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i er inne i en aktiv 
periode på edru 
livsstil-fronten for 
tiden. Media er 
full av saker som 
har relasjon til 
russeknutene, og 

vi er i full gang med ansettelse av nye 
medarbeidere innen verving og arbeid i 
sør.

I media har idrett og alkohol vært i 
fokus de siste ukene, det samme har 
barn av foreldre som bruker alkohol, og 
julebordsesongen. Videre har saken rundt 
trakassering og uønsket seksuell atferd 
fått enorm oppmerksomhet. Når det 
gjelder trakassering og uønsket seksuell 
adferd har vi i DNT - Edru Livsstil 
nulltoleranse. Det er ikke tillatt på noen 
måte å trakassere andre. Landsstyret 
drøftet saken på sitt møte 20. november og 
var enig om å komme tilbake med en mer 
omfattende redegjørelse og retningslinjer 
som omfatter alle i organisasjonen.

Når det gjelder idrettsledelsens meget 
ukloke omgang med alkohol er det etter 
min mening to ting å si. Pengebruk er 
en side av saken. Den andre og vel så 
viktige er ledernes meget dårlige eksempel 

for barn og unge. Det er skammelig 
opptreden og det blir gitt inntrykk av at 
skal en feire store idrettsbragder gjøres det 
med alkohol. Alkohol og idrett hører ikke 
sammen uansett om det er fest eller i det 
daglige. Dette burde lederne ha forstått! 
Viktigheten av vårt prosjekt Idrett Uten 
Alkohol blir bare større når en ser slike 
saker som dette.

Julebordsesongen er inne og det er 
gledelig at det settes søkelys på den 
uvettige alkoholbruken i forbindelse med 
julebord. At flere bedrifter nå begrenser 
alkoholbruk på sine førjulsarrangementer 
er bra, og vi må være på banen og heie 
på de som legger opp til alkoholfrie 
førjulsarrangementer.

DNT - Edru Livsstil har lenge rettet 
oppmerksomhet mot barn av foreldre 
som bruker alkohol slik at det går ut over 
barna. En nylig publisert undersøkelse 
bekrefter at mer enn 200.000 barn er i 
risikosonen. Disse barna har en vanskelig 
hverdag, og når jula står for døra ser vi alle 
at disse barna får det vanskelig. Vi må, om 
vi kjenner barn som er i den situasjonen, 
på en omsorgsfull måte prøve å hjelpe. 
Det kan bety at et barn kan få en god jul! 
Vanskelig, sier vi. Ja, men disse barna har 

det ordentlig vanskelig. 

Disse eksemplene gjør meg mer og mer 
sikker på at DNT - Edru Livsstil kan 
spille en vesentlig rolle i å endre vår 
alkoholkultur, ikke ved å si nei, men 
å si ja til rusfrie møteplasser, rusfrie 
idrettsarenaer og rusfrie møtesteder for 
barn og unge.

Så står det igjen å takke alle medarbeidere, 
tillitsvalgte og ansatte for flott innsats i 
2017 og ønske dere en fredfull julehøytid. 
Jeg ønsker dere også et godt nyttår der den 
edru livsstil må bli tydeligere i landet vårt. 
Det kan utgjøre forskjellen på om det kan 
bli et godt liv for barn, unge og voksne.

Kjære lesere

V

Sigmund Kroslid
Leder i DNT - Edru Livsstil

Julekonkurranse
Rudolf og vennene hans har stukket av! 

Klarer du å finne dem?  
 

Send sidetallene du finner reinsdyrene på til 
DNT - Edru Livsstil, P.B. 140, 5903 Isdalstø eller på 

e-post til medlemsblad@edru.no innen 31. januar 2018 
og bli med i trekningen av Flax-lodd!
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JAFA vil ta ansvar for å bygge latriner der store menneskegrupper 
ferdes i Jarso. Det vil løfte livskvaliteten til mange titusen innbyggere! 
Dette er et prosjekt som ikke ligger inne i budsjettet vi godkjente for 
2017/18. JAFA sine medlemmer utfører alt arbeidet, men JAFA trenger 
kr 20.000,- eller EthBirr 50.000,- til materialer. Skal vi gi en praktisk 
julegave til våre venner i Etiopia? Kanskje laget ditt, eller du privat, 
kan hjelpe til med dette ved å sende ditt bidrag til kontonummer: 
7162.09.63466 – Edru Livsstil Hamar

Julegave til JAFA – vårt internasjonale hjelpearbeid!

Edru Livsstil Hamar er også med i grasrotandelen. Oppgir du 
Edru Livsstil Hamar (orgnr: 915475434) når du kjøper tjenester 
hos Norsk Tipping, støtter du JAFA!

Gledelig jul!
Vennlig hilsen styret i Edru Livsstil Hamar

VERV EN VENN 
 

edru.no

TIL JUL
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PORTRET TINTERVJU

Portrett av en jernmann
Martin Mentzoni vokste opp i en liten familie, med en far som 
var alkoholiker og en mor han beskriver som en engel og støtte. 

Tekst: Marit Barene, marit@edru.no

da jeg var yngre. Mamma gav meg aldri 
opp i tenårene - til tross for min tøffe 
oppførsel, så jeg er og blir en skikkelig 
mammadalt, sier Martin der vi møtes 
på hans favoritt-kafé «Hos Carlos» på 
«Slakthuset» i Haugesund sentrum. 
Han roter i en plastpose og tar opp en 
mobiltelefon han har reparert for moren 
som han skal møte over en kopp kaffe en 
time senere. 

M amma har alltid vært 
tryggheten i mitt liv. 
Hun har bestandig 
vært der for meg - 
som en «safe zone», 
like mye i dag som 

Martin beskriver faren på en annen 
måte.
– Pappa er en tøff og beinhard alkoholiker 
fra Nord-Norge. Jeg hatet ham i tenårene. 
Jeg satt ofte og drakk sammen med ham 
i ungdomstiden, for han mente det var 
bedre å lære meg å drikke hjemme enn ute 
i det han kalte et dårlig miljø. 

Vilje av jern
Den unge mannen på andre siden av 
bordet ser ganske annerledes ut enn de 
fleste. Med det meste av huden dekket av 
tatoveringer er det naturlig å tro at han har 
hatt en tøff oppvekst, noe Martin bekrefter. 

– Jeg ble avholds da jeg var 15, men 

da hadde jeg drukket hardt hver bidige 
helg hver eneste uke siden jeg var 13. Det 
handlet om å drikke så mye som mulig, 
og dagen etter dreide praten seg alltid 
om hvor mye vi hadde drukket, sier han. 
Men så fikk jeg nok, og fant ut at for alle 
pengene jeg brukte på alkohol kunne jeg 
få vanvittig mye skateutstyr, og da ble det 
sånn, sier den unge avholdsmannen som 
har en vilje av jern.

En bekjent av Martin som sitter med 
en kopp kaffe på nabobordet og «tyvlytter» 
mens intervjuet pågår, reiser seg plutselig 
og forteller undertegnede skribent at han 
for mange år siden jobbet for Dagbladet 
og skulle lage et portrettintervju av Martin 

Martin Mentzoni sammen med faren. Foto: Privat
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PORTRET TINTERVJU

under en konsert. 
– Da jeg så Martin på scenen den 

gang, i bar overkropp full av tatoveringer, 
hylende og hoppende til hardrock-
musikken som ljomet ut av høyttalerne, 
tenkte jeg at «han der kommer til å spise 
meg levende under intervjuet». Men mine 
antagelser ble gjort til skamme, for maken 
til mer raus og respektfull mann har jeg 
sjelden møtt. Siden har vi holdt kontakten, 
og jeg betrakter Martin som en venn i dag. 
Det må du få med deg i intervjuet, for 
han er en snill mann til tross for sitt tøffe 
ytre, sier han, tar Martin i hånda og hilser 
farvel før han forsvinner ut av kaféen. 

Sluttet fred med faren
– Pappa var en «Kardemommeby-
alkoholiker». Martin smiler og fortsetter 
– Fordi han alltid var så snill. Jeg husker 
at han kjøpte mitt første skatebrett, og han 
kjørte meg rundt over alt. Martin hilser 
på nok en forbipasserende og forteller 
samtidig at han minnes dette som det var 
i går. 

– Vi dro på campingtur utenlands, til 
Danmark. De turene var galskap, men vi 
hadde det kjekt. Pappa var rocker, og var 
opptatt av at han heller ville være seg selv 
- og hatet, enn elsket og ikke være seg selv. 

Faren har nylig passert 70. På 
bursdagen laget Martin et videoopptak 
med faren, og opplevde at faren for første 
gang i hans liv innrømmet at han er 
alkoholiker. Martin stopper opp og blir 
alvorlig et kort øyeblikk, men er like snart 
tilbake i fortellermodus. 

– Det har vært turbulent opp gjennom 
årene, men vi har god tone nå. Vi har 
i alle fall sluttet fred, og det er godt. Jeg 
vil heller være venn med ham enn fiende, 
men når jeg besøker ham, går jeg bare inn 
hvis han er edru. Er han full, snur jeg og 
kommer tilbake en annen gang.  

Savner en bestemor
Martins besteforeldre døde tidlig, og 
Martin har bestandig savnet en bestemor. 
Kan hende det er grunnen til at han alltid 
har følt sterkere relasjon til gamle ting 
enn nye. 

– Jeg har alltid hatt lyst på en bestemor 
jeg kunne sitte og skravle med og som 
ville putte en hundrelapp i hånden min 
når jeg gikk etter besøket. Derfor vil jeg 
gjerne bidra til at unge skal sette mer 
pris på besteforeldrene sine. Første gang 
Martin gav ut musikken sin, valgte han 
derfor å gi musikken ut på kassett. At 
nesten alle unge hører musikk på Spotify 
via mobilen, og at nesten ingen unge i dag 
har kassettspiller, bekymret ham ikke. 
Han sa i stedet til fansen sin, for dem er 
det mange av, at nå hadde de en grunn til 
å besøke besteforeldrene, for de gamle har 
helt sikkert en kassettspiller stående, og de 
hører jo så dårlig at hardrock-musikken 
kan spilles på full guff uansett og lyttes til 
sammen med besteforeldrene.

– Jeg spiller sjelden Spotify selv, men 
på den annen side er det jo ikke så enkelt 
å springe rundt 
med vinylspiller 
på lommen. 
Martin ler av synet 
i sitt eget hode og 
legger til:

– Men det 
hadde jo i så fall 
vært likt meg, 
for jeg er jo ikke 
akkurat en typisk 
A4-person. 

M a r t i n 
begynte å mikse 
musikk på 
kassetter allerede 
som 4.-klassing. 

– Det var 
faktisk pappa som 
viste meg hvordan 
jeg kunne ta opp 
en sang fra en kassett til en annen, og 
jeg fikk helt dilla. Jeg begynte å mikse 
mine egne kassetter, og tegnet mine egne 
omslag med egne titler. 

Multikunstner
Det er ikke bare musikk Martin er 
opptatt av.  Multikunstneren holder 
også tegnekurs for ungdom som har 

falt litt utenfor samfunnet. Han leder en 
tegnegruppe en dag i uken, ikke for å 
lære elevene å tegne eller male, men for 
å arbeide med ungdommenes selvbilde 
og selvtillit. – Når en av deltakerne klager 
«Å, jeg får det ikke til. Det er ikke fint!», 
arbeider jeg med å endre fokus for å få 
eleven til å akseptere at ingen skal dømme 
det de gjør. Jeg prøver å bygge opp ungenes 
selvtillit. Ikke perfeksjonisme. Teknikk er 
ikke viktig, prosessen derimot er viktig. 

– Jeg liker ikke at man får forklart at 
man skal tegne slik og slik, sier Martin. 
Jeg lager derfor pensum sammen med 
elevene mine, og timene gjennomføres 
på en leken måte. Jeg har også dialog med 
foreldrene. På slutten av hvert semester 
lager gruppen «Fanzine» hvor bildene blir 
publisert. Martin forklarer at «Fanzine» 
er et spesialblad om et lite og ofte smalt 
kulturelt fenomen utgitt hovedsakelig 
av og for mennesker som deler samme 
interesse. Ungene er med på hele oppsett- 
og trykkprosessen, og han mener de 
lærer mye av dette. Bladene finnes i alle 
norske biblioteker, og det at bildene deres 

blir publisert er noe elevene opplever 
oppmuntrende. 

Elsker naturen
Martin driver like gjerne undervisning 
ute i naturen som inne i en tegnesal. Da 
lager de kunst av naturmateriale. 

– Vi lar kunsten vår ligge igjen, og når 
andre går forbi, lurer de nok på hva det er, 

– Ungene i skatemiljøene er nysgjerrige 
på Idrett Uten Alkohol, og jeg 
benytter alle anledninger til å fortelle at 
jeg er ambassadør for prosjektet og at 
jeg ikke drikker alkohol. Ungene synes 
tatoveringene mine er fascinerende 
og spør ofte hvordan jeg har råd til så 
mange tatoveringer; 

– Jeg røyker ikke, drikker ikke, snuser 
ikke… Dermed har jeg råd, svarer jeg. 
Det handler om prioritering. 

Martin Mentzoni 
er ambassadør for Idrett Uten 
Alkohol, foredragsholder, 
C r o s s F i t - e n t u s i a s t , 
skateboarder, musiker, 
kunstner og redaktør for 
tidsskriftet «Kaffi Fanzine».



6  Edru Livsstil  4 - 2017

og da har vi vekket følelser og fått folk til 
å tenke, smiler Martin og fortsetter med 
å fortelle at han også tar elevene med til 
lokale kunstnere for å vise at man kan leve 
av kunst. 

– Da får de forståelse for at det er 
like hardt arbeid å bli kunstner som lege, 
men man trenger ikke nødvendigvis 
toppkarakterer for å lykkes. 

Forbilde for barn og unge
Martin er kanskje mest kjent som skater, 
og til tross for at han er passert 30, 
skater han mer nå enn før. «Idrett Uten 
Alkohol» er samarbeidspartner. Han 
trener mye, og var tidligere instruktør på 
et treningsstudio, men foretrekker å trene 
med steiner i naturen framfor vekter inne 
i en sal. 
– Ungene i skatemiljøene er nysgjerrige 
på Idrett Uten Alkohol, og jeg benytter 
alle anledninger til å fortelle at jeg er 
ambassadør for prosjektet og at jeg 
ikke drikker alkohol. Ungene synes 
tatoveringene mine er fascinerende og 
spør ofte hvordan jeg har råd til så mange 
tatoveringer; 

– Jeg røyker ikke, drikker ikke, snuser 
ikke… Dermed har jeg råd, svarer jeg. Det 
handler om prioritering. 

Filmer hver dag
Den fargerike mannen på andre siden av 
bordet har forsynt seg med en omelett og 
en kopp kaffe.

– Kaffien hos Carlos er utrolig god, 
skryter Martin, og sier at han skal ta en 
kopp til nå som moren snart kommer. 
Men han vil ikke avslutte intervjuet før 
han får sagt noen ord om vloggen sin. 

– Jeg lager YouTube-filmer hver 
dag. Det tar tid, men jeg presser meg. 
Jeg forteller en historie for hver dag, og 
snakker om ulike ting. Raseri er dagens 
tema.

Motivasjonen får Martin gjennom 
daglig respons fra følgere og fansen. Over 
1.600 abonnenter følger ham, og han har 
over 120.000 avspillinger. 

– Jeg vet at videoene er viktige, for 
barn helt ned i 9-årsalderen til menn i 
40-årsalderen ber meg om råd. Jeg tjener 
ingenting økonomisk på dette, men det 
gir meg en driv. 
Martin får ofte spørsmål om hva han 
gjorde da han drev med selvskading og 
selv var så langt nede at han vurderte 
selvmord. 

– Jeg svarer hver og en som kontakter 
meg, og velger å tro at jeg kan være til 
hjelp for de som ber meg om det. 

Han føler det er en god sirkel å lage 
filmer med ulike tema; Følgerne hjelper 
ham gjennom å gi ham respons, og han 
hjelper dem når de ber om råd og trenger 
noen å prate med. Martin har et avslappet 
forhold til alt. 

– Det har vært mange tunge stunder 
gjennom livet, men jeg har tro på at alt 
ordner seg. Og så er det godt å sitte og 
kakle med mamma over en kopp kaffe. 
Ikke før har Martin nevnt moren, så står 
hun der, stødig med englelyst hår, akkurat 
som Martin beskrev henne. Martin har 
satt opp ny telefon for henne, og nå har 
han lovet å vise henne funksjonene og 
appene på den nye telefonen. Og mens 
mamma bestiller to kopper kaffe hos 
Carlos rydder jeg plass til en kaklestund 
mellom mor og sønn. 

Vlogg er en form for blogg, 
ofte på YouTube, hvor en 
benytter video som media, 
i motsetning til ordinære 
blogger hvor en bruker tekst 
og bilder. 

PORTRET TINTERVJU

Martin og moren på favoritt-kaféen  "Hos Carlos" 
i Haugesund. Foto: Marit Barene
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ilmen ble lansert på 
sosiale medier i november.
Kampanjefilmen handler 
om en idrettsutøvers 
hverdag, og hvorfor det er 
viktig å ta de rette valgene 

og hva man kan oppnå. Hovedpersonen i 
filmen er idrettsambassadør Sven-Martin 
Skagestad, som er i verdenstoppen i sin 
idrett: diskos. 

Filmen har et svært moderne 
uttrykk, og nedslagsfeltet skal være unge 
mennesker som vi håper kan bli inspirert 
av denne filmen. 

Etter at alle idrettsarrangementene for 

året er avviklet, er det gledelig å se at vi 
har fått svært mange nye ambassadører i 
løpet av sommeren. Her har alle ansatte 
gjort en glimrende jobb med å promotere 
prosjektet vårt. I disse dager har vi fått 
tilsendt den nye treningstøykolleksjonen 
som vi har designet i høst, og sender i disse 
dager ut nye t-skjorter til ambassadører 
over hele landet.

IUA godt profilert
En milepæl for IUA i året som er gått var 
også vårt intervju med sportsjournalist og 
TV2- profil Davy Wathne, der han forteller 
om hvorfor idretten bør være alkoholfri. 
Artikkelen ble distribuert til 100.000 
mennesker gjennom KnarvikMila-
magasinet, lokalavis, egne nettsider og 
andre nettsider som fanget opp saken. 

Det å nå ut med redaksjonelt stoff blir en 
viktig satsing fremover. Wathne var også 
Idrett Uten Alkohol sin foredragsholder 
under KnarvikKonferansen i august.

Gode ambassadører
En annen gladsak er at Idrettsambassadør 
og skater, Martin Mentzoni, nylig fikk et 
seks-siders portrettintervju i Dagbladet. 
Her forteller han blant annet at han er 
ambassadør for Idrett Uten Alkohol. 
Saken har ligget på nettsidene i flere uker, 
og er godt lest i en av landets største aviser.

Vi ønsker alle en sprek og glad vinter!

For spørsmål eller innspill, kontakt Gro: 
iua@edru.no eller tlf. 902 67 074.

IDRET T UTEN ALKOHOL

Idrett Uten Alkohol har spilt inn sin aller første film. Filmen 
ble produsert av BUG- Productions, som har kontor i Bergen, 
og er et velrenomert filmproduksjonsselskap som har laget flere 
holdningsskapende filmer, blant annet for Trygg Trafikk. 

Tekst og foto: Gro Anette Fanebust

Informasjon om prosjektet

F

Bilder fra filming av IUAs nye kampanjefilm
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ELDRE, ALKOHOL OG ENSOMHET

Norske alkoholvaner  - vi drikker mer
Den norske befolkning har et lavt forbruk av alkohol sammenlignet med de fleste land i 
Europa. Likevel har alkoholbruken i Norge økt betydelig de siste 20 årene, ikke minst blant 
middelaldrende og eldre. Det gjør alkohol og helse til et dagsaktuelt tema.

Tekst: Helga Bognø, helga@edru.no  Foto: Magne Richardsen, magne@edru.no

S tore fødselstall i 
etterkrigstiden sett i 
sammenheng med det 
økte konsumet gjør at 
ansatte i kommunale 
tjenester i økende grad 
vil møte brukere med 

lidelser som skyldes bruk av rusmidler. 
Og på grunn av fysiologiske endringer er 
eldre mer sårbare for påvirkningene av 
alkohol.

Et rusmiddel er et kjemisk stoff som 
påvirker sentralnervesystemet slik at 
personen opplever endring i psykiske 
og kroppslige funksjoner. Og alkohol er 
overlegent det mest brukte rusmiddelet 
i Norge og den vestlige verden. 
Alkoholholdige drikker deles inn i tre 
hovedgrupper: øl, vin og brennevin, og 
brukes av ca. 90 prosent av den voksne 
befolkning i landet. 

Etter årtusenskiftet har det vært en 
endring i det norske drikkemønsteret; det 
har blitt en mer kontinental drikkekultur, 
samtidig som mange holder fast på 
«festkultur» i helgene. Både barn og 
voksne møter alkohol i flere sosiale 
situasjoner enn tidligere. 

Den som ruser seg kan få akutte 

skader (blant annet på grunn av ulykker), 
og andre helsemessige konsekvenser 
pga. langvarig bruk av rusmidler. Ofte 
rammes også andre enn den som ruser 
seg. Begrepet «passiv røyking» har gitt 
forståelse for å utsette andre enn seg selv 
for røykerelaterte skader

Stortingsmelding nr. 30, «Se meg! En 
helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012)» 
bruker begrepet «passiv drikking». Med 
det menes de skader og problemer som 
den som drikker påfører andre enn seg 
selv. Vi har kunnskaper om at det blant 
annet for pårørende kan bety psykiske og 
fysiske skader, og flere andre sosiale og 
samfunnsmessige omkostninger. Det må i 
større grad settes søkelys på barn og unge 
som opplever negative konsekvenser av 
voksnes omgang med rusmidler. Foreldre 
og besteforeldre oppleves ofte som 
rollemodeller, og barn og ungdom lar seg 
påvirke av den «kultur» de blir utsatt for, 
på godt og vondt.

I forbindelse med forebygging snakkes 
det ofte om «tidlig innsats» og «tidlig 
intervensjon». Det vil si at vi kan sette 
inn forebyggende tiltak tidlig uavhengig 
av alder, men også i en tidlig fase i en 
problemutvikling (uavhengig av alder).

Men i mange sammenhenger overses og 
håndteres fortsatt rus med unnvikelse og 
taushet, både blant private og fagfolk. Vi 
kjenner til at det er mye skam og usikkerhet 
knyttet til rusmiddelbruk, og det derfor 
være vanskelig å be om hjelp. En annen 
årsak som kompliserer forholdet til rus er 
bagatellisering, det vil si at rusbruket har 
negative påvirkninger for både seg selv og 
andre. Og det er også kjent at det kan være 
utfordrende for hjelpeapparatet å avdekke 
et rusproblem.

En viktig målsetting for 
rusmiddelpolitikken i offentlig sektor må 
være å forbygge og redusere de negative 
konsekvensene for enkeltmennesker og 
omgivelsene. I dette må det også ligge 
en større satsing på å tilrettelegge for å 
tilegne seg kunnskaper, for derved å heve 
kompetansen hos helsepersonell. 

Fortsatt er rusmiddelbruk blant 
den eldre befolkning viet begrenset 
oppmerksomhet i utøvende fagmiljøer, 
forskning, i pressen og norsk politikk. 
Derfor må vi fortsatt øke kompetansen, 
formidle korrekte kunnskaper og gi 
helseopplysninger, både til unge og eldre, 
til pårørende, politikere og fagmiljøene. 
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Tobakk og snus med ny innpakning
En lengre politisk kamp er i ferd med å konkluderes med seier til helsemyndighetene. I 
november ble det klart at snusprodusenten Swedish Match tapte søksmålet mot staten, der 
de forsøkte å forhindre nye regler for nøytral innpakning av snus ved hjelp av EØS-retten. 
Tapet kommer ikke som noen overraskelse, for industrien har tapt lignende søksmål i både 
England og Frankrike. Men for en milliardindustri er det verdt et forsøk. 

et var etter forslag fra 
helseminister Bernt 
Høie at det 1. juli i år ble 
vedtatt at alle sigarett- 
og snuspakninger nå 
skal ha samme farge og 

utforming. Tobakksindustrien fikk ett år 
på seg til å etterkomme påbudet. 

Regjeringen har lenge jobbet mot 
tobakksbruk blant ungdom. I 2014 ble 
det innført totalforbud mot tobakk i 
skolegården og på skoleveien, både røyk 
og snus. Konsekvensen ved brudd er 
nedsatt ordenskarakter. Helseminister 
Bent Høie ville da også innføre en ordning 
med standardiserte tobakkspakker, en 
ordning som blant annet er innført i 
Australia, England og Irland. Dette var en 
rød klut for tobakksindustrien, og det var 
snusprodusentene som ble sendt ut for å 
stoppe initiativet. Snus kan jo komme i 
stedet for røyk og er mindre skadelig.

Daværende informasjonsansvarlig 
Nils Erlimo i snusgiganten Swedish Match 
reagerte slik på regjeringens varslede 

politikk i VG i 2015: 
– Problemet er at de sauser sammen 

snus med sigaretter. Snus er 90 prosent 
mindre skadelig enn røyk. Høie sa at de ikke 
vil gjøre det samme med alkoholflaskene. 
Det reagerer vi på: Det er knapt registrert 
noen dødsfall knyttet til snus, mens det er 
mange tusen som rammes av alkoholens 
negative virkninger.

Regjeringen viste likevel til at man i 
det siste har sett en økning i snusbruken 
blant unge, og det er ikke noen nødvendig 
sammenheng med nedgang i bruk av 
røyk. Tobakksindustrien legger bevisst 
til rette for produkter som appellerer til 
unge. 

– Når vi ser den kraftige økningen i 
det unge segmentet, må vi dessverre slå 
fast at de har lykkes med det, sa Knut-Inge 
Klepp, direktør i divisjon for folkehelse i 
Helsedirektoratet, til VG i 2014.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i 
Kreftforeningen uttalte også da at: 

– Tobakksindustrien har et mål, og det 
er å tjene mest mulig penger. De må gjerne 

benekte at de unge er en viktig målgruppe, 
men det er bare å se på produktene som 
har kommet på markedet, og tenke selv. 
De bruker stadig mer penger på målrettet 
design og smakstilsetninger som 
appellerer til ungdom og jenter spesielt, 
sier hun.

Ikke ulikt alkoholindustrien der 
altså. I England henvises man nå til 
egne avlukker på flyplassene for å få 
kjøpe tobakksprodukter. Der har alle 
tobakkspakninger samme farge og 
utforming, med sterke billedlige advarsler 
på forsiden om hvilke helsefarer produktet 
kan medføre. Mens alkoholprodukter 
fortsatt dekker store arealer av taxfree-
butikkene, med målrettet design og 
smakstilsetninger som skal appellere til 
ungdom og jenter spesielt. Alkoholen 
har ingen advarselsmerking, ikke engang 
innholdsfortegnelse, i motsetning 
til alle andre produkter. Det er lov å 
håpe at alkoholen er neste produkt 
som folkehelsemyndighetene retter 
oppmerksomheten mot. 

Tekst og foto: Magne Richardsen, magne@edru.no

D

ALKOHOLPOLITIKK

Nøytral innpakning av 
tobakk på taxfree i England
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#MeToo-kampanjen og avsløringene om alkoholvanene til lederne 
i Norges Idrettsforbund henger nøye sammen. Dette er to sider av 
samme sak. 

En maskulin lederkultur hvor røslige, autoritære sjefer inviterer til fest med firmaets kredittkort 
liggende i baren. Dette er ofte personer som har sluttet å passe på kroppen sin, de følger ikke 
lenger helt med i det som skjer rundt dem. Men de er kommet til et sted hvor de kan samle 
folk rundt seg og slippe seg selv løs. De mister sine hemninger og glir ned i stolen og uttrykker 
at nå slapper de virkelig av og dette har de virkelig fortjent. 

Fordi de har mer kroppsfett og -masse enn sine yngre kolleger og samarbeidspartnere tar 
de alkoholen mye bedre. Det er faktisk i dette dunkle lyset i baren på hotellet disse sjefene er 
i sitt ess. Her er de patriarker av den gamle sorten. Her får underordnende beskjed om hva de 
skal tro og tenke. Her kan patriarken ta for seg av kvinnelige ansatte som ennå ikke har hatt 
vett til å gå å legge seg.

Dette er målet for mange menn i business – å sitte der og være sjef om natten også. La 
oss kalle ham Pater patriark, eller bare «Pater». For Pater vil prøve å skjenke alle rundt seg, 

da mister folk sine hemninger og sensitive opplysninger siver ut av fulle folk. Pater bestemmer hvem som har draget på hvilke damer, 
han gir råd om alt han ikke har greie på, som sport, parforhold og kosthold. Pater går også og legger seg sist, og om han ikke orker mer, 
sender han sine undersåtter i seng. Han bestemmer når festen er over.

Ikke alle Pater er seksuelle predatorer, noen er oppriktig opptatt av å ta 
seg en fest, bli kjent med sine yngre medarbeidere og slappe av etter mye 
jobbing. Men muligheten for å la denne grenseoverskridende oppførselen 
også gå utover kvinner er tilstede. Kvinner blir ved disse anledningene sett 
på som objekter. Uansett hvor god du er på jobb, i baren sent på kvelden 
er du som kvinne pynt eller til bryderi. Pater er et forbilde for menn, hans 
oppførsel og hans mulighet til å kontrollere og ikke minst betale blir sett opp 
til. Jeg har hørt om folk som har fått sparken på julebordet i det de var i ferd 
med å motsi en Pater.

Jeg har ikke tall på hvor mange som har fortalt meg at det å gå på horehus 
i utlandet er obligatorisk på firmatur. En mann fortale meg at han solgte 
maling til tankskip i Spania på 1970-tallet, da hadde han alltid med seg noen 
kvinner for å sikre en avtale, ved å tilby en tilleggstjeneste og skille seg ut 
blant ti malingsselgere.

Hvilket bevis har jeg for at dette ikke bare er min subjektive opplevelse 
etter 25 år i hotell og restaurantbransjen? Jo, IMF-sjefen Dominique Strauss-
Kahn er beviset, han hadde en av de mest innflytelsesrike stillingene i hele 
verden, han hadde det feteste kredittkortet og kunne gjøre akkurat som han 
ville. Jeg er helt sikker på du kjenner noen som Pater du også. 

God førjulstid.

Julebordet er en blomstringstid for seksuell trakassering

Elisabeth Kristiansen, 
leder i Edru Livsstil Oslo+

LESERINNLEGG

I en undersøkelse utført for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Reiseliv oppga 6 av 10 personer 
i Norge at de skulle på en eller annen form for julebord. Mye tyder på at færre og færre bedrifter 
velger et tradisjonelt, norsk julebord med slipset på snei, melder Norsk Rikskringkasting (NRK).

I avisen Vårt Land 13.11 leser vi at hoteller og restauranter har opplevd nedgang i omsetningen i 
julebordsesongen. Mange julebord har fått en annen form. Det er færre julebord med fyll og spetakkel, 
sier direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, til NRK. 

Entertainer Morten Gjerløw Larsen har booket nesten 500 gjester til sitt alkoholfrie julebordshow 
tre uker før premieren på julerevyen Jul i bukta på Solbukta Leirsenter i Fredrikstad, som eies av Norsk 
Luthersk Misjonsamband (NLM). Firmaer og privatpersoner i Østfold har meldt seg til julebordet på 
NLM sitt leirsted. 

Larsen tror at det er mange som er lei av å forbinde julebord med voldsomt alkoholkonsum. Han har 
vært åpen om sitt forhold til alkohol. Etter 15 år med avhengighet klarte han for fire år siden å løsrives 
seg fra alkoholen. Siden har han fremsnakket det alkoholfrie livet ved mange anledninger. Jeg er spent på 
utviklingen. Står vi foran en ny trend der stadig flere sier takk til alkoholfrie drinker i glasset?

Alkoholfritt julebord tar av

Trygve Omland
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Her har det vore mykje 
snakk om den nye 

Stortova det siste året. Sjølv hamna eg i ein diskusjon under 
ein rekefest hjå gode vener. Diskusjonen gjekk ivrig, men 
konklusjonen i venelaget var at Storstova høyrer til skulen, og 
skulen skal vere alkoholfri sone.

Lokalavisa skriv om kommunen som har fått bygdefolket 
på Hjelmås og Leiknes på nakken. Årsaka er at kommunen 
ikkje vil tillata at det vert nyta alkohol i den nye Storstova. 
Bakgrunnen for alkoholnekten er fordi kommunen har 
nedfelt i ein alkoholpolitisk plan at det ikkje skal vere tillate 
med alkohol i skulebygg, og kommunen reknar den nye 
Storstova på Leiknes som eit skulebygg.

Bygdefolket protesterer. Dei har samla inn pengar for 
å bidra til at den nye Storstova vart reist, og no står nokre 
bygdefolk fram og seier at innbyggjarane ikkje ville ha opna 
lommeboka i like stort monn om dei på førehand visste at det 
ikkje ville bli tillate med alkoholservering. Dette må vere det 
mest egoistiske snakket eg har høyrt.

Bygdefolket seier dei ikkje har samla inn pengar til 
kommunen eller skulen. Kva har dei då samla inn til? 
Festlokale for seg sjølv? Men festlokale har dei jo fått! Kva 
meir vil dei ha? Sjølvsagt retten til å servere alkohol. Ein fest 

er jo ikkje ein fest utan alkohol! Det same gjeld tydelegvis 
også for revyar og konsertar, skal ein tru bygdefolket. 

Nok av dei vaksne sin egoisme! Om det skal nyttast 
alkohol i Storstova, kvar vil då bygdefolket gjere av ungane 
i nabolaget alle dei kveldane det skal vere fest, revy eller 
konsert? Skal ikkje ungane få nytta skulen sitt uteområde, 
leikeapparata og skuleplassen etter klokka sju om kvelden 
når festen eller konserten er i gong? Det er irrelevant om 
Storstova er ein fleirbrukshall eller ikkje. Storstova på Leiknes 
er ein del av skulen, og i Lindås sin alkoholpolitiske plan er 
det ikkje lov å skjenka på skular.

Fleirtalet i formannskapet ville ikkje gjera noko 
med reglementet i første omgang. Då saka vart avgjort i 
kommunestyret, stemte fleirtalet nei til skjenkerett i storstova. 

No er saka igjen aktuell. Kommunen sitt forslag til 
alkoholpolitisk plan kan opne for skjenking i Storstova tross 
alle forsøk på å arbeide i mot. 

23. november var Storstova nok ein gong på saklista i 
Formannskapet. Også i denne omgang vart det usemje i 
møtet. Politiske krefter som vil ha servering har fått kalde 
føter, og no kjempar dei om retten for skjenkeløyve i spesielle 
høve som bryllaup, femtiårsdagar o.l. Mange av politikarane 
er likevel uvisse på kva som skal definere eit spesielt høve. 

Formannskapet sa til slutt nei til skjenking i Storstova. 
Sveinung Toft (V) var ei klar røyst i saka. – Her har det vore 
skule i 20 år. Det har alltid vore opent for lag og 
organisasjonar. Men for meg er 
dette ein skule, og altså ikkje 
ein stad for skjenking.
Saka skal no vidare opp 
til kommunestyret.  
Der kjem 
det endelege 
vedtaket om 
alkoholservering.

18. oktober ga Formannskapet i Hamar skjenkeløyve til en bedrift som har sine lokaler 
i et bygg der det drives skole. Juridisk var dette i samsvar med gjeldende regler. Politisk 
og etisk finner jeg det svært betenkelig at barn og unge skal oppleve at alkoholen blir 
så alminneliggjort i det offentlige rom, at ikke engang skolebygninger blir skjermet. 
Mon tro hva foreldre og foresatte mener om dette? At skoletilbudet som gis har en 
tydelig idrettslig profil, gjør saken enda mer spesiell. Alkohol og idrett hører vel ikke 
sammen, på samme måte som alkohol og skole heller ikke gjør det, eller gjør de det?

Skjenking på skule

Marit Barene, generalsekretær

Skjenkeløyve og skolebygg!

Magne Rydland, leder i Edru Livsstil Hamar

LESERINNLEGG

Vi oppfordrer 
medlemmer om å følge 
med dersom det skjer 
lignende saker i deres 

lokalsamfunn. Vi vil gjerne 
følge opp med politiske 

innspill for lokallagene når 
det gjelder skjenkesaker i 

skolebygg.

Nok ein gong 
opplever vi vaksne 
si grenselause 
egoisme. Eg 
snakkar om retten 
til å drikke i den 
nye Storstova på 
Leiknes skule i 
Lindås kommune. 
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Julehilsener

 Gol Fråhaldslag ynskjer alle ei 
God julehelg og eit Godt nyttår

Styret i Edru Livsstil 
Horda ønsker alle 
medlemmer i hele 

landet en riktig god 
jul og et godt nytt år!

Edru Livsstil Trondheim ønsker alle 
medlemmer en riktig God Jul og et 

Godt Nytt År!

Me ynskjer alle gode 
fråhaldsvener ei 

varm og god jul og eit 
framgangsrikt godt 

nytt år.
Helsing DNT Edru 
Livsstil Rogaland 

distrikt

Vi ønsker dere alle en riktig fin julehelg. 
Takk for kontakter og samarbeid i 2017!

Så ønsker vi at dere alle skal tenke på våre medlemmer i 
Jarso, Etiopia. De lever under helt andre forhold enn oss!

Kanskje du skal gi en gave til JAFA i år? Se side 3. 
Mange takk for alle gaver!

GLEDELIG JUL, GODT NYTT ÅR!
Edru Livsstil Hamar

Magne Rydland, styreleder

Ruspolitisk utvalg 
og prosjektleder i 

"Alkoholfri", Magne 
Richardsen, ønsker alle 
en riktig god og hvit jul, 

og et godt nytt år!

Med ønske om en riktig god jul 
og et sprekt nytt år fra alle oss i 

Idrett Uten Alkohol!

Styret i Edru Livsstil Hamar har tatt bilete i 
Gjenbruksbutikken i Brukshuset. Øverst frå venstre: 

Marte Vikanes Sameien, Jan Terje Løitegård, 
Mezgebu Fufa, Geir Frøyshov, Gunn Marie Sevareid. 

På bildet under er Mezgebu fotograf og Magne 
Rydland er med.
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Julehilsener Julehilsener

Prosjektleder i "Eldre, alkohol og ensomhet", Helga Bognø, vil 
ønske en riktig god jul og godt nytt år med en særlig oppfordring 

om å ta vare på menneskene rundt deg.

Alle våre venner i 
DNT - Edru Livsstil 

ønskes en god og fredfull 
julehelg og et riktig godt 

år i 2018!
Hilsen fra Tjølling 

Avholdslag.

Me vil ynskja alle 
gode fråhaldsvener ei 
fredeleg og god jul og 

eit godt nytt år.
Helsing DNT 

Edru Livsstil Time 
Fråhaldslag

Vi ønsker alle en god og fredfull jul og et godt nytt arbeidsår.
Hilsen Kristiansand Avholdslag

Vårbrudd

ønsker alle medlemmer 
i DNT  - Edru Livstil 
en riktig God Jul og et 

fredfylt 
Godt Nytt År

Landsstyret takker 
for året som har 

gått, og ser fram til 
videre samarbeid i 

arbeidsperioden som 
ligger foran oss.

God jul og 
godt nytt år!

Personalet vil ønske alle 
medlemmer, lokallag, distrikter og 

samarbeidspartnere en riktig god jul 
og godt nytt år.

Vi ser fram til treffpunkt og 
samarbeid i 2018!

Julehilsen fra Gro, Helga, Hilde, 
Magne, Maria, Marit og Åsmund

Fra venstre: Karl Eidsheim, Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Sigmund Kroslid (leder), 
Elisabeth Kristiansen, Egil Tunheim, Hallgeir Grødeland og Sven Ove Egeland
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SAMARBEIDSPARTNERE

«Det begynner å gjøre vondt. Rett bak navlen gjør det vondest.»

3 millioner nordmenn så i fjor filmen om Malin som telte hvor mange 
glass faren drakk på julaften. Les den sterke historien bak filmen.

DNT Edru Livsstil står sammen med 
alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og 
18 andre organisasjoner bak kampanjen 
«Hvor mange glass tåler barnet ditt?». 

- Sammen med viktige kampanjepartnere 
bidrar oppmerksomheten før jul hvert år 
til å endre holdninger om alkohol og barn. 
Vi får inn mange ulike historier fra voksne 
som har ubehagelige juleminner fra i sin 
barndom, sier Elise Nyborg Eriksen, 
fungerende generalsekretær i AV-OG-
TIL.

Julen 2016 gikk filmen om «Malin» 
viralt i sosiale medier. Også i år vil 
kampanjen rette oppmerksomhet mot 
de mange barn som dessverre teller 
alkoholenheter på julaften. Historien var 
skrevet inn av en 30 år gammel kvinne 
som vokste opp i Sverige, men handler om 
da «Malin» var 10 år:

En julefortelling
Det er julaftens morgen. Verdens beste 
dag! Jeg elsker å stå opp kjempetidlig å 
tenne juletreet, se på lysene og dra in 
lukten av skog.  Etterhvert våkner huset. 
Vi spiller julemusikk. Mamma og pappa 

lager mat på kjøkkenet. Pappa tar en øl 
i kjøleskapet og går ut i garasjen for å 
røyke. En. Jeg teller, noterer meg at han 
har begynt å drikke. 

«Snart er det Donald på TV, vennen» 
sier pappa og smiler til meg. «Kan ikke 
du ta frem gløggen?» Hans andre glass er 
allerede planlagt, før det første er drukket 
opp. Jeg smiler og løper ut i stuen, til kisten 
med flasker. Vi koser oss med Ferdinand, 
det er pappas favoritt. Jeg teller to og så 
tre. Gløgg går jo så raskt å drikke. 

Så kommer mormor og morfar. Pappa 
serverer en velkomstdrink, en aperitiff 
kaller han det. Fire. Det blir tomt i hans 
glass først, så han serverer seg selv en 
til. Fem. Fem glass går bra, om han bare 
venter litt nå. Ikke drikker for raskt, da går 
det kanskje bra. Jeg følger med, men det 
begynner å gjøre vondt, rett bak navlen 
gjør det vondest.

«Da spiser vi» sier mamma som er 
ferdig på kjøkkenet. Mormor og morfar 
deler en øl, pappa tar en egen. Seks. Så 
akevitt i glasset. «Og så skåler vi, for 
en fantastisk julemiddag». Han kysser 
mamma på kinnet. Syv. Pappa kommer 
på at han også kjøpt inn en Dansk akevitt 
fra der morfar kommer fra. De ser på 
etiketten sammen. «Okei, en liten en da» 

sier morfar. Pappa heller opp i glassene. 
Åtte. 

Samtalen blir stadig høyere rundt 
bordet. Mer mat kommer på bordet, og 
vin. Ni. Ti. Pappa er ikke min morsomme 
pappa lenger. Han har fått en annen farge 
i kinnene nå, han lener seg litt for nærme, 
legger armen om meg. ”Gleder du deg til 
å åpne gavene etterpå?” spør han. Jeg sier 
at jeg gjør det, men egentlig så gleder jeg 
meg bare til at kvelden skal være over. 
Klokken er bare sju på kvelden. Jeg håper 
at jeg skal få en bok i julegave. Da kan jeg 
si at jeg vil lese på rommet mitt, som jeg 
pleier. 

Bordet ryddes og pappa heller opp 
en whisky i et glass og setter seg i stuen. 
Elleve. Så blir han sittende helt stille i en 
av lenestolene og se inn i juletreet uten å 
se til sidene, uten å snakke med noen. Jeg 
føler hvordan gråten kommer høyre opp i 
halsen. Mamma lurer på om pappa vil ha 
dessert, men pappa svarer henne ikke. Jeg 
finner en gave under treet som er til pappa 
og går bort og prøver å gi han den. Han 
sier noe om «dere er så urettferdige» og 
ser på meg med vannete øyne. 

Jeg prøver å gjøre meg liten, og forsvinne 
ned i gulvet.

Tekst og foto: AV-OG-TIL
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Juniorleir, aktivitetsleir, kulturverksted, vintertreff og 
landsmøte. Arrangementsmessig har høydepunktene stått i kø 
gjennom hele året! Vennskap har blitt knyttet og mange har 
opplevd å bli en del av fellesskapet for første gang. 

Året 2017 har også gitt oss tettere samarbeid med alle 
i organisasjonsfamilien, noe vi er veldig glade for! Dette har 
blant annet resultert i felles seminarer for alle styrene i IOGT, 
Juvente og Juba. Felles hyttetur mellom Juba og Juvente og 
fellesmøte med DNT - Edru Livsstil. Det har også vært stor 
stas å besøke hverandres landsmøter for å bli bedre kjent med 
hverandres medlemmer!  

Helt på tampen av året har vi også fått ansatt ny person etter 
at vår gamle organisasjonssekretær, Berit Lund har gått av med 
pensjon. Hun vil bli savnet, men vi er veldig glade for å ønske 
den nye velkommen til oss!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår til alle våre 
venner i DNT - Edru Livsstil!

Juvente har utviklet et nettkurs om 
rusmidler og det å ta gode valg. 
Her gis ungdom kunnskap om 
alkohol og cannabis, og får dem til 

å reflektere over temaet. Prøv det selv!

SAMARBEIDSPARTNERE

Prøv Juventes e-læring om rus

Tekst: Øyvind Kind Robertsen  Foto: Samir Madad

Kurset har fått navnet Kolon, og består av to deler. Den første 
handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker 
oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde 
deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv 
og omgivelsene dine. Kolon har fått navnet sitt fordi kolon-tegnet 
viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe ungdom i det 
som kommer etterpå, altså å ruste dem for ”voksenlivet”.

I nettkurset lærer man gjennom forskjellige teknikker, både 
tekst, bilder, video og quizer. Kombinasjonen av forskjellige 
elementer gjør at det ikke blir kjedelig, og opplegget har allerede 
fått gode tilbakemeldinger fra ungdom. De som har prøvd det 
forteller blant annet at det gjorde det lettere å følge med når de 
måtte svare på oppgaver underveis, at det er deilig å kunne jobbe 
i eget tempo og at tiden gikk fort fordi det var bedre enn vanlig 
skole.

Hvis du er interessert i å prøve det, finner du det på juvente.
no/kolon. Er du, eller kjenner du noen som jobber med ungdom, 
for eksempel lærere, trenere i idrettslaget eller konfirmantledere? 
Tips gjerne om Kolon – det kan brukes med alle typer grupper!

Juba-året 2017

Tekst og foto: Ida Braaten

Vi i Juba er veldig glade for 
samarbeidet vi har med Edru 
Livsstil og vil gjerne fortelle litt 

om hva som har skjedd i Juba i 2017.
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Fire Klostermedaljer er delt ut i år
Tekst: Marit Barene

Klostermedaljen er DNT – Edru Livsstils høyeste utmerkelse. Medaljen tildeles etter forslag fra landsstyret 
eller etter kunnskaper om aktuelle kandidater som landsstyret blir kjent med fra distriktsstyrene, og 
tildeles personer som innenfor organisasjonen har gjort en fremragende innsats i lags-, distrikts- eller 
landssammenheng. Medaljen blir utdelt av representant fra landsstyret, og deles vanligvis ut en sjelden 
gang, men i år har landsstyret behandlet flere søknader og delt ut hele fire medaljer.

Harald Dyrkorn feiret nylig 70-årsdag på Fjørtoft i lag med et 
60-talls personer til stede. Jubilanten smilte da Arne Lindelien 
holdt tale for ham, men ble målløs da taleren avsluttet med å 
bytte hatt til representant fra landsstyret og overraskende og 
uventet avsluttet sin tale med å tildele Harald Klostermedaljen. 
Harald Dyrkorn har vært ansatt som generalsekretær i den gang 
Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), har vært arbeidende 
styreleder i organisasjonen og styreleder for Solbakken 
folkehøgskule, som DNT drev fram til 2007. Han har også hatt 
tillitsverv på distrikts- og lokalplan i organisasjonen over flere 
år. Vi gratulerer!

Elsa Olsen Hagen ble svært overrasket under høstfesten i 
Stavanger 27. oktober. Da mottok hun Klostermedaljen av 
organisasjonens leder Sigmund Kroslid for godt foreningsarbeid 
gjennom et langt liv. Elsa er født i 1930, har vært medlem fra 
hun var seks år gammel, og deltar aktivt i lokallagets arbeid 
og aktivitet med alt fra forberedelser til rengjøring. Hun sitter 
fremdeles i styret i en alder av 86 år. Vi gratulerer!

Knut Hovland er født i Molde, og kom med i avholdsarbeidet 
allerede som gutt. I dag er han leder i Edru Livsstil Nordmøre 
og Romsdal distrikt, et verv han har hatt helt siden 1983. 
Han har i tillegg vært styremedlem i lokallaget Edru 
Livsstil Molde de siste 16 årene. I flere tiår har Knut hatt 
forvaltningsansvar av både eiendom og kapital, og har også 
engasjert seg i viktige alkoholpolitiske saker gjennom sine verv i 
rusforebyggingsarbeidet. Knut beskrives av medlemmer i Molde 
som behagelig, snill, ydmyk, dyktig og klok. 18. november 
ble han tildelt Klostermedaljen av leder Sigmund Kroslid. Vi 
gratulerer!

Karen Hauge ble tildelt Klostermedaljen 21. november. Karen er 
88 år og har vært aktiv i styret i lokallaget i Haugesund i mange 
år. Hun forbereder mat til møtene og har i årevis vært aktiv i 
lokallagets arbeid på mange måter. Hun sier aldri nei, og er alltid 
like positiv med sitt flotte, stillfarende vesen. Medaljen ble tildelt 
av generalsekretær Marit Barene under Edru Livsstil Haugesunds 
jubileums-markering da laget feiret 140 år. Jubileumsfesten ble 
arrangert i festsalen i lagets eget lokale Totalen. Vi gratulerer!

KLOSTERMEDALJE

Foto: Ida Dyrkorn Heierland Foto: Håkon Mork

Foto: Hallgeir Grødeland Foto: Alf Gunnar Tollaksen
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Velkommen til 

JULEMARKED
Sobra Scene, Avholdshjemmet, Korsegata 6, Ålesund

Lørdag 9. desember kl. 11 - 18
Søndag 10. desember kl. 12 - 17

• smijern
• strikk • hudpleieprodukter

• kort og bilder • bøker
• smykker • tekstiler

• glassprodukter
• keramikk • julepynt

• mat og drikke
• kafé

Kjøp håndlagde 
julegaver hos oss! 

www.sobrascene.no 

FAGKONFERANSE: 14. desember vil noen av landets fremste 
forskere og fagpersoner innlede om 
utviklingen i alkoholbruk blant unge, 
risikofaktorer, betydningen av tidlig innsats 
og forebygging i skolen. I tillegg kommer 
Inga Dóra Sigfúsdóttir fra Icelandic Centre for 
Social Research and Analysis for å fortelle hva 
Island har gjort for å lykkes med å redusere 
unges rusbruk.

Generasjon null tull 
- En konferanse om ungdom og alkohol

TID: 14. desember 2017 kl. 9.00 - 15.30
STED: Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Mer informasjon og program finner du på    www.actis.no/generasjon-null-tull
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Lokallag fylte 140 år

LOKALLAGSAKTIVITET

I samarbeid med Bolsøy menighet, arrangerte Edru Livsstil 
Molde kurs i sykkelmekking søndag 19. november. Gulvet i 
det nyreiste Røbekk kirkesenter ble dekket av presenninger, 
medlemmer i Molde Cykleklubb lånte ut reparasjonsstativ til alle 
kursdeltakerne, og lærer og sykkelreparatør Kjell Ove Kleivenes 
instruerte i grunnleggende sykkelvedlikehold. 
      Å skru sykkel er ikke så vanskelig 

som mange tror, og både 
penger og miljø spares 

om en lærer å ta vare 
på sykkelen sin selv. 
Riktig renhold og 
smøring gjør at sykkel 
og slitedeler varer 
lenger, og enkle grep 
som justering av gir 

og bremser og bytte 
av kjede og wirer er helt 

unødvendig å sette bort til 

et verksted. Kursets 
15 deltakere fikk 
øve seg på dette på 
sine egne sykler, 
i tillegg til at de 
lærte seg å skru 
seg fram til riktig 
sittestilling. At en 
sitter riktig på en sykkel 
som passer 100 prosent i 
størrelse, er helt avgjørende 
for sykkelopplevelsen, og 
mye viktigere enn all verdens kostbart utstyr. 

Kurset gjorde også deltakerne rustet til å avgjøre når det er 
på tide å levere inn sykkelen for en mer omfattende service. 
Det er selvsagt nærliggende å tenke at et slikt kurs burde ha 
vært arrangert på våren i stedet, men en ren, nyoppsmurt og 
velfungerende sykkel både tåler vinterlagringen bedre, og er 
hyggeligere å trille ut av boden når våren kommer. 

Sykkelmekkekurs i Molde Tekst og foto:: Åsmund Kleivenes

Kjell Ove Kleivenes 
viser hvordan en ser om 

kjedet må byttes.

Umiddelbar praksis gir 
bedre læring.

Totalen i Haraldsgata i Haugesund var pyntet til fest da 
Hildbjørg Fludal ønsket velkommen til 140-årsjubileum 
for bursdagsbarnet Haugesund Avholdslag (nå Edru 
Livsstil Haugesund). Med opplesing av selvkomponert 
historisk dikt med imponerende mange vers på rim var 
feiringen i gang. Senere på kvelden delte også historiker 
Nils Olav Østrem av sin kunnskap om avholdslagets 
betydning for alkoholpolitikken i byen gjennom tidene. 
Anne Lise Brekke Lien gledet festlyden med sang og 
gitar. Med cowboyhatt på hodet, smil om munnen og 
fengende rytmer, var det lett å la foten gynge med i 
takten.
Generalsekretær Marit Barene var invitert til festen, og 
g j o r d e ekstra stas på et medlem som har engasjert seg lenge i 

lokallagets arbeid i Haugesund. Karen Hauge ble 
tildelt organisasjonens høyeste utmerkelse, 

Klostermedaljen.
Taler og blomster ble tildelt 

lagets styremedlemmer fra 
samarbeidspartnerne Fjellaget, IOGT 
Haugesund, DNT Edru Livsstil Rogaland 
distrikt og Edru Livsstils landsstyre, 

og med snitter og 
marsipankake 

på menyen ble 
jubi lanten 
feiret slik en 
140-åring    

                                feires bør. 

Tekst og foto: Marit Barene

Hyggekveld i Gol Fråhaldslag
Tekst: Tormod Skarsgard    Foto: Svein Granheim

Anne Lise Brekke Lien 
underholdt.
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Nytt fra JAFA  - høsten 2017

Vi er glade for at det er etablert 
et nytt samarbeidsorgan, et styre, 
som har representanter fra de 
store samfunnsaktørene i byen, tre 
kirkesamfunn, islam og kommunen. Dette 
styret synes å ha forstått at JAFA er en 
humanitær organisasjon på tvers av kirker, 
religioner og det politiske samfunnet. Det 
at styrets administrative arbeid henter 
sine rettigheter fra en av kirkene, Etiopian 
Evangelical Church Mekane Yesus, er ikke 
lenger et stridsemne, men en akseptert 
nødvendighet, ja, enda til en trygghet i 
styrets arbeid. Nå har styret funnet lokaler 
som er hensiktsmessige for driften av 
arbeidet.  Fotballkafeen er det aller mest 
populære. Her sendes Premier League-
kamper og internasjonale kamper ellers.

Nye oppgaver:
JAFA tilfører samfunnet mange ressurser. 
Medlemmene er samfunnsbevisste og 
har nå organisert renovasjon av byen og i 
lokalsamfunnene rundt byen i samarbeid 
med kommunen. Det er også et svært 
helsefremmende tiltak. Slik profilerer 
JAFA seg som en viktig samfunnsaktør. De 
er aktive med å holde byen sin ren. JAFA 
har også startet arbeidet med å planlegge 
og bygge trygge latriner på steder i byen der 
det ferdes mange mennesker. Et eksempel 
er markedsplassen. Å få på plass latriner 
der det kommer mange tusen mennesker 
hver markedsdag, er miljømessig et 
stort framskritt på alle måter, også det 
helsefremmende! Til dette tiltaket trengs 
det kr 20.000,- til materialer. Arbeidet 
ellers blir utført av JAFA-medlemmer. 

Hva med å gi en julegave til dette?
Det ruspolitiske arbeidet er det 

viktigste JAFA har tilført lokalsamfunnet. 
Nå er JAFA også blitt en positiv kraft i 
byen ved at de reduserer smittefare og 
skaper et vakrere bymiljø ved disse nye 
tiltakene.

Daglig leder for JAFA, Tesfaye, er en 
høyt respektert administrativ leder av 
kommunen. Det synes som han har evnet 
å få et godt samarbeidsklima mellom 
mennesker med forskjellige religioner 
og kommunens organer. Skolene har 
hatt rusforebyggende informasjon som 
obligatorisk emne på alle klassetrinn i 
noen år. Dette har gitt gode resultater.

Vi er også svært glade for å lykkes 
med å finne en mentor for prosjektet, 
Tekalegn, en med bred erfaring og 
kompetanse. Mentoren følger opp 
arbeidet med jevne mellomrom. Han har 
tidligere vært mentor i arbeid initiert av 
Kirkens Nødhjelp, FN og SIDA, svensk 
utviklingshjelp.

Den økonomiske støtten i den 
etableringsfasen JAFA fremdeles er inne 
i, er helt avgjørende for at dette arbeidet 
skal bli selvfinansierende om noen år. 
De summene som DNT - Edru Livsstil - 
Sober Lifestyle Norway - bevilger er helt 
avgjørende for å lykkes. Sammen med 
Edru Livsstil Hamar, som også bruker en 
del av egne midler til prosjektet, er vi med 
på å utgjøre en viktig forskjell for mange 
titusen mennesker.

Mezgebu Fufa Bekana har vært i Jarso 
denne høsten, på tjenestereise for oss. 
Takk til ham!

Tekst: Magne Rydland 

Vårprogram 2018
 Edru Livsstil Stavanger 
Totalavholdsforening

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

tilgjengelig. 
Møtene starter fredager kl. 19.00.

12. januar: 
Kari Gudmundsen 

Misjon og folkeliv i Japan. Sang.

19. januar: 
Harald Johnsen 

Sangprogram. Utlodning.

26. januar: 
Marit Rønning - Skjønnhetstips og 

andre tips fra en svunnen tid

2. februar: 
Aslaug Ravndal Gilje 

Min mors historie - et krigsminne

9. februar: 
Hilde Tveter 

Mitt liv og min tjeneste

16. februar: 
Harald Johnson 

Sangprogram. Utlodning.

23. februar: 
Dorris Kyes

Natur i bilder og toner.

2. mars: 
Tine Bertelsen - Omsorg i sentrum.

9. mars: 
Harald Johnsen

Sangprogram. Utlodning.

16. mars: 
Vårfest. MERK TIDEN 18.00. 

Festtale v/Einar Christian Drange. 
Lysbilder fra Egypt. Sang v/Harald 
Johnsen. Utlodning. vholdslagene 

innbys.

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

 
Kontaktperson: 
Hulda Drange 

Mobil 970 87 335

Gol Fråhaldslag arrangerte hyggekveld på Gol Bedehus 
2. november. Denne kvelden hadde me besøk av Jostein 
Sandsmark frå Geilo. Han synte oss ein fantastisk flott 
lysbilete-serie med tittelen "Ved foten av Hallingskarvet".
Der tok han oss med i alle fire årstidene -  bilete frå fjell 
og bygder. Til slutt tok han fram fløyta - flott musikk.
Leiaren las dikt, og Ingrid Økesveen gleda oss 
med song.

Me song fleire fellessongar - utlodding 
med mange fine gevinstar og matkvil.
Det vart ein svært triveleg kveld med 30 
frammøtte. Gol fråhaldslag har fått 14 
nye medlemer i år.

Ingrid 
Økesveen 
på gitar 
og Jostein 
Sandsmark 
på fløyte.
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Salen i Totalen i Stavanger var fullsett då 
leiar i lokallaget Hulda Drange ønskte 
velkomne til haustfest. Festen vart opna 
med song akkompagnert på piano av 
Hulda og avslutta med utlodding. Harald 
Johnsen var møteleiar, og gjorde merksam 
på at det ikkje var mindre enn tre leiarar 
til stades på festen - Leiaren i laget, 
distriktsleiar og landsleiar. 

Leiar i distriktet, Astri Haaland 
takka Harald Johnsen for mange år som 
redaktør i medlemsbladet TRU. I hans 
redaktørtid har TRU fått både fargar 
og meir biletbruk. Hulda vart takka for 
fotografering til bladet.

Landsleiar Sigmund Kroslid 
var til stades for å gjera stas på 
medlemer som har engasjert seg lenge 
i rusførebyggingsarbeidet i Stavanger. 
Hulda Drange fekk DNT – Edru Livsstil 
sitt sølvmerke for 25 års aktivt arbeid i 
laget, og Elsa Olsen Hagen fekk gullnål 
med diplom for 40 års medlemskap. 

- Men du må ikkje gå ned ennå, sa 
landsleiaren då Elsa takka for gullnåla og 
ville setje seg. - DNT si høgaste utmerking 
er Klostermedaljen, og du fyller alle krav 
for å motta denne.

Elsa takka hjarteleg, og fortalde at 
laget er som hennar andre heim. Ho har 
vore medlem i 80 år, og er framleis aktiv 
på møta. Johnsen overrekte roser til begge 
jubilantane med gratulasjonar frå laget. 

Etter servering fekk talar for 
kvelden, Tore Nærland ordet. Sjølv om 
han knapt kan sjå, har Nærland frå 
Bryne tråkka land og strand rundt - for 

fred. Det var lett å høyra at han brann 
for sykkelturane for fred som han står 
i spissen for. Det er det også andre som 
har merka seg, for i september i år fekk 
han kongens fortenestemedalje. Den 
sporty fredssyklisten er fråhaldsmann og 
sist han reiste med russisk fly fekk han til 
si overrasking vita at dei hadde slutta å 
servera alkohol på rutene til Skandinavia, 
Tyskland og Asia. - Det vart ein fredeleg 
og fin tur, sa han. Han avslutta med å 
oppmode om at 
det er viktig å 
arbeide for 
noko ein 
brenn for, 
og det er 
viktig å 
vera ei 
m ot ve kt 
m o t 
alkoholen. 

LOKALLAGSAKTIVITET

Haustfest i Stavanger

Dronningbesøk på Lista

Tekst: Astri Haaland. 
Foto: Hallgeir Grødeland

Elsa Olsen Hagen og 
Hulda Drange fekk 

blomar frå laget.

Astri Haaland takka Harald 
for åra som redaktør i TRU 

og Hulda som fotograf 
i TRU.

Dronning Sonja var på besøk på Lista i oktober for å vise fram sin egen kunst. 
Dronningens kunst vekket begeistring, og mange sikret seg ett eller flere av bildene 
hennes. Dronningen var strålende fornøyd, kan vi lese i Lister24. 

Eier av Galleri Lista Fyr og gallerist for utstillingen av dronningens kunst, 
Alfred Vaagsvold forteller at hun skrev et helt brev i gjesteboka, der hun takket. 

Middagen på Nordberg Fort for dronningen skilte seg ut fra mange andre 
middager for kjente kunstnere. Det var alkoholfri servering. Galleri Lista Fyr har 
en alkoholfri profil, og under middagen ble det servert rabarbrasaft og kirsebærsaft.

Alfred Vaagsvold forteller at han kunne velge plommesaft fra Kongsgården da 
han var på besøk på Slottet for å få tildelt kongens fortjenestemedalje. Inspirert 
av denne opplevelsen serverte vi druesaft fra Maberg på galleriet lørdag, forteller 
Vaagsvold. Slik kortreist drikkevare kan vi alle anbefale. 

Det er en kunst å servere middag for kjente personer uten å servere alkohol. En 
selvstendig kunstner har mot til å bryte gamle vaner og skape alternative opplegg. 

Tekst: Trygve Omland

Jeg har fotografert av bilde i Lister24 fra 1. oktober 2017 som 
var fotografert av Svein Gj. Gjeruldsen, det kongelige hoff.

Vi i Kristiansand avholdslag har hatt 
sykurs ledet av Anne Gerd V. Sunde, 
som er veldig dyktig. Kurset gikk over tre 
ganger.

Vi begynte på bunnen og lærte oss 
å bli kjent med symaskinen, hvordan 
den sydde og hvordan bytte søm osv. Vi 
sydde og sydde og snart fikk vi prøve oss 
på noe annet. Det ble en grytelapp av 
lappeteknikk, og gjett om det var moro. Vi 
fikk det til, og det ble noen fine grytekluter.

Vi fikk også prøve oss på å sy veske 
med fôr. Dette var vanskelig, men Anne 
Gerd loset oss gjennom det og lærte oss 
hvordan. Det siste vi prøvde på var pute, 
noe som også var utfordrende, men øvelse 
gjør mester og pute ble det!

Vi er alle blitt glade i å sy og kommer 
til å fortsette med det. Det blir nok noen 
sydde gevinster til basaren vår også. 

Sykurs i Totalen 
med Kristiansand

Tekst: Linda Martinsen
Foto: Silje Marie Martinsen

avholdslag
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Nesten 30 var møtt fram fra begge 
Agderfylkene da leder av DNT – Edru 
Livsstil Aust-Agder, Anne Svendsen, 
ønsket velkommen til møte i Lillesand.

Kveldens høydepunkt var besøk av den 
kjente artisten og tekstforfatteren Hans 
Inge Fagervik fra Maritastiftelsen. Han 
har alltid vært en sterkt engasjert person. 
Ser en på sangene hans, forstår en at han 
har mange ting har brenner for. Da Hans 
Inge for noen år siden følte behov for å 
samle sitt engasjement om én ting, var det 
naturlig at valget falt på Maritastiftelsen, 
som arbeider med rusforebyggende arbeid 
og å hjelpe unge rusmisbrukere til et liv 
uten rus. Med sangen «Farvel Marita» var 
han med på å gi navn til organisasjonen.

Siden 1984 har Hans Inge drevet sitt 
konsertprogram «Rock mot rus», og hans 
sosiale engasjement fått mer og mer plass. 
Både IOGT, Juvente, MOT, Blå Kors, Det 
Hvite Bånd, Actis og andre som driver 

forebyggende arbeid, engasjerer ofte Hans 
Inge i både turneer og enkeltkonserter. 
Med sin sang, gitar og keyboard framførte 
han mange nye og gamle sanger. Fagervik 
har en egen god evne til å formidle sitt 
budskap om rusens farer på en lun og 
direkte måte, som treffer hver enkelt.

Sekretær i fylkesstyret, Anders A. 
Engelskjønn, ga en oversikt over aktuelle 
ruspolitiske saker og tok først tak i NRKs 
valgprogrammer i forbindelse med 
Stortingsvalget. I ettertid er det kommet 
fram at NRK la strenge føringer for hva 
som skulle diskuteres. Et av Norges største 
sosiale og medisinske problemer, som er 
rus forårsaket av alkohol og narkotika, 
skulle ikke diskuteres. Skremmende. 
Økende alkoholforbruk blant kvinner 
og eldre er nyere problemer. Stadig flere 
kjører i fylla både på vei og sjø. Sterkt 
beklagelig er det at barn og ungdom under 
18 år får lett tilgang til alkohol uten at 

Vellykket oppstartmøte i Lillesand
Tekst og foto: Anders A. Engelskjønn

Kompefesten fredag 27. oktober samlet 
mye folk. Ca 80 stk i alle aldre troppa opp 
på Resvik bedehus denne kvelden. Det 
var folk både fra Birkenes, Lillesand og 
Grimstad. 

Først fikk vi høre flott sang og musikk 
av Åsmund, Sindre og Jennie. Deretter var 
det professor Bjarne Bjorvatn som fortalte 
fra sitt opphold i Nord-Korea våren 2017. 
I en alder av 80 år hadde han fremdeles 
ønske om å være til nytte, noe som ikke var 
helt lett å få til. Han har jobbet mye med 
tropemedisin og epidemier, men p.g.a. 
alder var det ingen forsikringsselskap som 
ville gi ham reiseforsikring til land med 
risiko for å pådra seg sykdom. 

Sønnen tipset han da om at det var 
etterspørsel etter professorer 
som kunne dra til Nord-
Korea og undervise ved 
et universitet ved navn 
PUST, som er et universitet 
opprettet av en styrtrik 
sør-koreaner som ønsket å 
gjøre noe for Nord-Korea. 
Universitet har et fond 
som støttes av kristne sør-
koreanere bosatt i USA. De 

benytter seg av pensjonerte professorer 
som underviser gratis og selv må betale 
for reise og opphold. Han kunne fortelle 
at det alltid var nord-koreanske vakter 
tilstede i undervisningen og ingen fikk gå 
alene. Forståelsen av hvorfor hatet til USA 
er så stort ga han oss et godt innblikk i. De 
dyrker hatet etter at de ble bombet sønder 
og sammen i Koreakrigen. Allerede fra 
5-årsalder blir de innprentet dette hatet. 
Med sin unike fortellerevne fikk vi et lite 
innblikk i hvordan han opplevde landet. 
Under matpausen ble det anledning til 
å stille spørsmål og mange var det som 
benyttet anledningen. Praten gikk livlig 
mens kompene ble fortært og folk ga 
uttrykk for at det hadde vært en gild kveld. 

myndighetene setter inn lovpålagte tiltak. 
Vi gir honnør til NRK for programserien 
«Forført av rusen» som setter alkoholens 
skadevirkninger i det rette lys. 

Styreleder Sigmund Kroslid i DNT 
- Edru Livsstil ønsket flere medlemmer 
og landsstyret søker ette nye måter å 
få kontakt med barn, unge og voksne 
for å få nye medlemmer til å delta i vårt 
store og omfattende arbeid. Gjennom 
påvirkning til de enkelte partiers 
stortingsprogrammer og annen politisk 
påvirkning er vi aktive der. Sosiale media 
er stadig under utvikling og vi prøver å 
være aktuelle der også.

Kompefest i Avholdslaget Sverre 
Tekst: Gerd Jorun Igland

Hans Inge Fagervik
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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 31. januar 2018.

Løsningen på kryssord i nr 3/17 var 
“Det er viktig for idretten å ha gode forbilder"
Irene Bokn Haugland fra  Oslo og 
Kjell Aage Nielsen fra Nærbø har vunnet 
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD
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MEDLEM

Kvifor er du fråhalds?
Eg møtte ein kjekk gut med motorsykkel som var medlem i 
fråhaldslaget. Han er kjekk enno, men køyrer nå bil. Me har 
nett feira gullbryllup og er framleis medlemer i fråhaldslaget. 
Me trivst med å vera fråhaldsfolk og vil ikkje endra på det.

Favorittdrikke: 
Kaldt, friskt vatn, kald mjølk, kaffi og te.

Favorittordtak: 
”Bak skyene er himmelen alltid blå.”
 
Ei lei oppleving i samband med alkohol:
I eit hyggeleg lag vart eg hetsa av ein som hadde teke for seg 
av drikkevarene. Grunnen? Eg sa eg var bonde og då fekk han 
”vatn på mølla”, for bøndene fekk kjøpa så billig kjøt. Til slutt 
tok ein av dei andre gjestene ordet og fekk slutt på ”maset”.

Viss du kunne trylla, korleis ville samfunnet sett ut då når 
det gjeld rus:
Om eg kunne trolla, ville samfunnet vore rusfritt, men det 
kan eg diverre ikkje, så då ynskjer eg meg eit samfunn med 
minimalt med rusbruk og skader av rus.

Kva er viktig i livet ditt: 
At alle rundt meg har det godt.

Kva er DNT – Edru Livsstil god på, og kva kan 
organisasjonen bli betre på:
DNT – Edru livsstil er gode til å senda raske e-post-meldingar. 
Kan bli betre: Ynskjar å få vita så tidleg som råd er om ting 
som vert arrangerte slik at det er mogleg å få spreidd det til 
medlemar som ikkje er ”på nett”.

Astri Haaland (70)
Bur på: Bryne
Yrke: Syerske på konfeksjonsfabrikk, bonde, sydame 
med eiga systove

Sven Nilsen (43)
Bor i: Oslo
Yrke/utdanning: Cad-design og maskinering

Hvorfor er du avholds?
Bodde på lenge landet uten god bussforbindelse og måtte kjøre selv, 
og hadde mange tilkallingsvakter på jobb. Det ble til at jeg veldig 
sjelden drakk alkohol, og så etterhvert ikke poenget med det. En 
dag fant jeg ut at det heller ikke smakte godt, og satte strek. 

Favorittdrikke: 
Clausthaler eller hjemmekokt ripssaft

Favorittordtak: 
Murphys lov... Den slår ofte til når det minst ønskes. 

En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Fått tømt en øl over meg av full person på galleriet på konsert. Eller 
generellt ovestadig berusede klengete personer på fest.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet sett ut da når det 
gjelder rus: 
Behovet for "virkelighetsflukt/hemningsløsende midler" som 
dekkes av diverse former for rus ville vært dekket med andre 
kreative og/eller sosiale aktiviteter. 

Favorittsted og hvorfor: 
På tur med kjæresten og hunden. Vi finner alltid på noe nytt og 
morsomt. 

Kva er viktig i livet ditt: 
Kreativ utfoldelse. 

Hva er DNT – Edru Livsstil god på, og hva kan organisasjonen 
bli bedre på: 
Arrangementene som sosiale, inkluderende og spennende arenaer 
sammen med andre er meget bra. 

Verv en venn!

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

Gå inn på http://www.edru.no/bli-medlem/ 
eller ring tlf. 916 57 780

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

edru.no

til jul

Verv en venn 



Avsender: DNT Postboks 140, 5903 Isdalstø

Fra 1. januar 2018 vil det kun koste kr. 100,- per år å være medlem i DNT - Edru Livsstil. Kontingent for 
nye medlemmer og ungdom under 26 år vil fremdeles være kr 50,-. Vi vil da tilby medlemsbladet som 
en tilleggstjeneste. Dersom du ønsker å abonnere på medlemsbladet i posten koster dette kr. 200,- ekstra 
per år. Fyll ut skjemaet nedenfor og send det til DNT - Edru Livsstil, Pb. 140, 5903 Isdalstø eller gi oss 
beskjed på e-post til post@edru.no 

Medlemsbladet kan også leses digitalt på www.edru.no/medlemsblad. 
Dersom du har gitt oss din e-postadresse, får du tilsendt lenke til bladet når det legges ut nye utgaver.

Ønsker du fortsatt å motta medlemsbladet i posten?

Jeg ønsker å abonnere på Edru Livsstils medlemsblad i posten for kr. 200,- per år.

Navn:
 
Adresse:

Postnummer og sted:

Abonnement på Edru Livsstils medlemsblad

Separat faktura vil bli sendt 
ut for medlemsbladet. Du vil 
motta medlemsbladet når 
fakturaen er betalt.

Medlemmer som ikke ønsker 
abonnement, kan lese bladet 
digitalt på nettsiden vår: 
www.edru.no


