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Kjære lesere

V

i har mange viktige
saker å ta fatt i nå i
2017.

Ruspolitisk
utvalg har jobbet
med innspill til
alle politiske partier på Stortinget
for å påvirke programmene. Disse
partiprogrammene som skal vedtas
utover våren vil være gjeldene for
partienes politikk de neste fire år. Og
da er det viktig at vi står på nå.
En politisk sak som det ikke har
vært mulig å få politisk gehør for er
merking av vinflasker. Vinflaskene er
”prydet” av flotte etiketter, men det
mangler helt klart opplysninger om
hvilke bestanddeler det er i vinen. For
de aller fleste matvarer er det nøye
krav til varedeklarasjon, men dette
synes ikke å bli prioritert for vin.
Det er sterke kommersielle
krefter som råder innen omsetning av
alkoholholdige drikkevarer, og det er
åpenbart at disse ikke ønsker å opplyse
om eventuelle skadelige stoffer utover
selve alkoholen. Dette må det politisk
tas fatt i, for alle bør være innforstått

med at finnes det skadelige stoffer i
varer som omsettes, så bør det i det
minste sies klart ut.
Vi er heldige som har forbud mot
alkoholreklame i Norge. Men vi
har dessverre en snikreklame i alle
vinspalter og omtaler som alle de
store avisene og magasiner har. Det
ble nylig hevdet i en av disse omtalene
at det å være vinomtaler er et yrke.
Dette understreker at her er mer enn
”folkeopplysning” på gang.
DNT - Edru Livsstil har ved
flere anledninger påpekt denne
utfordringen overfor myndighetene,
men disse vil ikke ta tak i problemet.
Det er bemerkelsesverdig at helsides
”reklame” der varenummer og priser
kommer helt tydelig fram og der det
gis tydelige kjøpsanbefalinger ikke
blir regnet som reklame.
Hva er da egentlig reklame? I Sverige
er det tillatt med alkoholreklame,
og
avholdsorganisasjonene
i
Sverige sier klart at de misunner
oss reklameforbudet i Norge. Til
tross for at kravet i Sverige er at det
skal stå en meget tydelig advarsel i
alkoholreklamen, annonseres det for
milliarder. Dette forteller at det ligger

store økonomiske interesser bak.
Her har vi en viktig kamp framover.
Vi ønsker all form for alkoholreklame
vekk. Hvorfor er det ikke mulig
å få advarsler på flasker med
alkoholholdig drikke, på lik linje med
tobakkspakninger? Vi har mye å lære
av opplegget rundt reklameforbud,
merking og omsetning av tobakk.
Vi nærmer oss også landsmøte med
stormskritt. Vi gleder oss til å møte
mange i Molde og sammen drøfte
viktige saker for organisasjonen og
vårt avholdsengasjement. Kom gjerne
med innspill i forkant, og overhold
de formelle frister som er satt i
innkallinger og lagsutsendinger.

Sigmund Kroslid
Leder DNT - Edru Livsstil

Gladmelding: Lokallagene får egen logo

A

dministrasjonen har
laget egen logo til
alle lokallag. Disse
er sendt ut til lederne
i hvert lag. Hvis lag
endrer navn vil vi
lage ny logo til laget.

Målet er at alle lag skal hete Edru Livsstil
+ geografisk sted og ha lik logo, men
med ulikt stedsnavn. Da hører vi tettere
sammen og er mer gjenkjennelige over
hele landet.
Ta kontakt dersom du ønsker logoen
tilsendt på nytt!
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Grunnet feil notering av
“årgang” fra MV 2 2014, har
“årgangen” forskjøvet seg og
blitt værende forskjøvet, like
til Nasjonalbiblioteket gjorde
redaksjonen oppmerksom på
feilen. Feilen er nå rettet opp,
og dermed blir 2017-utgavene
“årgang 156”.

Se opp for alkoholkapitalen
- vår bevegelses største motstand

Regjeringspartiene står stadig fram
og hevder at rusmiddelomsorgen må
styrkes. De ser problemene, men de gjør
ikke noe for å begrense årsaken, snarere
tvert imot. Aldri har det vært så mange
vinmonopolutsalg i landet, aldri har det
vært så mange bryggerier, aldri har det
vært så mye tollfritt og aldri tidligere har
norske gårdsbruk fått lov til selge alkohol.
Tekst: Anders Engelskjønn
Medlem ruspolitisk utvalg

D

en kjente
avholdsmannen
og politikeren
Leif Simonsson
uttalte for mange år
siden: ”Den største
motstand vi har i
vårt avholdsarbeid er alkoholkapitalen.”
Han hadde så inderlig rett.
Det produseres, importeres, skjenkes og
selges store mengder alkohol til den norske
befolkning. Riktignok sier offentlige
myndigheter at alkoholforbruket i 2016
var lavere enn på mange år, noe som er
gledelige nyheter. Vi skal likevel ikke la
oss blende av disse opplysningene, for
det er en realitet at forbruket av alkohol i
Norge er for høyt.
For å rettferdiggjøre sine avstemninger
i politiske organer for en stadig mer
”slepphendt” alkoholforvaltning, brukes
argumenter som flere arbeidsplasser og
avgifter i slunkne kommunekasser.
Har ikke politikere som er valgt til
å forvalte alkoholloven kunnskaper,
eller vil de ikke sette seg inn i hva
alkoholomsetning påfører enkeltpersoner
av lidelser og meget store utgifter?

Inntektssiden med alkohol som politikerne
er så flinke til å ta fram har også en meget
betydelig utgiftsside. Det er vanskelig å få
tallfestet dette, men jeg nevner i stikkord
noen momenter, så får hver enkelt gjøre
seg opp en mening om omfanget: I
sykehusets somatiske avdeling er 20
prosent av belegget knyttet til rus, i
psykiske avdeling er omlag 70 prosent av
pasientene der på grunn av rusproblemer,
en stor del av politiets arbeid er rusrelatert,
kommunene har store kostnader knyttet
til rusomsorg, mange elever dropper ut av
skolen uten å gjennomføre sin utdannelse,
store kostnader gjennom NAV utbetales
grunnet dette problemet, og tallene i
arbeidslivet pga. fravær på arbeidsplasser,
både langtids- og korttidsfravær, men
særlig mandag morgen er høye.
Jeg har registrert at stadig flere foreldre
lar være å bruke alkohol når de er sammen
med sine barn, noe jeg ser meget positivt
på. Nå må det offentlige følge opp slik at det
ikke gis bevillinger til alkoholomsetning
der også barn er tilstede, eksempelvis
idrettsarrangementer.
Nå må vi alle ta ansvar og motarbeide
alkoholkapitalen. Delta i valgkampen
i høst, still spørsmål, still krav! - som
enkeltindivid eller som lag.
Gjør en forskjell!
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Fra strikkemønster til drikkemønster
Tekst: Actis
Foto: Shutterstock

Dagens eldre er ikke som sine foreldre eller
besteforeldre, i hvert fall ikke med hensyn
til alkoholkonsum. Langt flere har høy
utdanning, høy inntekt, kvinnene er i arbeid
og flere bor i byer og reiser mer. Og mange
drikker mer enn før.
– Forskningen viser at eldre i Norge drikker mer alkohol enn
tidligere generasjoner, og andelen avholdende har sunket. Økt
alkoholkonsum blant eldre gir grunn til bekymring, spesielt
fordi aldringsprosessen fører til at eldre tåler alkohol dårligere
enn yngre, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis –
Rusfeltets samarbeidsorgan.
Flere av de eldre har et alkoholkonsum som er risikabelt eller
problematisk for helsen. Både menn og kvinner drikker mer enn
før, og spesielt kvinners økende alkoholkonsum gir grunn til
bekymring. De drikker oftere på hverdagene enn før, og spesielt
har vinforbruket økt.
Menn drikker fortsatt mer enn kvinner, men fordi kvinner
tåler alkohol dårligere, er det like mange kvinner som menn som
har et ”bekymringsfullt” høyt alkoholforbruk. I alderen 50-70
år drikker 6-7 prosent av kvinnene og 7-8 prosent av mennene
over anbefalt grenseverdi. Vi kan vente en videre økning i
problematisk bruk blant eldre i takt med at det blir flere eldre.
Sammensatte årsaker
Årsakene til det økte alkoholkonsumet er sammensatte. Mange
eldre i dag er friskere lenger. I tillegg har flere god råd og reiser
mer. Men det er også de som drikker av andre årsaker.
– Generelt kan vi si at det er to grupper som drikker mye.
Gruppen som koser seg i overkant mye med alkohol. For å
sette det litt på spissen har syklubben blitt vinklubb. Samtidig
4

Menneskevennen 1 - 2017

ser vi at mange drikker for å døyve smerter og ensomhet. Vi
vet at ensomhet øker med alderen, og en av ti eldre opplever en
sterk grad av ensomhet og isolasjon. Noen ganger er den beste
medisinen for et menneske et annet menneske. Ofte er det ikke
mye som skal til – en telefon eller et besøk til en slektning du
ikke har sett på en stund kan gjøre mye. Frivillige organisasjoner
spiller også en svært viktig rolle i å motvirke ensomhet, sier
Gerhardsen.
Myten om at ett glass vin om dagen er sunt
Å nyte alkohol knyttes i media og samfunnsdebatten i stor grad
til ”det gode liv”, og at mennesker med høy alder skal få kose
seg og nyte sine eldre dager. Og myten om at ett glass vin om
dagen er bra for helsa lever fortsatt i beste velgående.
– Mange tror fortsatt at ett glass vin om dagen er bra for
hjertet. I tillegg sier mange at de drikker for å sove bedre eller
for å redusere bruken av legemidler som sovemedisin. Dette
stemmer ikke med det vi vet fra forskningen. Alkohol påvirker
200 ulike sykdommer på en negativ måte. Et glass om dagen er
ikke noen god helseinvestering, til tross for det vi jevnlig kan
lese i avisen, sier Gerhardsen
Hun mener alkohol altfor ofte er fraværende i debatten om
sunn aldring, og etterlyser et mer kritisk perspektiv.
– Da Manglerudhjemmet etablerte en pub, var det slående
hvor unisont idéen om pub på sykehjemmet ble omfavnet. Det
ble lite problematisert om dette var et riktig tiltak for å bedre
livskvaliteten blant beboerne, og hvilke negative konsekvenser
dette eventuelt kunne få, sier Gerhardsen.
Undersøkelse
Actis har, sammen med Skadeforebyggende forum,
gjennomført en erfaringsundersøkelse blant ansatte som jobber
i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Her kommer det tydelig

ELDRE OG ALKOHOL

“Antall med problematisk
drikkeadferd 2006-2008 og
forventet antall i 2031.”

frem at alkoholutfordringer blant eldre er noe de ofte møter i
sin jobbhverdag: 72 prosent av de spurte hadde erfaring med
at brukere/pasienter drakk slik at det gikk ut over deres helse,
funksjon eller relasjoner. 56 prosent av ansatte rapporterer om
fallulykker med skade som antas å ha sammenheng med alkohol.
Kun 40 prosent følger opp en antatt alkoholrelatert skade med en
samtale om problematisk alkoholbruk.
– Resultatene understreker hvor viktig det er at fastleger
og ansatte i eldreomsorgen får økt kunnskap om alkoholbruk
og konsekvenser for helsen til de eldre, slik at de kan stille
rette spørsmål og gi gode råd. Uten god oppfølging kan eldre
få dårligere livskvalitet og helse enn de skulle hatt, påpeker
Gerhardsen.

“Alkoholbruken blant eldre”. Blå søyle er 44-66 år. Rød
søyle er 67 år og eldre.

Økt fare for ulykker
Eldre er overrepresentert i nesten alle typer skader og ulykker.
Når alkohol kommer inn i bildet, øker risikoen for ulykker.
I tillegg står gruppen over 65 år for halvparten av bruken av
reseptbelagte legemidler. Alkohol og medisiner kan forsterke
hverandres virkning, og mange eldre kombinerer alkohol og
sterke legemidler uten å være klar over at det er skadelig
– Det økte alkoholforbruket hos eldre er bekymringsfullt. Vi
vet risikoen for skader og ulykker øker, spesielt i kombinasjon
med bruken av legemidler. Derfor er det viktig å få bedre
informasjon ut til den eldre befolkningen, deres venner og
familie, slik at vi kan legge til rette for en friskere alderdom
med bedre livskvalitet. Kommunen, fastlegene og ikke minst
frivillige spiller en viktig rolle her, mener Gerhardsen.
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FRA VIRKELIGHETEN

Redaktøren som ønsker å bli arbeidsledig
Thomas Anthun Nielsen er ikke helt som andre redaktører. I ti år har han
jobbet for å gi vanskeligstilte i Bergen et bedre liv, med et endelig mål om
selv å bli arbeidsledig.

Tekst og foto: Maria J. Zafar, maria@edru.no

homas har vært
redaktør
for
gatemagasinet
Megafon siden det
ble startet opp.
– Jeg startet i
september 2006,
og magasinet kom ut på gaten i
februar 2007. Vi hadde åtte selgere
første uken - åtte sjenerte sjeler som
ikke visste hva dette var for noe, men
innen måneden var omme hadde vi
80, forteller han om den første tiden.
På ti år har det til sammen vært
over 750 selgere. Thomas forteller at
kriteriene for å bli selger er at man skal
være vanskeligstilt, og man må være
norsk statsborger. Det er en overvekt
av rusavhengige blant selgerne,
men også andre som har psykiske
lidelser eller av andre grunner faller
litt utenfor. Det er ingen tvil om at
Megafon har betydd mye både for
disse menneskene og samfunnet
ellers.

livet og veldig mange har fått et bedre hadde begynt å røyke jungelrøyk
liv. Det handler om å ha stolthet og [les: hasj], og dette ville de lære mer
verdighet - folk skal ha en jobb å gå om. Så fant de en kar å snakke med,
til, og de skal kunne
og etter hvert
tjene
seg
noen
de litt som
Mange har fått et fast ble
kroner på ærlig vis,
bestemødre
det er det som er
holdepunkt i livet og for ham. De
hovedpoenget med
begynte
å
veldig mange har
bladet vårt, forklarer
kjøpe
bladet
Thomas.
fast av ham, og
fått et bedre liv.
Samtidig
som
strikket
luer
Megafon fungerer
og votter til
som arbeidstrening for vanskeligstilte ham. Disse damene, som tidligere
mennesker, har magasinet også en sikkert ville løpt sin vei med veskene
talerørsfunksjon – derav navnet.
godt under jakken, innså at dette
– Talerørsfunksjonen som selve mennesket kunne komme med
bladet har er å ta opp saker om informasjon som hadde en verdi, og at
rusmiljøet og ruspolitikk, og være han ikke bare var et uønsket element i
et talerør for dem som gjerne ikke bybildet – så det handler jo om å bryte
kommer til orde så lett, forklarer ned murer og snakke sammen.
Thomas.
Selv kommer han til orde lett, men En viktig balanse
det gjør ikke nødvendigvis selgerne, Thomas er kanskje en av dem som
og da synes han det er fint at han selv kjenner til miljøet og selgerne aller
og bladets to andre faste journalister best. Når han ikke er på kontoret sitt
kan formidle deres historier og tanker i Hallvardstuen i sentrum, reiser han
videre.
rundt til forskjellige utsalgssteder i de
– Gjennom bladet prøver vi å gi ulike bydelene, der selgerne kommer
folk møter med mennesker som de for å hente blader om morgenen. Når
vanligvis ikke får møte. For de fleste han går gjennom sentrum, går det
er det jo ikke sånn at man bare kan heller ikke lang tid før han stopper
gå ned på Strax-huset med et kamera opp for å slå av en prat med dem han
og spørre: ”Hei, kan jeg få prate med treffer.
deg?”, men vi kan gjøre det. Vi snakker
– Det handler om å huske folk og
med folk, og vet hva som skjer.
vise respekt – alle mennesker ønsker
jo å bli sett.
Gjennom slike saker har Megafon
Han understreker likevel at det er
vært med på å fjerne noen stigmaer viktig med en balanse.
og får fortalt at det er mange fine
– Noen vil jo se på meg som en
mennesker der ute. Dette er noe kompis, men jeg kan jo ikke slippe folk
Thomas har flere gode eksempler på.
for nært innpå meg heller. Jeg synes
– En dag satt jeg på bussen på vei selv jeg har funnet en fin balanse der vi
inn til byen, da det kom på to eldre er nære nok til å ha den gode samtalen
damer fra Nattlandsfjellet, i sine og bry oss om hverandre, men likevel
dyre minkpelser. De skulle finne en ikke nære nok til at de vet hvor jeg bor
Megafonselger, fordi barnebarnet og kommer på hjemmebesøk til meg,

T

Bryter ned murer og fjerner
stigmaer
– Mange har fått et fast holdepunkt i

Megafon:
• Megafon er et gatemagasin som
selges av vanskeligstilte mennesker
i Bergen, og er en del av Senter for
arbeidslivsforberedelse (ALF).
• Selgerne kjøper bladet for 50
kr, og selger det videre for 100 kr.
Mellomlegget beholder selgeren som
lønn.
• Megafon har over 750 registrerte
selgere og har til sammen solgt over en
halv million eksemplarer siden 2007.
• Mer informasjon finner du på
www.megafon.no eller Facebook-siden
”Megafon – Bergens gatemagasin”.
6
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”

for det kan jo bli litt slitsomt. Det
er jo snakk om mennesker med
utfordringer, og så dør jo folk. Jo
bedre kjent jeg blir med folk, jo
tyngre er det å miste dem.
Han anslår at rundt 20
prosent av selgerne går bort.
Heldigvis er det også mange
det går bra for. Flere av de
rusavhengige Megafon-selgerne
går blant annet videre inn i LARbehandling (legemiddelassistert
rehabilitering) og får etter
hvert ting på plass igjen. Det er
ingenting som gleder Thomas mer
enn å møte folk igjen senere og se
at det har gått bra med dem.
10-års-jubileum
I år er det ti år siden Megafon
ble utgitt for første gang. Thomas
forteller at det blir en markering
litt senere i år, når det blir litt
varmere i været.
Hvordan han tror de neste ti årene
kommer til å bli, synes han er
vanskelig å svare på.
– Jeg tror utfordringen blir
å holde dette aktuelt. Da TVprogrammet «Petter uteligger»
kom, var de veldig mange som
brydde seg veldig hardt om byens
vanskeligstilte, og da opplevde vi
en oppsving i salget, men etter
hvert glemmer folk det jo. Det
handler om å hele tiden minne
folk på at vi finnes.
Samtidig går han med et håp
om å ikke trengs lenger.
– Vi bruker mye energi på å få
folk til å slutte å selge Megafon.
Når vi har gode selgere prøver vi
jo å hjelpe dem videre. Målet mitt
er å bli arbeidsledig. Det hadde
vært veldig deilig å si at ”ok, nå har
vi hjulpet alle sammen, takk for
følget, det var hyggelig!”. Jeg tror
ikke det kommer til å skje, men
det er jo kjekt å ha et hårete mål.

”

Når vi har gode
selgere prøver vi
jo å hjelpe dem
videre. Målet
mitt er å bli
arbeidsledig.

Thomas har kontor på Hallvardstuen i Bergen
sentrum. Dette er et av flere utsalgssteder for
bladet, og et fint samlingssted hvor selgerne
kan slappe av med brettspill, musikk og
andre aktiviteter når de ikke jobber.
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INTERNASJONALT

Forskningsrapport konkluderer:

Alkoholreklamen må reguleres

Tekst: Dag Endal
dag@forut.no
Foto: FORUT

Alkoholreklame fører til økt alkoholforbruk, blant annet for ungdom, og det mest
effektive mottiltaket er et totalt forbud mot alle former for alkoholmarkedsføring.
Dette konkluderer en internasjonal forskergruppe i en omfattende artikkelserie i
tidsskriftet Addiction.

Norge har hatt et totalt forbud mot alle
former for alkoholreklame helt siden
1975, like lenge som for tobakk. Forbudet
er lite omstridt her hjemme, og det
utfordres i liten grad av industrien. Nå
blir restriksjoner på alkoholreklame et
stadig mer brennbart tema i andre deler
av verden. Slike reguleringer er ganske
sjeldne globalt sett, men likevel ikke helt
fraværende.
Nå anbefaler en internasjonal
forskergruppe at alle land bør innføre
denne typen forbud. Om nasjonal politikk
eller andre forhold forhindrer en like
omfattende regulering som f.eks. her i
Norge, stiller forskerne opp den franske
loven ”Loi d’Evin” som et godt alternativ.
Den begrenser deler av alkoholreklamen.
Publisert i Addiction
Det nye materialet om alkoholreklame er
utgitt som et særnummer av tidsskriftet
Addiction,
det
mest
renommerte
tidsskriftet på rusfeltet. 14 artikler
summerer opp det vi i dag vet om
virkningen av alkoholreklame, spesielt
8
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effekten på forbruket blant unge, de
gjennomgår noen konkrete land og
eksempler, slik som Fotball-VM i Brasil
i 2014, og det gis et sammendrag av hva
forskningen sier om effektive mottiltak
mot reklamen.
– Dette er den desidert mest
omfattende dokumentasjon hittil på
behovet for regulering av alkoholreklame
av hensyn til folkehelsa, sier FORUTs
generalsekretær Morten Lønstad i en
kommentar.
– Dessuten gir artiklene mye
ammunisjon
til
regjeringer
i
utviklingsland som ønsker å fremme
helse og velferd gjennom å legge bånd
på øl- og spritreklame. Myndighetene
i flere av våre samarbeidsland er i ferd
med å vedta ny alkoholpolitikk, og disse
får solid støtte gjennom særnummeret av
Addiction. Alkoholskader er et økende
problem i mange land i Afrika, Asia og
Latin-Amerika.
Fem konklusjoner
I en oppsummerende artikkel konkluderer

forfatterne Babor, Jernigan, Brooks og
Brown med disse fem punktene:
• Det mest effektive tiltaket mot
alkoholreklame er et totalt forbud mot alle
former for markedsføring.
• Reguleringer må gjennomføres av
myndighetene og følges opp av et
offentlig organ.
• Reguleringer må gjennomføres uten
innflytelse fra alkoholindustrien.
• En global avtale om regulering av
alkoholreklame ville være en støtte
for regjeringer som ønsker å gjøre noe
effektivt på dette området.
• Restriksjoner på alkoholreklame bør
kunne samordnes med reguleringer
av reklame for andre helseskadelige
produkter.
Selvjustis fungerer ikke
Et par artikler tar spesielt opp industriens
forsøk på selvregulering og selvjustis.
Egne industriretningslinjer blir ofte
presentert som et bedre alternativ enn
reguleringer fra myndighetene.
Det stemmer ikke, i følge artiklene i

INTERNASJONALT

”You`ve earned it!” Alkoholreklame
over veggene i Uganda.

Addiction. En av forfatterne, Chris Brooks
fra UK Health Forum, viser til at av 100
studier som er publisert, er det ingen som
viser effekt av industriens selvjustis.
Regjeringene har ansvaret
Hovedredaktøren for særnummeret,
den amerikanske professoren Thomas
Babor, sier i en kommentar at regjeringer
har et overordnet ansvar for å beskytte
befolkningens helse.
–
Ikke
noe
annet
skadelig
forbrukerprodukt blir markedsført like
intenst over hele verden som alkohol.
Dokumentasjonen vi nå legger fram, er
en massiv støtte til regjeringer som vil
bruke reklamereguleringer for å begrense
skadene som alkohol gjør på spesielt
ungdom og sårbare folkegrupper, sier
Babor.
Undersøkelse fra Afrika
Thomas Babor og to amerikanske kolleger
kom ut med en egen forskningsrapport
samtidig som Addiction, finansiert av
FORUT. Forskerne har gjennomgått

eksempler på alkoholreklame som ble
samlet inn gjennom et prosjekt som
involverte sju afrikanske land. Med en
helt ny metode ble alle reklamene kodet
for innhold. Hva viser de og hva sier de?
Dette ble så sammenlignet med reglene
som industrien selv har satt opp for sin
markedsføring.
Resultatene i denne rapporten kan
sammenfattes slik:
• Mer enn hver fjerde reklame brøt
industriens egne retningslinjer.
• Selvregulering fra industriens side
virker ikke.
• Det må finnes systemer som overvåker
industriens markedsføring.
• Myndighetene må innføre begrensninger
på alkoholreklamen.
• Alkohol kan ikke markedsføres som
en vanlig dagligvare, for det er ikke en
vanlig dagligvare.
De to rapportene i denne artikkelen er presentert og gjort nedlastbare på
FORUT hjemmesider om rus og utvikling: www.add-reources.org
Menneskevennen 1 - 2017
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Partienes alkoholpolitikk
Tekst: Maria J. Zafar, maria@edru.no

Taxfree

Vinmonopolet

Dagens ordning:

Dagens ordning:

Man kan kjøpe med seg en avgiftsfri kvote med
alkohol og tobakk når man har vært i utlandet.
Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om
man har med tobakk, ettersom tobakkskvoten kan
byttes med alkohol. I dag omsetter norske flyplasser
for nesten 5 milliarder kroner årlig gjennom salg av
alkohol, tobakk og sukkervarer.

Vinmonopolet eies av staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet, og har nasjonalt monopol
på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl, dvs.
drikkevarer med høyere alkoholinnhold enn 4,75
volumprosent.

Vil at Vinmonopolet skal overta
taxfreesalget av alkohol, og reversere
ordningen med at taxfreekvoten av
tobakk kan byttes med alkohol.

Vil avvikle taxfreeordningen.

Vil vurdere å la Vinmonopolet overta
driften av taxfree-ordningen når
gjeldende avtale utløper.

Vil oppheve monopolet for
omsetning av alkoholholdige drikker.

Vil beholde Vinmonopolet som et viktig
alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for
at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder
til at denne funksjonen kan ivaretas.

Vil opprettholde monopolordninger.

Vil at Vinmonopolet skal overta
taxfreesalget av alkohol.
Vil opprettholde Vinmonopolets
viktige samfunnsrolle.
Vil avvikle taxfreeordningen.

Vil avvikle taxfreeordningen.
10
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Vil bevare vinmonopolet som
eneaktør i salg.

ALKOHOLPOLITIKK

Her er en oversikt over hva de største politiske partiene mener om noen av de viktigste
alkoholpolitiske sakene, med utgangspunkt i de programutkastene som foreløpig har blitt
lansert. De partiene som ikke er oppgitt under hvert tema har ikke nevnt noe om temaet i
utkastene sine. Vil du ta en nærmere titt på disse utkastene, andre partiers programutkast,
eller de endelige programmene når disse er klare, finner du dem på partienes egne nettsider.

Avgifter

Salg og skjenking

Dagens ordning:

Dagens ordning:

I dag har vi alkoholavgift i Norge, som er en
særavgift som legges på alkoholholdige drikkevarer.
Det er tillatt (og vanlig) å ha høyere avgift på de
mest alkoholholdige varene, og det er også vanlig
med høyere avgift per alkoholprosent for brennevin
enn for vin og øl.

De fleste kommuner har skjenketid til klokken
02 eller tidligere, men enkelte kommuner har
skjenketid til 02.30 eller 03. Aldersgrensen for å
kunne kjøpe eller bli skjenket øl, vin eller andre
produkter med alkoholstyrke under 22 vol.prosent
er 18 år. For produkter over 22 vol.prosent er
grensen 20 år.

Vil sette ned avgiften på alkohol og
tobakk slik at den på sikt kommer på
linje med våre naboland for å unngå
handelslekkasje og smugling.

Vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på
alkohol og tobakk.

Vil opprettholde avgiftsnivået på
alkohol for å påvirke prisen på
helseskadelige produkter.

Vil ta i bruk avgiftspolitikken og å
regulere tilgangen til alkohol.

Vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som
vektlegger forebygging av alkoholskader.

Vil at regulering av åpnings-, salgs- og
skjenketider fjernes. Vil at aldersgrensen
for kjøp og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer settes lik myndighetsalderen.
Vil sikre et tilfredsstillende kontrollsystem
for omsetning av alkohol. Vil gi kiosker og
bensinstasjoner anledning til å søke om
salgsbevilling for alkoholholdige drikkevarer
på lik linje med dagligvarenæringen for
øvrig (dissens). Vil åpne for at produsenter
kan selge egenproduserte alkoholholdige
varer direkte til kunder og ønsker gårdssalg
av alkohol uavhengig av alkoholstyrke.
Vil endre alkoholloven for slik å redusere
maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til
02.00. Vil at kommunale salgs- og
skjenkebevillinger fortsatt skal behandles i
hver kommunestyreperiode. Vil gjennomføre
en evaluering av nasjonalt prikk-system
for skjenkekontroll, med tanke på om dette
virker etter hensikten.
Vil at skjenking til mindreårige og til
overstadig berusede personer må føre til
automatisk tap av skjenkebevilling for en
periode. Vil beholde aldersgrensene for kjøp
av alkohol og styrke håndhevingen av denne.

Vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som
vektlegger forebygging av alkoholskader, og
legge til rette for styrket kontroll med de som
selger alkohol.
Menneskevennen 1 - 2017
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Alkoholfrie soner
i idrett og kulturliv
Dagens ordning:

Dagens ordning:

I både idrett og kultur finner man svært få store
arrangementer uten at alkohol er med i bildet, det
være seg konserter, fotballkamper, teater eller andre
underholdnings-event.

Oljefondet (SPU) har i dag investeringer i
alkoholindustrien. Verdien på aksjer og rentepapirer
er på nærmere 90 milliarder kroner (1,2 prosent av
Oljefondets totale verdi). Oljefondet ble trukket ut av
tobakksindustrien i 2009.

Vil føre en politikk som legger til
rette for arenaer uten bruk av alkohol.
Mener viktige alkoholfrie soner blant
annet er aktiviteter for barn og unge
og i idrettssammenheng, inkludert på
tribuner/tilskuerplasser. Vil at rusfrihet
skal være en forutsetning for offentlig
støtte til idrettsarrangementer.

Vil øke oppslutningen om alkoholfrie
soner.

Vil arbeide aktivt for rusfrie
arrangementer.
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Vil arbeide for å trekke SPU ut av
alkohol-industrien.

Vil starte et arbeid med mål om å
trekke SPU ut av alkohol-industrien
(dissens).

Vil arbeide for å trekke SPU ut av
alkohol-industrien.

SAMARBEIDSPARTNERE

Myteknuserne - politisk toppskolering på rusfeltet
Myteknuserne er en rusfaglig- og ruspolitisk skolering og kampanjearbeid, hvor målet er å sikre
ungdommens egne stemmer i rusdebatten.
Myteknuserne handler om å gi engasjerte
unge de verktøyene de trenger for å
møte alkohol- og cannabisdebatten i et
opphetet debattklima. Målet er todelt;
både å sikre at de ruskritiske stemmene
kan synliggjøres i debatten, og at ungdom
skal få trening og trygghet i å delta i den
offentlige debatten på en konstruktiv
måte.
Prosjektet vil i 2017 bestå av tre
samlinger, to webinarer og nettaksjoner.
Skoleringen skal skje som et samarbeid
mellom Actis, Ungdom Mot Narkotika
(UMN) og Juvente.
Bakgrunn for prosjektet
Skoleringen knyttet til alkoholdebatten
skal ta for seg de mest utbredte mytene

knyttet til den norske befolkningens
bruk av alkohol, og sette ungdom i stand
til å møte argumenter knyttet til de
eksisterende mytene.
Juvente har et ruskritisk standpunkt
og Juventes medlemmer har tatt et
avholdsstandpunkt. Juvente er derfor en
viktig stemme i rusdebatten.
Debatten rundt alkohol og særlig
cannabis er ofte svært ensidig. Samtidig
er den veldig usaklig, og preget av
store misforståelser, enkle løsninger og
ufarliggjøring av bruk. Deltakelse i denne
debatten er derfor en målsetning i seg selv,
for å redusere flertallsmisforståelsene som
denne debatten forsterker. Målet er å sørge
for at de mange som følger debattene, uten
å nødvendigvis delta selv, skal få balansert

informasjon.
Myteknuserne har som mål at
debatten om rusmidler i større grad
skal bli et folkehelsespørsmål, og at
dette perspektivet skal bli en del av den
allmenne diskursen om ruspolitikk.
Dette prosjektet ønsker å adressere dette
gjennom å utdanne ungdom som kan
fungere som rollemodeller for andre
unge og slik bidra til å endre retorikken
som brukes. Debatten rundt rusmidlenes
rolle i samfunnet blir ofte opphetet, fordi
den berører svært personlige valg og
erfaringer for mange.
Dersom du har en kandidat til skoleringen,
ta kontakt med prosjektleder Beate
Torkildsbyen, på epost: beate@juvente.no

Menneskevennen 1 - 2017
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IDRETT UTEN ALKOHOL

God hjelp på veg
mot toppen
HAMAR: Langrennstalentet Kristian Græsli
(21) drøymer om å verte ein av verdas beste
langrennsløparar. Samstundes brenn han for at
idretten skal vera ein friplass frå alkohol, og der
sunne verdiar står i fokus.
Gro Anette Fanebust
gro@edru.no

21-åringen frå Lillehammer har gått på ski så lenge han kan
hugse, og legg ned 800 treningstimer i året for å verte ein av
verdas beste i sporten han elskar. Heile vinteren er han å sjå i
skispora på Lillehammer, ved Sjusjøen eller Gåsbu, og ei vanleg
veke består av 2-3 intervalløkter, to styrkeøkter og lange timar
med terping og fokus på teknikk. Kristian Græsli drøymer om
å gå til topps i eit verdsmeisterskap, ein draum han har tenkt å
strekkja seg langt for å nå.
– Det er fascinerande og spanande å utvikla kapasitet og
teknikk, slik at ein kan gå så fort som mogleg. Langrenn stiller
krav til koordinasjon, rørsle, styrke og
uthaldenhet. Det er dermed ei breitt
spekter av kvalitetar som må utviklast,
og som samstundes opnar for ein
variert og spanande treningskvardag,
fortel Græsli.

”

Foto:Bjarte Haugen

Meir enn medaljejag
Førebels har sesongen 2017 vore bra, men Græsli håper å gå
enno fortare seinare i sesongen.
– Nett no er det Norgescup på Åsen og
Skandinavisk cup påfølgjande helg, som er
målet, seier 21-åringen som mellom anna har
junior NM-gull på merittlista. Personleg er han
mest stolt av 5. plassen han fekk i Norgescupen
og ein solid 10. plass i Scandinavisk Cup.

I mange tilfelle kan
idrett og alkohol
vera uheldig, spesielt
der born og unge er
til stade. Å skapa ein
friplass der det er
fokus på idrett og alle
dei positive sidene ved
den er viktig for meg.

Idretten skal vera friplass
Græsli seier han vert inspirert av
einarar, og av menneske som løftar
idretten til eit nytt nivå.
– Samstundes ser eg opp til dei som
viser gode haldningar og verdiar. Aksel
Lund Svindal er eit godt døme på dette,
seier Græsli. Sjølv har han vald å vera
idrettsambassadør for Edru Livsstil og
Idrett Utan Alkohol.
– Eg ønskjer å representera gode
haldningar og verdiar. I mange tilfelle
kan alkohol og idrett vera uheldig, spesielt der born og unge er
til stade. Å skapa ein friplass der det er fokus på idrett og alle dei
positive sidene ved den er viktig for meg, seier han.

Stolt ambassadør
I fjor vinter fekk han stipend av Edru Livsstil Hamar og Idrett
Utan Alkohol, noko han er svært glad for.
– Eg er både stolt og takksam for stipendet frå Edru Livsstil
Hamar og Idrett Utan Alkohol. Som forhaldsvis ung og ukjend
idrettsutøvar er det fint at nokon ønskjer å hjelpa meg på vegen
mot toppen. Stipendet vert nytta til å tilretteleggja slik at eg kan
satsa på høgt nivå. Som langrennsløpar er det knytta ein del
kostnadar til reising, treninger og samlingar som ein må ha med
seg, seier Græsli.

14
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Sjølv om mykje handlar om medlajar og
stoppeklokke, er det ikkje berre det som jagar
Græsli ut med «plankar» under beina.
– Mine beste ski-opplevingar handlar om
heilt andre ting. Om skareturar på fjellet der ein
berre går innover vidda i strålande sol.

IDRETT UTEN ALKOHOL

LØRDAG 13. MAI 2017

Lørdag 13. mai kan DU være med
oss på Holmenkollstafetten .

IUA skal ha med to lag, hvert
lag løper 15 etapper.
Les mer om etappene på
www.holmenkollstafetten .no
Meld deg på mosjonslaget eller
“superlaget ” ved å sende en
mail til gro@edru.no
Første mann til mølla!
Som takk for at du deltar for
IUA, dekker vi fly/tog etter
billigste reisemåte .
Menneskevennen 1 - 2017
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Alkoholpolitisk seminar i Ålesund 21. – 22. januar
Høsten 2017 er det valg.
Da er det viktig at vi som
organisajon, som lokallag
og som medlemmer er
klare - klare til diskusjon,
klare til debatt og klare
til å si vår mening. Edru
Livsstil arrangerte derfor
alkoholpolitisk seminar på
Avholdshjemmet i Ålesund.

påvirkningsarbeid, og delte tips og
erfaringer fra sine år som folkevalgt
på Stortinget. Magne Richardsen
delte ut Alkoholpolitisk håndbok til
alle seminardeltakerne, og ga en god
veiledning i hvordan boken best kan
utnyttes i vårt arbeid.
Seminaret
ble
avsluttet
med
byvandring med lokal guide, Sindre
Nakken, som tok oss med rundt i Ålesunds
gater, før det var tid for hjemreise. Vi
håper alle som deltok på seminaret tar
med seg nytt faglig påfyll og inspirasjon
til videre arbeid tilbake til sine lokallag.

Tema for seminaret var politisk påvirkning
og lobbyarbeid. Et tjuetalls medlemmer
deltok på seminaret, og tolv lag/distrikt
var representert i tillegg til Juvente lokalt.

Lørdag startet med at Maria J. Zafar
presenterte de nyeste nasjonale Ungdatatallene, etterfulgt av at Christine
Holm Berntzen presenterte prosjektet
“Lykkepromille” - et arbeid rettet
mot studenter og fadderuker. Deretter
beveget vi oss over til arbeidslivet, med
videoforedrag om temaet rus i arbeidslivet
ved seniorrådgiver Trygve Myhren i
AKAN.
Lørdag kveld spiste vi felles middag
på restauranten Lyspunktet, før det var
kulturprogram; konsert med pianist Aksel
Kolstad og fiolinist Ai-Ling Chiu på
Sobra Scene.
Søndag foreleste Edru Livsstil-leder
Sigmund Kroslid om alkoholpolitisk

Christine Holm Berntzen presenterte
prosjektet“Lykkepromille”.

Mange gode id éer ble samlet inn
under lørdagens gruppearbeid.

Sigmund Kroslid delte tips om hvordan
vi når fram til politikerne på Stortinget.

Flott konsert på Sobra Scene med
Aksel
Kolstad og Ai-Ling Chiu.
16
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Magne Richardsen solgte mye god
alkoholfri drikke under konserten.

På tur i Ålesunds gater med byvandrer
Sindre Nakken.

Tekst og foto: Maria J. Zafar
maria@edru.no

FRA VIRKELIGHETEN

Kongen hedrer hederskvinne
Elin Rø Ludvigsen har aldri hatt
problemer med å fylle fritiden.
Hun ble innmeldt i Det norske
totalavholdsselskap som fireåring,
og har nesten uten opphold
vært engasjert i organisasjonen
gjennom ulike styreverv siden
ungdomsårene. 5. desember i
fjor ble hennes livslange innsats
i avholdslaget, MA, menighetens
diakoniarbeid,
historielaget
og det lokale kulturlivet hedret
med Kongens fortjenstmedalje.
Tekst: Åsmund Kleivenes
asmund@edru.no

D

et var hennes farfar,
Ingebrigt
Rø,
som dro den unge
trondheimsjenta inn i
avholdsarbeidet.
Han
startet avholdslag for
barn, og da Elin ble stor
nok, gikk hun over i
ungdomslaget.

– Vi hadde et meget aktivt lag med vårt
eget lokale, og det var det som var miljøet. Her
Elin Rø Ludvigsen er den første som har fått Kongens
var alle ungdommene i bygda med. Vi lagde
fortjenstmedalje for avholdsarbeid. Foto: Skule Sørmo
teater og skrev sketsjer, og vi reiste rundt og
underholdt. Til julefesten vår 2. juledag, kom
det folk fra hele Trøndelag!
engasjement, er det DNT hun har vært mest
lystegn innimellom. Her om dagen var jeg
Miljøet i ungdomslaget var så godt at Elin
aktiv i.
innom Tempe kirke, og kom i prat med en som
aldri følte noe behov for trass, og i ettertid har
– Jeg ble med i landsstyret for DNTU
jobbet i Kirkelig fellesråd. “Der skulle jeg
hun heller ikke kjent på noe savn etter å ta en
i 1953, og valgt som leder ved jubileet i
jo ha vært medlem, jeg også,” sa han da jeg
øl eller et glass vin i sosiale lag.
Stavanger i ‘59. Jeg har aldri bare vært
fortalte om utmerkelsen min. Og det ble han!
– Jeg prøvde å røyke en gang, men det var
medlem, men har alltid vært aktiv i en eller
Men tidene hvor det bare i Leira
helt forferdelig. Så det ble ikke noe mer av
annen form. I 1993 ble jeg valgt som leder i
avholdslag var 70 medlemmer, er over. Folk
det.
DNT, og har ellers vært landsstyremedlem i
er ikke villige til å binde seg til noe fast,
Som den eneste avholdskvinnen i
DNTU og DNT fram til for seks-sju år siden.
mener Elin, og skynder seg å tilføye at hele
damekoret hun leder, har hun ved alle
Det har vært veldig mange sekretærjobber!
frivillighetsnorge sliter med det samme. Et
sammenkomster vært tydelig på at hun ikke
På det mest travle, har det vært flere
tilfeldig møte og en prat ga organisasjonen
skal ha noe alkohol. Da hun på operatur til
ukentlige aktiviteter i avholdslaget og
et nytt medlem, men Elin ser ikke for seg
Kristiansund for noen
organisasjonen
for
at man skal kunne gjøre alle nordmenn til
år siden fikk høre:
øvrig. Hun har fått
avholdsfolk.
“jammen, du Elin, det
Hadde alle redusert besøkt lag i hele Norge
– Men kan man kan vel slakke av litt?
er ingen som ser at du
og søsterorganisasjoner
Hadde alle redusert forbruket sitt litt, hadde
forbruket sitt litt,
tar deg et glass”, ble
i Norden, og hun har
det blitt litt mer levelig for andre.
hun irritert og svarte:
hadde det blitt litt 		 vært på kongress i
“Jeg er lei av at jeg hele
I den tyrkiske
– Nytter det å drive avholdsarbeid?
mer levelig for andre. Istanbul.
tiden må forklare meg.
storbyen sang hun
– Alt det du gjør, nytter! Men i hvor stor
Jeg har aldri spurt dere
Grieg for 3000. For
grad, kan du jo ikke vite. Nå fikk jeg jo med et
om hvorfor dere må
kordirigenten
har
nytt medlem akkurat nå, så du må aldri slutte
ha alkohol, så hvorfor må jeg alltid forklare
selvsagt også tatt sangtimer i mange år.
å spørre. Jeg husker da jeg fikk vervet Rune
hvorfor jeg ikke drikker?” Siden har hun fått
Bratseth. Jeg syntes det var rart at han ikke
nyte sin alkoholfrie drikke i fred.
– Hvordan er det å drive avholdsarbeid i dag
var medlem i DNT, siden begge foreldrene
Selv om fortjenstmedaljen er gitt på
i forhold til før i tida?
var det. “Jammen, det er ingen som har spurt
bakgrunn av det store spennet i hennes
– Det er jo litt trasig, men det er da noen
meg”, sa han.

”
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Kaffe - den nye vinen?
Da Hakam og Shams åpnet Europas første kaffehus i Konstantinopel i 1555, hadde de nok ingen
forestilling om at denne svarte drikken 300 år seinere skulle få drahjelp av den nordiske vekkelsesog avholdsbevegelsen. På midten av 1800-tallet ble kaffen sett på som noe som kunne redusere
brennevinsforbruket, og den ble brukt for alt den var verdt for å lokke folk til møter og samlinger.
Tekst: Åsmund Kleivenes
asmund@edru.no

Kaffeentusiast Joseph Kløven bruker både vekt og
stoppeklokke når han skal brygge den perfekte kaffen.

Kaffen ble først kjent i Norge
på 1600-tallet, men det var
med lavere priser og økt
tilgjengelighet at drikken
fikk sitt gjennombrudd på
1840/50-tallet. Den ble fort
veldig populær, og leger
i Hordaland kunne i 1855
rapportere at “Brugen af varme
Drikke, især Kaffe er i samme
Forhold tiltaget, som Brugen
af Brændeviin er aftaget”.
Hedmarkskollegene meldte
året etter at kaffe “...nydes i
stor Mængde til alle Døgnets
Tider”. Faktisk falt kaffe i
så god smak her til lands at
man på 1860-tallet kunne
lese
bekymringsmeldinger
som “kaffe nytes i Overmaal”
og “Misbrug av Kaffe er
tiltagende”.
I dag har vi kunnskap nok
til å kunne ha et sunt inntak.
Antioksidantkapasiteten
er høy, og hele 60 % av
antioksidantene vi nordmenn
18
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får i oss kommer fra kaffe.
En 15 år lang studie gjort på
27 000 eldre kvinner, viser at
kaffe kan redusere oksidativt
stress,
en
mekanisme
som
fremmer
alvorlige
sykdommer. 1-3 daglige
kaffekopper
kan
faktisk
redusere risikoen for hjerteog karsykdommer med 20 - 25
%. Drikker du mer enn fem
kopper om dagen, forsvinner
imidlertid
helsegevinsten.
Drikk imidlertid ikke mer enn
fem kopper, og drikk filtrert
kaffe.

Dyrebare bønner

I Langevåg utenfor Ålesund,
har kaffebrenneriet Precious
Bean Roasters forsynt kaféer
og privatpersoner over hele
landet med kvalitetskaffe
siden 2007. Daglig leder og
kaffeentusiast Joseph Kløven
kom til Norge fra USA
gjennom Ungdom i Oppdrag

Kaffebrenneren i Langevåg tar to kilo om gangen, men
et større apparat står på innkjøpslista.

i 2001. Etter tre år i Ålesund,
fikk han oppfylt sin drøm om å
starte en kafé hvor mat, drikke
og atmosfære skulle holde
høy standard. I dag er den
alkoholfrie kaféen Lyspunktet
en av byens mest populære,
og mye av populariteten må
kunne tilskrives kaffen: ikke
bare har gründeren lært opp
sine baristaer til å bli blant
landets beste, han har også
sørget for å gi dem best mulige
bønner å brygge kaffe på:
– Jeg tenkte det kunne være
greit å forsyne oss med egen
kaffe, og fikk med en kamerat
til å starte eget brenneri. Vi
kunne egentlig ingenting fra
før, men vi syntes det var gøy,
og vi lærte underveis.
Etter hvert som Precious
Bean Roasters fikk flere
kunder, satset Joseph på
kaffebrenning
på
heltid.
Partneren trakk seg ut etter
hvert, og de siste årene har

Joseph holdt brenneriet i gang
alene.
– Foreløpig driver jeg i for
liten skala til at jeg kan reise
rundt i verden og lete etter
bønner, så jeg kjøper fra en
kaffejeger i Oslo som sørger
for den fineste kvalitet og en
god handel. Desidert bedre
enn Fair Trade, som bare
sikrer bøndene en absolutt
minstelønn. Fair Trade er greit
nok, men kjøper kaffe fra en
kaffebar, kan du i hovedsak
være trygg på at kaffebøndene
får lønn tilsvarende en norsk
bonde.
Precious Bean Roasters
bygger på tre prinsipper eller
idealer: Først folk, deretter
god kaffe og kaffekultur, og til
slutt penger.
– Folk kommer først,
og det var derfor vi startet
Lyspunktet. Vi ville at folk
skulle komme sammen, og
kaffe er en ypperlig, sosial

plattform.
Her er Joseph helt på
linje med Edru Livsstils
ideal. Vår agenda med
å arrangere kaffekurs på
nettopp Lyspunktet høsten
2015, var å inspirere folk til
å komme sammen over en
kopp god kaffe. Kunnskap
om
opprinnelsesland,
jordsmonn,
ulike
typer
brenning og bryggemetoder,
er god ballast å ha om man
vil oppfordre kollegene til å
bytte ut fredagspilsen med
fredagskaffe.
Det lille kaffebrenneriet
hadde sin spede start rundt
ei popcornmaskin. Dette er
faktisk en godt kjent metode
for å brenne sin egen kaffe
hjemme, men i følge Joseph
er det enklest å bruke ei
stekepanne.
– Du må bare sørge for
å ha alle vinduer åpne og
deaktivere alle røykvarslere!
Så er det bare å røre jevnt,
og ikke ha i mer enn ett lag
bønner som dekker panna. Når
det begynner å smelle, og du
kjenner at det lukter kaffe, er
bønnene klare for avkjøling og
testing.
I en brennerunde tar Joseph
stikkprøver ved ca. annenhver
varmegrad. Prøvene “cupper”
han, det vil si brygger og
smaker på, til han kommer
fram til den brenningen
som passer akkurat disse
bønnene best. Temperaturen
ligger på rundt 200 grader,
og brenningen varer i 10-15
minutter. Så må han smake
seg fram til forskjellige

vellykkede blandinger, og
til dette inviterer han gjerne
venner og kjente til “cupping”
i brennerilokalet. Da strømmer
musikken utelukkende fra
vinylplater, praten er livlig
og stemningen like god som
kaffen.

Norge går foran

De første kaffebarene poppet
opp de i norske storbyene på
midten av nittitallet. Veksten
har vært eventyrlig, og
internasjonale kjeder slåss om
de beste lokalene. I 2014 hadde
197 kaffebarer en omsetning
på totalt 676 millioner kroner.
I følge kaffe.no sine uoffisielle
tall, finnes det i dag 275 rene
kaffebarer i landet. Nordmenn
elsker kaffe, og Joseph er helt
klar på at han foretrekker den
norske kaffekulturen framfor
den amerikanske.
– Norge har allerede vært
noen år inne i the third wave,
den tredje kaffebølgen, som
nå også skjer i Amerika.
Second wave kom med
Starbucks på 70-tallet. De
tok tak i en kaffekultur som
var veldig enkel: kjip kaffe
på boks, forhåndsmalt, type
gammeldags, norsk kaffe, altså
first wave. De løftet kaffen
til et nytt nivå, med espresso
og forskjellige trendprofiler.
Men de holder seg til
automatiske espressomaskiner
og masseproduksjon og vil
nok aldri komme på samme
kvalitetsnivå som de norske
kaffebarene. I the third vawe
er man blitt enda mer opptatt
av hvor kaffen kommer fra,

Kaffebønnene brennes på ca 200 grader i 10-15 minutter,
og lukt- og smaksprøver avgjør temperatur og brennetid
for resten av partiet.

Kafé Lyspunktets sjefsbarista, canadieren Brian Philip
Koot, er offisielt en av Norges fem beste baristaer.

hvordan bøndene har det og av
selve håndverket.
En som har fått dreis på
håndverket, er Lysverkets
sjefsbarista, Brian Philip
Koot. Opplært av blant andre
Joseph Kløven, kom han på en
sjetteplass i kaffe-NM for to
år siden. I februar i år klatret
han opp til en femteplass i
kategorien Classic Barista.
Her måtte han lage en
espresso, en melkedrikk og
en signaturdrikk. Å bli en av
landets beste baristaer, krever
mye arbeid.
– Du må bruke mye tid
på trening, og du må finne
en kaffe som funker. Til
signaturdrikken må man finne
en smak i espressoen som
man vil “ta ut”. Jeg brukte en
kaffe som hadde en sitronaktig
smak, og lagde en sirup til
den. Med appelsin gjorde
jeg sitrusen litt svakere, og
fennikel ga litt syrlighet og en
smak av lakris. Og så hadde
jeg oppi Earl Grey te. Kaffen
hadde en floral smak, og teen
hjalp til med å dempe den.
Det er veldig gøy å gjøre
dette, men det tar tid å finne
riktig oppskrift. Det viktige
er at det er espressosmaken
som dominerer, og ikke
tilsetningene.
Brians
NM-espresso
var laget av en eksklusiv og
kostbar kaffe fra Panama. Den

er kjent for å være “en diva”:
umulig å jobbe med den ene
dagen, helt fantastisk den
andre. Brian kan heldigvis
kunsten å takle divanykker.
Under intervjuet serverer han
den etiopiske espressoen som
sikret en av hans konkurrenter
fjerdeplassen. Han skjønner
veldig godt hvorfor den falt
så godt i smak hos dommerne,
men ålesunderne forstår han
seg ikke på:
– I dag har jeg servert denne
espressoen, som er litt lysere,
syrligere og fruktigere enn
den tradisjonelle espressoen,
den med en mørkere,
sjokoladeaktig smak, men folk
er rett og slett ikke vant til den.
Jeg har hatt kunder inne i dag
som har sagt “nei, jeg likte
ikke kaffen i dag”, selv om den
ga en fjerdeplass i NM. Som
barista har jeg lyst til å servere
mer av denne kaffen, nettopp
for å gjøre gjestene vant til nye
smaker.
Kaffetrendene skifter, slik
trender har det med å gjøre.
For noen år siden gjemte man
ansiktet i ei suppeskål med
latte. Seinere måtte kaffen
serveres med en smørklatt i,
og i fjor høst var det visstnok
kaffe med bananmelk som
gjaldt. Men det er fortsatt svart
kaffe de fleste nordmenn vil
ha. Vi er bare blitt litt nøyere
på hvordan den skal smake.
Menneskevennen 1 - 2017
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Førjulsglede 2016
Edru Livsstil Hamar inviterte til
Førjulsglede 15. desember 2016
Tekst: Gunn Marie og Ragnhild
Foto: Bjarte Haugen

fra Larvik, akkompagnert av pianist
Tore Mortensen fra Hamar, hadde flere
nydelige sanginnslag utover kvelden. Vi
kan nevne ”Old man river”, ”Gjev ikkje
glans og gull og prakt” og ”Anthem”. En
eksepsjonell flott duo!
Det var god stemning blant publikum da
teolog og filosof Espen Ottosen kåserte
over temaet drikkepress. Deretter et
innlegg av organisasjonskonsulent Magne
Richardsen fra Edru Livsstil sentralt.
Norgesmester i maraton Marthe Katrine
Myhre (31) er ambassadør for ”Idrett uten
alkohol”. Hun fikk æren av å dele ut en
”sjekk” på kr 10 000,- til langrennsløper
Kristian Græsli (21) fra Idrett uten
Alkohol, og en fra Edru Livsstil Hamar
på samme beløpet. Begge fronter en

I forbindelse med årsmøte 5.
februar ble Asbjørn Solberg og
Ottar Boge takket av etter mange
tiår med innsats for saken.
Tekst: Jorun Haukås
Foto: Anne Grete Lund

Tale til Asbjørn og Ottar:
To staute karar for avholdssak.
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Dyktige elever fra kokke- og servitørlinjen,
ved Storhamar Videregående Skole,
tilberedte nydelige retter som falt i god
smak hos de fremmøtte. I tillegg til
dette ble det servert spennende etiopisk
mat. Den hadde et av våre etiopiske
medlemmer tilberedt. Rik variasjon i
utvalg av drikke, lune bær med vaniljeis,
kransekake og kaffe til dessert.
Mot slutten av kvelden ble gratislotteriet.
Gevinstene, tre gavekort fra NLM
Gjenbruk Hamar, som også har lokalene
sine i Brukshuset, fikk sine heldige
vinnere. Blomster ble overrakt til gjester
og aktører, og kvelden ble avrundet med
en mektig versjon av ”O, helga natt”,
framført av Magne Fremmelid.
Takk for en fin kveld!

58 personer var samlet i Brukshuset
denne kvelden. Som tidligere år kunne
medlemmene ta med seg en venn hver.
Det var lagt opp til et innholdsrikt og
variert program. Magne Rydland, leder
for Edru Livsstil Hamar, ledet oss på
en meget god måte gjennom kvelden.
Operasanger (bass) Magne Fremmelid

Takk for god innsats

idrettskarriere uten alkohol.
Styreleder Tore I. Marthinsen i Ormseter
AS orienterte om selskapet, driften og
situasjonen for mottakene som drives.

Heile livet har de vilja ta eit tak.
Inspirasjon har de gitt til mange andre som
deler dykkar interesser og utan alkohol i
livet vil vandre.
Ynskje om å leva eit rusfritt liv det
tende dykk begge og gav dykk ein giv.
Årvisst har de stått på med motiverande
lagsarbeid for store og små.
Dugnadsånda har vore der sterk og
stor. I Ljoshall har de dekka mangt eit
bord. De har vore med i styre og stell frå
morgon til kveld, sørgd for at ting har
vore på stell.
Ljoshall har vore ein
viktig
samlingsstad. Timane de har brukt
her, kan ikkje vurderast i nokon grad.
Dugnadstimar som snikkar, målar,
golvlakkar, er noko de har vore med på,
og me takkar.
Asbjørn sine tallause steg til Ljoshall
ned og opp. Nykel på plass, bosset skal ut,
god mosjon for ein vaksen kropp.
På styremøta har eg skrive referat og
lært at me ynskjer oss resultat.

Nøye skal det vera:
Til etterretning eller vedtak på kvar
einaste sak. Ein kan ikkje sovna vekk i ro
og mak. Dugande koner har de hatt med
på dykkar lass,dei har hjelpt til med at alt
i Ljoshall er på plass.
No skal de takkast av. Takk for all den
tid de til andre gav!
Takk for innsats, styrearbeid, dugnad,
opplysningsarbeid, kasserararbeid,
kulturarbeid, politiske spørsmål,
avisskriveri, totalt engasjement.
Rusfritt interessement.
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Juletrefest i Trondheim

Årsmøte i Edru Livsstil

Tekst: Eli Jonsen

Nordhordland

Da Edru Livsstil Trondheim
arrangerte
juletrefest
forrige år, var det en
stor suksess, så 9.
januar i år gjentok
vi
suksessen.
Det er tydelig
at
juletrefest
er populært og
kanskje et savn
for mange, for det
arrangeres få ”åpne”
juletrefester, og deltakelsen
var stor med over 60 personer - både store og
små, noen med tilknytning til laget og mange
utenom.
Også i år hadde vi leid et nisseorkester fra
Berg og Singsaker skolekorps som sto for
underholdningen. Juletregang med tradisjonelle
julesanger var kjekt og koselig, og da det ble satt
i gang leker som ”Bjørnen sover” og ”Stolleken”,
ble det liv og røre hos ungene.
Det ble servert pølser med tilbehør, og masse
kaker med kaffe, te, saft og brus til.
Kveldens høydepunkt for de små var da
nissen kom med pakker. Noen tøffinger smilte
og takket mens andre små var noe mer skeptiske
til nissen.
Da mine barn og barnebarn ble så store at de
sluttet å gå på juletrefest, savnet jeg den biten
av julen, for jeg vokste opp med juletrefest på
forsamlingshuset som vi alltid gledet oss til og
som var en viktig tradisjon. Nå har laget tatt
fatt i tradisjonen igjen, og vi ser at dette er til
stor glede for store og små. Så da blir det nok
juletrefest på Lialøkken neste år også.

Tekst og foto: Marit Barene

22. februar holdt lokallaget nord for
Bergen årsmøte. ⅓ av medlemene møtte til
god og konstruktiv drøfting av arbeidsplan
og føreslag til vedtektsendringar som vart lagt
fram av laget sin leiar Frank Erik Henriksen. Årsmøtet opplever distrikta
som overflødige. Laget slit sjølv med å få styremedlemer, og også i år
vart det attval av sitjande styre. I 2017 vil laget satse på verving, “God
helgestart”, framleis deltaking i prosjektet “Idrett Utan Alkohol” og viktig
i år er også å sende saker til lokalpressa og drive politisk arbeid fram mot
Stortingsvalet i haust.

God Helgestart på Knarvik
Tekstog foto: Marit Barene

Edru
Livsstil
Nordhordland
arrangerer ”God helgestart” kvar
siste fredag i månaden. Malen er
etter “God helgestart” som lokallaget
i Kristiansand har arrangert i fleire
år, ein uformell fredag kveld med
kveldsmat, prat og lett program. Laget
i Nordhordland samarbeider med Frivilligsentralen, og sjølv om frammøtet
har vore noko labert i oppstarten, aukar det stadig litt etter litt. Leiar i
Frivilligsentralen meiner nye tilbod tek tid å setje seg, og laget reknar derfor
med at interessa vil auke, og meiner at eit alkoholfritt tilbod den dagen i veka
som har høgaste alkoholforbruk i aller høgste grad er aktuelt. Laget håper
at også medlemer frå andre nærliggande lokallag vil ta turen til Knarvik ein
eller fleire fredagskveldar. Dei neste fredagene laget i Knarvik byr på “God
helgestart” i kantina i Nordhordlandshallen er 31. mars, 28. april og 26. mai,
kl. 18 - 21.

Kreative familier i Østfold

Gullmerker til DNT - Edru Livsstil Hå
Hå fråhaldslag fekk besøk av leiar Sigmund Kroslid på
årsmøtet. Han deltok i utdeling av gullmerker til medlemer
med meir enn 40 års fartstid i organisasjonen.

Tekst og foto: Alexander Farmand

Kreative Familier er et lavterskeltilbud
for familier som ikke har mulighet til å ta
med barna sine på aktiviteter og opplevelser,
uansett årsak. Vi inviterer dem med på turer og samlinger som
ikke skal koste noe særlig – blant annet hytteturer, samlinger i
skog og mark og aktiviteter som å lage julepynt, påskepynt o.l. Vi
er tilknyttet DNT – Edru Livsstil, og våre samlinger er selvfølgelig
alkoholfrie.
Du kan finne mer informasjon på Facebook-siden vår: Kreative
Familier DNT Edru Livsstil. Hilsen oss i Kreative Familier Østfold
Menneskevennen 1 - 2017
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MEDLEM

Inga Gudrun Pareliussen Austnes (18)
Bor i: Haramsøy
Yrke: Eg gjeng siste året på studiespesialiserande.

Asbjørn Solberg (86)
Bur i: Indre Arna
Yrke: Jernbanemann i heile mitt yrkesaktive liv

Hvorfor er du avholds?
Eg vart medlem i Juvente då eg var 14, og sidan eg
fekk mange gode vener der har eg aldri sett nokon
god grunn til å drikke alkohol.

Favorittordtak:
”Den som ikkje klarer å ete eit mål etter ein er mett,
klarer ikkje å ta eit tak etter ein er trøtt.”

Kvifor er du fråhalds?
Eg er født i ein huslyd der alle var aktive i DNT. Sju år gamal kom eg inn
i Indre Arna Barnefråhaldslag. Der var alvor, leik og moro, leia av svært
dyktige personar. Me fekk opplæring i organisasjonsarbeid, noko eg har fått
god nytte av gjennom heile livet. Dette var praktisk arbeid som opplesing,
song, sketsjar, referatskriving og møteleiing. Ved overgang til vaksenlaget
opplevde eg det som svært positivt å få vera med i eit aktivt miljø som heldt
fråhaldstanken høgt. Laget hadde eit variert program, og det vart ein livsfrisk
og sutalaus veremåte. Også fråhaldsfolk kan verta utsett for ulukker, men då
er det ikkje alkohol eller andre rusmidlar som står bak. Gjennom eit langt liv
har eg møtt mange dugande og gilde personar i DNT-huslyden.

En ubehagelig opplevelse i forbindelse med
alkohol:
Eg kan ikkje hugse å ha opplevd noko spesielt
negativt med alkohol.

Favorittdrikke:
Eg har ikkje favorittdrikke, for eg likar variasjonar. Det er rikeleg med ymse
fruktdrikkar som er fri for alkohol. I tillegg så har me eit fantastisk godt
drikkevatn frå Gullfjellsvassdraget.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha
sett ut når det gjelder rus:
Folk ville ha vore nøgde nok med livet sitt til å ikkje
ynskje å bruke rusmiddel.

Favorittordtak:
”Betre føre var enn etter snar.” Dette ordtaket burde alle politikarar merka seg.
Førebyggjande politikk er ikkje det store for tida når det gjeld rusproblem.

Favorittdrikke:
Kakao

Favorittsted og hvorfor:
Plassar der eg kan vere ute og slappe av sidan eg likar
natur og frisk luft.

Ei lei oppleving i samband med alkohol:
Det har eg ikkje opplevd berre ein gong, men altfor ofte. Gjennom media får
me rikeleg med meldingar om tragediar der rusgifter står bak.

Hva er viktig i ditt liv:
Venene mine, katten min og plantane mine.

Viss du kunne trylla, Korleis ville samfunnet sett ut då når det gjeld rus:
At alle rusgifter vert nytta i medisin – og berre der. Den medisinen vert berre
brukt etter resept frå lege.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan
DNT - Edru Livsstil bli bedre på:
DNT – Edru livsstil er god på å få alle til å føle seg
velkomne.

Favorittstad og kvifor:
Ustaoset med si vakre natur er min favorittstad. Utferdstaden Øynaden til
NJA er samlingspunktet. For meg var det lett å tinga husrom der då kona mi,
Brynhild, var beleggsjef i 43 år.

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. 300,22
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Kva er viktig i livet ditt:
Eit langt og aktivt liv på mange felt har lært meg å halda oppe eit optimistisk
syn. I vanskelege tider kan det røyna på, men det har synt seg at også der kan
ein finna lyspunkt. Dette gjev pågangsmot og livsglede.
Kva er DNT – Edru Livsstil god på, og kva kan organisasjonen bli betre
på:
Eg er svært glad for prosjektet for rusfrie kulturkveldar og andre rusfrie
samkomer. Dette arbeidet må vidareførast som motvekt, særleg no då
alkoholbruk pressar seg inn i nær sagt alle fora. Likeeins «Idrett utan alkohol»
er eit stort og viktig prosjekt. Til sist: Me kunne truleg fått litt pågangsmot ved
at laga oftare kunne gjesta kvarandre.

KRYSSORD
Kryssord laget av Rolf Bangseid

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

Løsningen på kryssord i nr 4/16 var
“Støtt opp om landsmøtelotteri neste år.”
Bernt Arner fra Ottestad og
Kjartan Hollekve fra Arnatveit har vunnet
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.
Menneskevennen 1 - 2017
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Avsender: DNT Postboks 140, 5903 Isdalstø

Landsmøte i DNT - Edru Livsstil 2017
Opplev Romsdal på sitt beste

Under bussturen på fredagen skal vi besøke Ergan kystfort - et krigshistorisk museum fra andre
verdenskrig. Fortet er restaurert, og vi byr på guidet omvisning. Like ved kystfortet ligger også
fuglefjellet med hundrevis av krykkjer i sesongen. Turen går videre over Atlanterhavsvegen som
er blitt omtalt som verdens vakreste bilreise. Her lover vi en intens opplevelse som gir innblikk
i en værhard verden. Under stoppet på Eldhusøya blir det tid til både en kaffekopp og vandring
på Utsiktstien rundt den vesle øya. Bussturen ender med Sankthansfeiring på eventyrlige Skaret.
Her blir det servering av rømmegrøt og spekemat, kaker og kaffi. Kvelden avsluttes med allsang
til gitar og selvsagt Sankthansbål ved Klokkargården.

Velkommen til Operakafé

Under landsmøtefesten lørdag kveld blir det operakafé med moldenserne Beate Mordal og Ole
Andreas Silseth. Med seg har de pianisten Bjørnar Myhr, og sammen vil de fremføre kjente og
mindre kjente musikkperler mellom serveringene.

Påmeldingsfrist: 6.april (bindende påmelding)

Forslag og/eller endring av vedtekter

Forslag som skal behandles på landsmøtet må sendes
landsstyret v/administrasjonen innen 1.april. E-post:
post@edru.no eller til adresse: DNT - Edru Livsstil,
pb.140, 5914 Isdalstø.

Landsmøtelotteriet 2017

Ønsker du å selge eller kjøpe lodd? Lurer du på noe
eller har noe å bidra med? Vil lokallaget/du gi en
premie? Kontakt Anne-Gerd Sunde på tlf 907 53 562
eller e-post: a_sunde50@yahoo.com
Solgte loddbøker returneres til Kristiansands
Avholdslag, Totalen, Festningsgata 9, 4611
Kristiansand. Loddpengene betales til lotteri-konto
innen landsmøtet: 3060.31.01177.

Atlanterhavsveien. Foto: Roger Ellingsen/Statens Vegvesen.
www.nasjonaleturistveger.no

Gled deg til noen
uforglemmelige dager i rosenes
by! Vel møtt til landsmøte!
Hilsen Sigmund Kroslid, leder

Representasjon til landsmøtet:

Distrikt har rett til 2 representanter for de første 100 medlemmene, deretter 1
representant for de neste påbegynte 100 og maksimalt 4 representanter.
Lokallag har rett til 2 representanter for medlemstall til og med 25, deretter 1
representant pr. påbegynt 25 medlemmer. Maksimalt 5 representanter.
Andre medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett

Pris: (fra fredag kl.12.00 - søndag kl.15.00)

Full pakke 23. - 25. juni pr. person i dobbeltrom: kr. 3800,Full pakke 23. - 25.juni pr. person i enkeltrom: kr. 4300,Dersom en ikke velger lunsj fredag, 23.juni = fratrekk kr. 295,Dersom en ikke velger busstur og St.Hans-opplevelser/servering 23.juni =
fratrekk kr. 450,Påmelding via nettsiden: http://www.edru.no/arrangement/landsmote-2017/
Feil i prisene som ble sendt ut i Lagsutsending 1 2017:
Tillegg for overnatting med frokost 22.juni: enkeltrom inkl. frokost: kr.890,Tillegg for overnatting med frokost 22.juni: dobbeltrom inkl.: frokost kr.990,(ikke per person)

Bud. Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

