventes 25-års-jubileum.
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SAMARBEIDSPARTNERE

I juli samlet vi oss til aktivitetsleir i 
Trøndelag. Aktivitetsleiren er en leir for 
hele storfamilien, som vi har samarbeidet 
med DNT - Edru Livsstil om i mange år. 
I år het leiren Levva livet og det gjorde 
vi til gangs. Dagene var fylt med varierte 
aktiviteter, utflukter, besøk av vikinger, 
god mat og mye tid til fri lek og gode 
samtaler. 

Et av årets høydepunkt var definitivt besøk av 
Ballongtwist! Torkel, som han egentlig heter, 
kjørte kurs to dager til ende. Vi lærte alle de 
hemmelige triksene, lagde masse forskjellige 
ballongkunstverk og avsluttet med å bygge en 
gedigen Juba-borg av ballonger! 

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle 
DNT - Edru Livsstil-lag som ga oss støtte. Uten 
dere hadde vi ikke kunnet arrangere en så god 
leir som det ble!

Vi lar bildene tale for seg og håper å se mange av 
dere på neste leir!

Juba er DNT-Edru Livsstils barneorganisasjon. Vi har 
tilbud for barn fra 4-13 år. Det nyeste tilskuddet er 
vennskapsklubben, en brevklubb for barn mellom 4-6 år 
hvor de ca. seks ganger i året får tilsendt en hobbypakke 
med fargelegging og oppgaver de kan gjøre alene eller 
sammen med foreldre / besteforeldre. I tillegg får de 
selvsagt invitasjon til sentrale arrangementer og Juba-
bladet.  Vi håper at ditt barn eller barnebarn vil være 
med i Juba! Flere medlemmer gjør at vi kan tilby flere 
barn god, spennende og trygg aktivitet og gjøre oss til en 
sterkere stemme i debatten rusfrie soner der barn ferdes!  

Meld inn på SMS ved å sende JUBA etterfulgt av barnets navn, 
fødselsdato og adresse til 2090. Da trekkes 100 kr fra ditt 
mobilabbonenement og kontingenten er dermed betallt for 

både 2017 og 2018!
Eller på internett, juba.org > bli medlem

                             Vi gleder oss til å bedre kjent!  

– aktivitetsleir 2017!

vennskapsklubben

Levva livet 

Juba og

Tekst og foto: Ida Braaten, leder i Juba
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– Jeg hadde en fantastisk oppvekst med mor 
og far og en syv år eldre søster, som har støttet 
meg i alt jeg har vært igjennom. Men det var 
utfordrende ikke å drikke alkohol da jeg kom 
opp i 15-16-årsalderen. Jeg vokste opp i en gate 
full av barn, uten bekymringer. Jeg begynte 
tidlig på håndball, og jeg ville gjerne bli best. 
Alt jeg gjorde handlet om det.

Hun har hele tiden vært aktiv og sosial. 
Og konkurranseinstinktet har vært på plass 
fra  starten av. Hun begynte tidlig med idrett 
og valget falt på håndball. Drømmen var 
landslaget og å bli bedre enn søsteren. Alt 
dreide seg om å gjøre det bedre enn henne. 

Engelsviken
– Det er ikke til å legge skjul på at Engelsviken 
kanskje er kjent for mye alkohol blant ungdom. 
I oppveksten har jeg ofte følt at ungdommer 
fra andre steder kun ser på Engelsviken som et 
fyllested, sier Pernille.

Kulturen var at de eldre søsknene tok med 
seg småsøsken på fest og alle festet sammen 
uavhengig av alder, en stor tett vennegjeng. 
Alle ønsket jo å være med. Det har vært en 
kultur hvor det å drikke og røyke har vært kult, 
på bekostning av idrett og skole. Men ikke 
for Pernille, hun var kanskje ikke som «alle 
andre». Hun ble nemlig det «sorte fåret».

For Pernille startet nok historien de tre 
siste årene på barneskolen. De fikk Frode 
Jørstad som lærer, den energiske og nesten 

overivrige landslagstreneren i seiling, som 
behandlet alle i klassen på samme måte. Og det 
ble kultur å være best. «Det viktigste er ikke å 
delta, men å vinne» er noe av det hun husker 
aller best at han sa. Plutselig var det lov å være 
best og det ble kult å være best. Han fikk alle til 
å føle seg gode uavhengig av prestasjoner.

Frode var klar over utfordringene som var 
på ungdomsskolen med alkohol og festing. 
Det viktigste for ham var samholdet. Det var 
ingen mobbing eller oppfatninger om at noen 
var bedre enn andre. Han ønsket å skape et 
samhold som skulle tåle ungdomsskolen. Det 
er som kjent ofte årene hvor festing, mobbing 
og alkohol plutselig blir «kult». Mange kjenner 
seg nok igjen i disse utfordringene.

For å understreke hvor mye den seileglade 
læreren betydde for klassen nevner Pernille 
Tine-stafetten i 6. klasse. Elevene i klassen 
hadde trent mye og var klare for å ta hjem 
seieren. Men brått fikk de høre at de ikke fikk 
lov til å dra! Skolen hadde bestemt at foreldrene 
ikke fikk lov til å kjøre og skolen hadde heller 
ikke råd til buss. Men å avlyse var uaktuelt 

Tekst: Knut T. Reinås.  Foto: Privat

ernille er 25 år og kommer 
fra Engelsviken utenfor 
Fredrikstad. Selv om 
mange tror det som 

skjer i kickbokserringen er noe 
av det tøffeste man kan bli utsatt 
for, opplever Pernille at den 
tøffeste kampen hennes var under 
oppveksten, hvor hun valgte å avstå 
fra å drikke alkohol. 

Kickbokser bryter drikkepresset

P

Pernille Bure Karlsen, flere ganger norsk og skandinavisk mester i kickboxing, og har en rekke medaljer fra verdenscupen og andre 
internasjonale stevner. Hun har også gull fra Irish Open, som regnes som verdens største kickboxing-turnering. Foto: Privat
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for læreren, han ville ikke skuffe dem. Dagen 
før stafetten tok han dem med på sykkeltur 
til Veumskauen. Der overnattet de i gapahuk 
og laget lagsang, før de syklet ned til Lisleby 
dagen etter, og tok hjem seieren i stafetten.

Tiden på ungdomsskolen
Det var en sammensveiset klasse som fortsatte 
over på ungdomsskolen. Men hverdagene 
ble straks annerledes. Plutselig var det kulere 
å drikke og feste med de eldre enn det var å 
være flink på skolen eller være god i en idrett. 
I løpet av ungdomsskolen falt ekstremt mange 
av idretten og de aldersbestemte lagene i 
ballidrettene var etterhvert ikke store nok til å 
fortsette, og tilbudene forsvant.

Pernille ønsket ikke å drikke alkohol 
ettersom hun heller ville bli god i håndball og 
på skolen. Det var her problemene startet. På 
grunn av dette ble hun etter hvert holdt mer 
og mer utenfor.

Hun var ikke kul,  ble til tider mye alene på 
skolen og hadde få venner. Selv på håndballaget 
ble alkohol et fokus blant jentene. Hun ble ikke 
invitert på jentekvelder eller fester fordi hun 
var kjedelig og ikke drakk alkohol. Hun dro på 
skolen og trening og dro rett hjem etterpå.

Hun har av og til kjent seg sint og vært mye 
lei seg for ikke å bli inkludert. Det er ikke godt 
for selvtilliten til en jente på 15-16 år å bli holdt 
utenfor og ikke akseptert på grunnlag av at 
man ikke drikker alkohol. At hun valgte ikke å 
drikke alkohol ga henne en tung vei å gå - hun 
mistet mange venner og var mer og mer alene. 
Heldigvis har Pernille vokst opp med verdens 
beste mamma, pappa og søster og hun har 
vært så heldig at hun har hatt tante, onkel og 
to søskenbarn i huset ved siden av. Det sosiale 
for henne ble dermed trening og samvær med 
de nærmeste. 

Ungdomsskolen ble tøff, krevende og sår 
for Pernille. Hun ble etter hvert en jente blottet 
for selvtillit, uten å vise det utad. Selv om hun 
ikke har blitt sterkt mobbet, er det å føle seg 
utenfor og ekskludert utrolig vondt som ung 
jente. Hadde hun ikke hatt familien sin og 
sine nærmeste i denne perioden, kunne fort 
historien blitt en helt annen enn toppkarakterer 
og en plass på skolen hun ønsket seg.

Wang Toppidrett i Moss
Etter ungdomsskolen gikk veien videre til 
Wang Toppidrett. Skolen hadde 90 elever og 
besto av i alt tre klasser. Fra første dag følte hun 
seg hjemme og at hun passet inn. Her var det 
greit ikke å drikke, røyke eller snuse. Pernille 
mener at Wang er stedet hvor hun ble trygg på 
seg selv og alt hun står for. Hennes mamma 
og pappa har ofte sagt at det beste valget de 
har gjort, var å la henne få lov til å begynne 
på Wang da hun først var kommet inn der. 
Riktignok begynte flere og flere å teste alkohol 
også der, men det var aldri noe press eller 
problem at hun ikke ønsket å drikke. Det var 

heller kult at hun valgte ikke å gjøre det.
Halvveis ut i  2. klasse på Wang ble hun skadet 

i kneet. Hun begynte derfor å trene kickboxing 
mer seriøst, som en del av rehabiliteringen 
for å bli bedre på håndballbanen, begge to 
idretter hvor det kreves kroppskontroll, spenst 
og balanse. Der begynte 
historien og allerede 
innen året var omme 
hadde hun vunnet to gull 
i junior-NM i kickboxing.

Året etter byttet hun 
klubb og havnet i sin 
nåværende klubb, Fighter 
Kickboxingklubb i Oslo under trener og 
landslagstrener Daimi Akin. I Fighter er det 
forbudt å drikke alkohol i sesongen. Altså det 
er kun lov i sommerferien og ved juletider, når 
det ikke er konkurranser.
Ved siden av dette har Daimi satt et strengt 
forbud på turer og turneringer, selv om det på 
de store turneringene er store fester og utrolig 
mye alkohol. Sammen med familien, Frode 
Jørstad og Wang Toppidrett har Daimi vært en 
av de viktigste støttespillerne i Pernilles valg 
om ikke å drikke alkohol.

Hvorfor drikker du ikke alkohol?
Det er et et spørsmål hun har stilt seg selv 
mange ganger før. Og hun har brukt mange 
år på å finne grunnen til det. Hun visste jo at 
mamma og pappa ville støttet henne uansett. 
Hennes søster startet med festing og drikking 
i ung alder og var kanskje også litt mer rebell 
enn Pernille, men gjorde aldri noe galt. Det 
eneste foreldrene sa til henne var: «Om du 
velger å drikke, så ikke vær redd for å komme 
hjem, uansett tilstand.»

For å finne den egentlige grunnen til 
Pernilles avhold fra alkohol må vi faktisk 
tilbake til 6-7. klasse. I timen til Frode spurte 
han hvem de trodde ville begynne å røyke og 
drikke først? Pernille og hennes beste venninne 
ble pekt ut. De tøffe guttejentene. 
Da gikk det en «faen» i henne. 
Det føltes ikke riktig! Greit 
at de eldre søskenene hadde 
vært tidlig ute med både 
festing, røyk og alkohol, 
men det føltes ikke riktig 
å bli sammenlignet 
med dem! Hun tror 
faktisk at det var 
den dagen hun 
bestemte seg for 
ikke å drikke 
alkohol. De 
skulle ikke få 
rett!

Engelsviken, idyllen og alkoholen
Pernille vil ikke legge skjul på at hun synes det er 
utrolig synd at det i likhet med andre tettsteder 
er mye fokus på alkohol i Engelsviken. Hun 
husker at da hun gikk på ungdomsskolen var 
det mange dyktige talenter i mange forskjellige 

idretter der, men 
at frafallet var så 
veldig stort. Hun 
mener at kulturen 
med alkohol og 
festing hadde mye 
av skylden, i tillegg 
til manglende 

oppfølging. Selv om ungdommer begynner å 
drikke, må de tas vare på. 

Pernille husker godt Tom Brien, som 
var ungdomsarbeider. Han jobbet mye med 
ungdommene ute i Engelsviken-området. Selv 
om de begynte med alkohol og å skeie ut på 
skolen, ga han dem ikke opp. Han tok dem 
med på hytteturer og arrangerte skiturer osv. 
Pernille skulle ønske at ungdom på samme 
alder nå hadde det samme tilbudet. Tettstedet 
trenger flere personer som Frode og Tom. 
Personer som engasjerer seg og som bryr seg og 
jobber for ungdommen. Engelsviken var stedet 
for festing og campingturister. Og presset om 
å drikke alkohol var enormt om man ønsket 
å ha venner. Holdningene til alkohol har vært 
slappe og svært få har sett faresignalene.

Et eksempel:
I Engelsviken har det i alle år funnes noe som 
kalles «Engelsviken-lappen». Det vil si: du 
kunne kjøre hjem fra fest beruset, enten du 
hadde drukket to øl eller var full. Så lenge du 
bare skulle hjem, var det allment godtatt og 
kjent.

Som ung syntes Pernille det var skummelt 
og ubehagelig med alt presset om å drikke 
alkohol. Det var vondt! Hva skulle egentlig 
til for å gjøre noe med holdningene til 
ungdommen på den tiden? I mai 2008 kom 
svaret: dødsulykken i svingen alle kjørte forbi. 
I det røde huset.

En nær venn av alle i Engelsviken omkom 
etter at han og sjåføren kjørte bil i beruset 
tilstand. Ulykken endret holdningene, men 
allerede seks år senere var effekten borte.

Pernille står i dag fram som en kickbokser 
(riktignok skadet for øyeblikket), 

med universitetsutdannelse og 
jobb som avdelingsleder på XXL, 
med verdens beste kjæreste som 
ikke drikker og noen få gode 
venner som respekterer henne 

for den hun er.

IDRET T UTEN ALKOHOL

“Det var utfordrende ikke å 
drikke alkohol da jeg kom 
opp i 15-16-årsalderen.”
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Med sine 55 km – Norges lengste 
seterdal – ble det en mektig 
opplevelse da Edru Livsstil 
Trondheim dro på årets sommertur 
til Einunndalen.

Å finne nye reisemål for 
dagsturer er ikke enkelt, men Jørgen 

og Vegareiser gir oss stadig flotte 
overraskelser. En dyktig reiseleder fra 

reiseselskapet sørget for å holde oss oppdatert – 
slik at vi – blant mye annet, fikk med oss Kvikne Nasjonalparksenter samt 
Bjørnsons fødested, Bjørgan prestegård. Kvikne er for øvrig området der 
kleberstein hentes til Nidarosdomens restaureringsarbeider. I sør raget 
Tronfjellet, furuskogen sørget for det meste av vegetasjonen, og mot nord 
kunne vi se Rondane.Ved Moskaret i Folldal svingte vi inn i Einunndalen, 
og nå var det fjellbjørka som ga fargene langs veien. Dalen har mange setre 
i drift, og på Romsdalssetra fikk vi omvisning og informasjon om dagens 
drift, samt skikkelig seterkost.

Turen gikk videre langs elva Einunna og inn i et område med snaufjell 
og myrer, der breelver har formet landskapet. Svære flyer, tidligere 
flomområder fra istiden, ga en følelse av uendelighet. Fem kvadratkilometer 
her er nå fuglereservat. Hele landskapet er formet med m a r k e r t e 
avsatser. Mange steder er det permafrost, og elva 
Einunna har iskaldt vann, også på sommeren.

Parkering og camping er bare tillatt på 
anviste plasser, og nye hytter e.l. tillates 
ikke. Norge er mangfoldig, og denne 
naturåpenbaringen var fantastisk! Som 
deltagere var vi veldig godt fornøyd ned 
turen, og kan bare si: Einunndalen er vel 
verdt et besøk! På vegne av alle: Takk for 
opplevelsen!

Vi Kristiansand avholdslag har vært med å arrangere Lysmessa for trøst 
og håp som fant sted i Kristiansand Domkirke 31. august. Det har vært 
møter flere ganger i løpet av dette året og vi skulle lage blomsteroppsats, 
for vi har jo Anne Gerd som er kjempeflink til nettopp 
dette. 

Vi var åtte stykker fra Kristiansand 
avholdslag som møtte opp. Vi så fram til 
denne kvelden og ble ikke skuffet. Det var 
nydelig sang av Blue Corner Street Band og 
en sterk historie fra Cato Wiik. Han fortalte 
om oppveksten sin med foreldre som drakk 
og hvordan han møtte Gud. Vi tente alle 
lys og mintes noen vi savnet og tenkte på. 
Presten sa også mange gode ord, og ga oss 
alle trøst. Etterpå var det kaffe og kake og 
gode samtaler oss imellom. 

Edru Livsstil Hamar sender Mezgebu Fufa Bekana 
på en tjenestereise til Etiopia 9. september. På 
denne tjenestereisen skulle han hatt følge av en 
tidligere bistandsarbeider, norsk, med mange års 
erfaring i regionen der JAFA er lokalisert. Denne 
mannen er vår rådgiver. På grunn av opprør og 
uro i området er det fremdeles ikke tilrådelig å 
reise inn i området for europeere. Ved hjelp av 
den tidligere bistandsarbeideren har vi etablert 
kontakt med en av hans betrodde medarbeidere 
fra den tiden, Tekaleng. 

Jan Terje Løitegård, Mezgebu, vår rådgiver 
og Magne Rydland har gjennomført en 
telefonkonferanse med Tekaleng. Her ble 
mandat og mål gjennomgått. Tekaleng 
vil være en dedikert medarbeider som 
kan gi Mezgebu all nødvendig støtte i de 
utfordringer JAFA har. Det vil foreligge en 

rapport når Mezgebu kommer tilbake. 
Interesserte kan kontakte Edru Livsstil Hamar 

for ytterligere informasjon.

Edru Livsstil Trondheims 
sommertur til Einunndalen

MØTEPLAN   HØSTEN  2017 
Edru Livsstil Trondheim

Lagsmøtene holdes på Lialøkken grendehus, 
Bratsbergvegen 246, kl.19.00.
 
2. oktober
Eldre og alkohol ved Helga Bognø

6. november
Historien om Ringve Museum 
ved Per Andreas Kjeldsberg

4. desember
«Som julekvelden på kjerringa» 
ved Per Olaf Green og Øyvind Arnesen

8. januar
Juletrefest
 

Alle hjertelig velkommen til en ny møtesesong.
Ta gjerne med venner og bekjente!

Hilsen styret i Edru Livsstil Trondheim

Tekst: Elin Rø Ludvigsen 
Foto: Jørgen Langlie

Lysmesse i Kristiansand
Tekst: Linda Martinsen 
Foto: Silje Marie Martinsen

Informasjon om JAFA 
– vårt prosjekt i Etiopia
Tekst: Magne Rydland



 Edru Livsstil 3 - 2017  21 

LOKALLAGSAKTIVITET

Landsstyret og administrasjonen på 
besøk hos God helgestart i Kristiansand

Konsert med Aksel Kolstad og Stian Økland i Bergen

Informasjon om JAFA 
– vårt prosjekt i Etiopia

Fredag 18. august tok landsstyret og 
administrasjonen i DNT – Edru Livsstil 

turen til God helgestart i Kristiansand, hvor 
vi alle ble tatt godt imot. Her ble det servert 
god mat – alt fra tomatsuppe med kjøttboller 
til deilig laks. Dessert fikk vi også! Personalet stilte 
med program – Marit Barene fortalte om Edru 
Livsstils arbeid, og det ble det allsang og dans da 

Åsmund Kleivenes tok fram gitaren. Det var folk i 
alle aldre til stede, og noen av de yngste viste fram 

imponerende korttriks. Personalet og landsstyret 
takker for en fin kveld i Kristiansand.

Tekst og foto: Maria J. Zafar

Søndag 10. september var det duket for konsert med Aksel Kolstad 
og Stian Økland i Bergen. Arrangementet var i regi av Edru Livsstil 
Arna/Bergen, Edru Livsstil Horda og Edru Livsstil Nordhordland, 
i samarbeid med Rusfri Oppvekst. Actis Hordaland gikk inn med 
økonomisk støtte.

Dette var en flott konsert, som føyer seg inn en rekke av flere 
konserter vi har hatt med pianist og stand up-komiker Aksel Kolstad i 
løpet av året. Ifølge TIME Magazine er han intet mindre enn «Quentin 
Tarantino of classical music», og Gõteborgsposten omtaler ham som 

«vår tids Franz Liszt». Han er utdannet ved 
Norges Musikkhøgskole, debuterte i 

Carnegie Hall, og i tillegg til å drive sin 
egen Café de Concert på Tjuvholmen 

i Oslo holder han konserter verden 
over. Dette er musikeren som mer 
enn noen senker terskelen for å gå 
på klassisk pianokonsert, uten å gå 
på akkord med det kunstneriske 

nivået.
Tenoren Stian Økland 

har bachelor i klassisk sang fra 
Griegakademiet med Hilde Haraldsen 

Sveen. I sesongen 17/18 synger han i 
Trondheim Vokalensemble, et nyoppstartet 

profesjonelt ensemble tilknyttet Trondheim Symfoniorkester. 
Sammen ga de publikum en fantastisk musikkopplevelse i Mimes 

Brønn på Høgskolen i Bergen denne søndagskvelden.

Tekst: Maria J. Zafar
Foto: Åsmund Kleivenes 

Laurdag 16. september var Gol 
Fråhaldslag på tur til Hermon 
Høyfjellssenter i Sudndalen - ein 
fantastisk stad utan alkohol. Me 
fekk omvisning, såg filmen Hermon 
gjennom 40 år, og fekk ein god lunsj. 
To nye medlemmer vart verva. På 
biletet ser me Sissel Morken, som er 93 
år, og har vori medlem i DNT i 85 år. 
Til venstre er leiar Tormod Skarsgard 
og til høgre nestleiar Per Lie.

Gol Fråhaldslag på tur til 
Hermon Høyfjellssenter
Tekst: Tormod Skarsgard 
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Hvorfor er du avholds? 
Alkohol gir meg ingen glede og har aldri vært et behov i livet mitt.

Favorittdrikke: 
Kald Cola Zero. 

Favorittordtak: 
”Livet kan bare forstås baklengs, men må leves forlengs.”
 
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Jeg har flere ganger opplevd både trusler og vold på nært hold når folk jeg 
kjenner godt er fulle og begynner og krangle.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når det 
gjelder rus: 
I et samfunn uten rus tror jeg det hadde hvert lettere å være ungdom, uten 
dette sosiale forventningspresset rundt det å bruke alkohol lenge før man er 
gammel nok, for å være normal og akseptert i vennegjengen. 
 
Favorittsted og hvorfor: 
Lillesand. Her har jeg både sjø og skog. Og ikke minst mekkegruppa.

Hva er viktig i ditt liv: 
I mitt liv er det viktig med engasjement for å kunne gjøre hverdagen litt 
bedre for barn og ungdom i lokalmiljøet.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan DNT - Edru Livsstil 
bli bedre på: 
DNT - Edru Livsstil er gode på å være en organisasjon for avholdsfolk, men 
det blir færre av oss. DNT - Edru Livsstil må også være en organisasjon i 
samtiden. I vår tid er det endring som er styrende i de fleste samfunnslag. 
Vi må få med oss ungdom og bli en tydeligere alkoholpolitisk aktør i 
samfunnsdebatten.

Runar Jakobsen (43)
Bor i: Lillesand
Yrke: Har utdannelse fra maskinteknisk skole, sosial- og velferdsfag og 
coaching. Har for tiden ikke jobb, men bruker mye tid på ungdomsarbeid.

Ingrid Hitland (60)
Bur i: Morvik i Bergen
Yrke: Jobber som daglig leder i BIR Avfallsenergi AS

Kvifor er du fråhalds?
Eg er oppvokst i ein fråhaldsfamilie og begynte i barnelaget 
i DNTB då eg var seks år. Sidan vart eg aktiv i DNTU. Eg 
fekk mange vener der og opplevde mykje kjekt gjennom mange 
år. Det har i tillegg gitt meg god opplæring og erfaring, ikkje 
minst i organisasjonsdrift og leiarskap. Det har og gitt styrke 
og sjølvstende, slik at det seinare i livet har vore naturleg å 
fortsetja å vera fråhalds.

Favorittdrikke: 
Vatn… Og store mengder kaffi.

Favorittordtak: 
”Sit ikkje inne når alt håp er ute!” 

Ei lei oppleving i samband med alkohol:
Den tøffaste tida var festar i ungdomsskuletida, då var det 
drikkepress. Bedriftsfestar med mykje alkohol er heller ikkje 
ein favoritt, men eg har stort sett ikkje vore ute for mykje 
ubehageleg.

Viss du kunne trylla, korleis ville samfunnet sett ut då når 
det gjeld rus:
Då  ville det ikkje vera bruk av rusmidler, og det ville heller 
ikkje vera speleavhengige. Då ville samfunnet vera spart for 
store utgifter til rusomsorg, noko som i staden kunne brukast til 
andre ting. T.d. gode ungdomsaktivitetar og kulturopplevingar.

Favorittstad og kvifor:
Fjellet, og gjerne Mjølfjell der vi har hytte. Men eg trives godt 
på fjella rundt Bergen og.

Kva er viktig i livet ditt: 
Familie, jobb og samfunnsengasjement er viktig for meg. Eg 
trivest med gode vener og gode kollegaer. Eg er av dei som 
engasjerer meg i organisasjonslivet og som faktisk synest 
dugnad kan vera kjekt. 

Kva er DNT – Edru Livsstil god på, og kva kan 
organisasjonen bli betre på:
Organisasjonen er god på kulturtilbod, klare standpunkt og 
utholdenhet. Mange stader vert det drive godt lokalt, men 
det manglar litt i styrke og medlemstal. Kanskje på tide å ta 
opp igjen tanken om samanslåing av fleire organisasjoner? Eg 
synes det er spesielt viktig å styrka barne- og ungdomsarbeidet. 
Kanskje ein idé at medlemmer i dei ulike aldersgruppene 
alltid vert innmeldt som medlemmer i den organisasjonen som 
alderen tilseier, barn til Juba, ungdom til Juvente, sjølv om 
ikkje alltid Juba og Juvente har lokallag?

Verv en venn!

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. 916 57 780

Nye medlemmer betaler kun kr. 50,- første året.
Deretter ordinært medlemskap kr. 100,-
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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 15. november 2017.

Løsningen på kryssord i nr 2/17 var 
“Administrasjonen har laget egen logo til 
lokallagene”
Berit Berland fra Haus og 
Liv Ruud Thorstensen fra Skarnes har vunnet 
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD



Avsender: DNT Postboks 140, 5903 Isdalstø

Haustkveld
Ved soleglad det brenn i vest så raud ein brann.

Natura har seg kledd til fest alt det ho vann.

Det skin i osp og bjørkeblad i soleglans.
Og rognebæra lyser glad for sidensvans.

Og sola søkk, litt gull ligg att ei lita stund.
Det mørknar fort og går mot natt i li og lund.

Med dogga legg seg lett som ull på grein og blad,
ho glitrar fram i månegull på kvar ein stad.

Du høyrer sjo frå fjerne elv i stille kveld.
Dei siste ospeblada skjelv før ned dei fell.

Så går du inn og stenger dør mot haustens drag.
Du veit så vel, just no som før

at når den neste dagen dør kjem vinterdag.

Magne Teppen


