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Landsmøte2017
Ny nettside
Fra virkeligheten
Julekryssord

Alkohol - og ruspolitikk
- Vår innsats spiller en rolle!

N

å er den nye nettsiden
til DNT - Edru
Livsstil
behørlig
presentert. På en
samling i Knarvik
15.
november,
sammen
med
representanter for landsstyret, andre
avholdsorganisasjoner, samarbeidspartner
for Idrett Uten Alkohol o.a. kunne
generalsekretæren stolt vise oss resultatet
så langt. Vi gratulerer med godt arbeid
og håper at de av våre medlemmer som
er på nettet finner den nye siden som et
nyttig verktøy og bruker den aktivt. Her
ligger mange muligheter både for å dele
informasjon fra sentralt hold, men kanskje
enda mer viktig; å dele informasjon fra
lokallagene.
Det er nå mulig å dele informasjon
innen hele organisasjonen, så nå er
utfordringen; Bruk dette utmerkede
verktøyet!
Enhver nettside kan alltid forbedres, så
om du finner ting du kunne tenke deg å
komme med innspill på, eller ser du andre
muligheter, er det bare å ta kontakt med
landskontoret.
Til dere som ikke er på nettet; fortvil
ikke! Vi kommer til å fortsette med
lagsutsendinger pr. brev og ikke minst
Menneskevennen som vi vet mange setter
pris på. Det er viktig at alle blir best mulig
informert om det viktige arbeidet vi står
for.
En gladmelding til oss som hørte
Sørlandssendingen i dag; Kommunelege
Haarr slo fast at bruk av alkohol øker
faren for å bli syk. Dette var relatert til
influensa, og han gikk også så langt at han
bekreftet at enhver bruk av alkohol kunne
være skadelig også for de som tar bare ett
eller to glass vin i uka. Dette er jo musikk
i våre ører. Undringen blir derfor stadig
større når vi ser de politiske strømningene
som vil liberalisere norsk alkoholpolitikk.
For tiden foregår arbeidet i de forskjellige
politiske partier med utforming av
de partiprogrammer som skal ligge
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klar til neste års valg. DNT - Edru
Livsstils ruspolitiske utvalg har jobbet
sammen med administrasjonen for å gi
høringsuttalelser til alle partier. Dette gjør
vi for at vi skal kunne påvirke de politiske
partier til å føre en god alkohol- og
ruspolitikk. Det er nå og utover vinteren
og våren at beslutningen blir tatt, og da
må vi være på banen.
Når vi gjennomgår programforslagene
ser vi at disse spriker fra en restriktiv
alkoholpolitikk
til
betydelige
liberaliseringer både når det gjelder
aldersgrenser, utsalgsmåter og legalisering
av «lettere» narkotiske stoffer.
Våre uttalelser har følgende hovedtema:
• Fortsatt restriktiv alkohol- og ruspolitikk,
som vi vet fungerer
• Alkoholfrie møteplasser
• Avvikling av taxfree-ordningen
• Nødvendigheten av en nasjonal 		
alkoholstrategi
• Dagligvareforretninger må 		
tilby alkoholfri drikkevarer i kjøleskap,
slik de i dag gjør med øl
• Programfesting at oljefondet må ut av
alkohol- og pengespill-industrien
• Alkoholfri idrett, også på arenaer
og tribuner
• Barn og eksponering mot alkohol

Vi må få fram at her er det igjen profitt
som styrer politikken. Det er udiskutabelt
at en av grunnene til det sterke presset på
en mer liberal alkoholpolitikk ligger i at
produsenter og distributører av alkohol
trykker på med stor kraft. De samme
gjelder jo innen narkotika.
Et annet viktig moment er at vi nå ser
av ny statistikk at bruk av alkohol og
narkotika blant unge går ned i Norge.
Hvis en legaliserer cannabis vil det gi et
svært negativt signal til unge om at her
er noe de bør prøve. Vi må mobilisere
kraftig for å imøtegå en liberalisering
av Norges ruspolitikk. Til tross for de
mange problemer vi ser i samfunnet på
grunn av alkohol- og narkotikabruk, er vi
langt bedre stilt enn en rekke andre land
i Europa.
En utfordring til slutt.
Vi har et sterkt ønske om å øke
medlemstallet i DNT - Edru Livsstil.
Hvis DU verver minst én før jul ville
det være en glimrende julehilsen til
DNT - Edru Livsstil.
Bli med på en dugnad!
God rusfri førjulstid ønsker jeg alle lesere!

Disse generelle bemerkningene ble
utdypet i tillegg til at vi kommenterte de
forskjellige partiers programposter om
alkohol og rusmidler.
Det er svært skremmende at politiske
partier nå foreslår å åpne for salg av
cannabis i Norge. En av begrunnelsene er
at cannabis er mindre farlig enn alkohol.
Mulig det har en grad av sannhet i seg,
men spørsmålet er jo om vi skal tilby
rusmidler til befolkningen. Svaret er et
opplagt nei.
Litt på spissen kanskje; Er det bedre
å ødelegge mennesker med et lettere
narkotisk stoff enn med alkohol?
Vi vet jo at begge deler er ødeleggende
både på helse og psyke. Her må vi i
avholdsbevegelsen på banen.

Sigmund Kroslid
Leder DNT - Edru Livsstil

Opplevelsesreise til Etiopia utsatt
Vi har måttet utsette, ikke
avlyse, opplevelsesreisen til
Etiopia våren 2017.
Dette på grunn av uro i landet.
Utenriksdepartementet
og ambassaden i Addis
Abeba fraråder slike reiser
nå og i tiden fremover!
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L A NDS M ØT E I D NT PROGRAM:
Fredag, 23.6
12.00 Velkommen til hotell Seilet. Registrering av
delegater/gjester
Lunsjbuffet
13.30 Busstur til bl.a. Bud og Atlanterhavsveien m/ servering
19.00 St.Hans-fest med grilling, kulturprogram
og kaker/kaffe/te

Søndag, 25.6
08.30 Ord for dagen. Forhandlinger
12.00 Lunsj
13.00 Forhandlinger til ca. kl.15
		

Lørdag, 24.6
08.30 Åpning av landsmøtet, konstituering og forhandlinger
12.00 Lunsj
13.00 Forhandlinger
16.00 Kaffe/te med noe å spise
16.30 Forhandlinger til ca. kl.18.00
19.30 Festkveld med middag, underholdning og festtale

Alle dager er det:
Pausemat
Gratis tilgang på trådløst internett i hele hotellet
Basseng/badeland - ikke med i prisen

På festkvelden byr vi på
operakafé med moldenserne
Beate Mordal og Ole Andreas
Silseth.
De to er utdannet ved bl.a.
Operahøgskolen
i
Oslo,
Barrat Due musikkinstitutt
og Det Kongelige Danske
Operaakademi i København,
og opptrer ved operaer fra
Kristiansund via Oslo til langt
ut i Europa.
Med
seg
har
de
pianisten
Bjørnar
Myhr
(Musikkonservatoriet
i
Trondheim), og de vil framføre
kjente og mindre kjente
stykker mellom serveringene.
OVERNATTING: Scandic Seilet
Foto: Jannette Leiva
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Foto: Constanza Zuñiga

EDRU L IVSS T I L 2 0 1 7
Fredagen inviterer landsmøtekomiteen med på en flott
busstur som ender med sankthansfeiring:
Ergan kystfort er et krigshistorisk museum fra andre verdenskrig. I
løpet av krigen bygde tyskerne et av sine sterkeste kystfort i Bud for
å kontrollere den sterkt trafikkerte Hustavika utenfor Bud. Fortet er nå
restaurert, og vi får guidet omvisning der. Like ved kystfortet ligger også
fuglefjellet med hundrevis av krykkjer i sesongen.
Atlanterhavsvegen er blitt omtalt som verdens vakreste bilreise. Komiteen
tar oss med på en intens opplevelse som gir innblikk i en værhard verden
der en må tåle et vindkast. Atlanterhavsveien er også blitt kåret både til
Århundrets byggverk 1905–2005 i Møre og Romsdal, og britiske The
Guardian rangerte i 2006 strekningen som verdens fineste bilreise. På
Eldhusøya blir det kaffestopp, med mulighet for å gå Utsiktstien rundt
øya.
Sankthansfesten feires i Klokkargården på eventyrlige Skaret som ligger
bare ti minutter fra Molde. Her finnes landhandleri med gårdsmatutsalg
og lysstøperi. Vi får servert rømmegrøt, spekemat, kaffe/te og kaker, og
sankthansbålet tennes utpå kvelden. Åsmund Kleivenes tar med gitaren
og sørger for rungende allsang.

VALGKOMITÉ
Valgkomitéen har ansvar for innstilling av kandidater
på valg, og ber om forslag på personer som kan
tenke seg å gjøre en innsats for organisasjonen.
Komitéen ber nå om at forslag til kandidater sendes
inn til valgkomiteen senest 2 mnd. før landsmøtet,
men helst så snart som mulig. Forslag sendes
valgkomitéen ved komitéleder Harald Dyrkorn på
e-post haralddy@online.no eller tlf. 473 47 859

Forslag og/eller endring av vedtekter
Forslag som skal behandles på landsmøtet må
sendes landsstyret ved leder/administrasjonen minst
4 måneder før landsmøtet, senest 23. februar 2017.

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

Landsmøtelotteriet 2017

Scandic Seilet: Fellesområdet 		

Hotellets egne bilder

Kristiansands Avholdslag er ansvarlig for
landsmøtelotteriet. Loddbøker har blitt delt ut til
flere lokallag og medlemmer. Har du ikke fått, og
ønsker å selge eller kjøpe lodd? Lurer du på noe
eller har noe å bidra med? Ønsker lokallaget å 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: 3060.31.01177.

Sett av datoen allerede nå,
og meld deg på til noen
uforglemmelige dager i
rosenes by!
Vel møtt til landsmøte!
Scandic Seilet: Flotte og lyse soverom med utsikt

Hilsen Sigmund Kroslid, Leder
Menneskevennen 4 - 2016
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SAMARBEIDSPARTNERE

Nytt fra Juvente: Kolon er lansert!
Mange i DNT – Edru Livsstil kjenner nok
Kolon som et omreisende teater. Det er
noen år siden teateret var på veien, men
nå har prosjektet Kolon gjenoppstått som
noe helt nytt!
Kolon har fått navnet fordi det handler
om det som kommer etterpå; nemlig livet.
Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet
med å spre kunnskap om alkohol og
rusmidler, og med å oppfordre ungdom
til å ta selvstendige valg. Gjennom Kolon
har Juvente videreutviklet og bearbeidet
denne kunnskapen for å nå en ny
generasjon med ungdom.

”Nye” Kolon består av to deler. Den ene
delen er en e-læringsplattform som er
rettet mot ungdom mellom 13 og 15, men
som også kan være et nyttig verktøy for
andre ungdommer. Her kombineres fakta
om alkohol og cannabis med videoer,
bilder og oppgaver, og ungdommene
læres opp til å kunne ta egne valg. Den
andre delen er et ung-til-ung-opplegg som
kan gjennomføres i kombinasjon med
e-læringen. Her kommer ungdommer
fra Juvente og holder et aktivitetsbasert
opplegg hvor det reflekteres rundt alkohol
og ruskultur.

Hvis du vil prøve e-læringsplattformen Kolon
selv, finner du den på juvente.no/kolon.

Juba lanserer Zoom og vennskapsklubben!
Kanskje er du den vi trenger?!
Zoom er et korprosjekt som skal være så
lavterskel at du kan sette på en cd og synge
med eller så krevende at du sette opp en
stor forestilling med lyd og lys på svær
scene! Rundt temaet Zoom skal vi zoome
ut på verden og inn på det som skjer der
vi bor. I samarbeid med dyktige musikere,
Forut og andre ressurspersoner bygger vi
opp et helhetlig opplegg rundt Jubas fire
profiler. Til dette trenger vi ledere og i
løpet av første kvartal 2017 vil vi gjerne
få invitere til et uforpliktende kurs. Fullt
av sang, moro og hyggelig samvær med
både små og store i bevegelsen. Høres
dette ut som noe for akkurat deg håper vi
du tar kontakt!
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Vi i Juba ønsker også å knytte til oss en ny
målgruppe gjennom vennskapsklubben.
Dette er en hobbyklubb for de mellom 4
og 6 år. Gjennom forskjellige oppgaver
og aktiviteter er målet å fremme tanker
rundt det å være en venn, både i teori og
praksis. For 100 kr. i året får man en stor
velkomstpakke, 5-6 pakker i året med
tegninger og aktiviteter, juba-bladet og
invitasjon til alle sentrale arrangementer.
Så kjenner du et barn i målgruppa
håper vi dere vil tipse om oss og be de
melde seg inn på vennskapsklubben.no.
Juba trenger også i år alle medlemmer vi
kan få og betalt kontingent i 2016 for nye
medlemmer gjelder også hele 2017!

LANSERING NY NETTSIDE

www.edru.no

Nyleg vart den nye nettsida www.edru.no
lansert.
Generalsekretær Marit Barene meiner at dei
nye sidene er eit kjempeløft for organisasjonen,
og håper at dette skal bidra til at organisasjonen
vert meir synleg. Nettsida presenterer prosjekta
våre, nyhende, medlemsbladet, innmelding,
lokallaga sitt arbeid, kurs, arrangement og
mykje meir.

Kake for å feire lansering av ny nettside.
Sjølvsagt med den nye logoen på.

I samband med arbeidet med nye nettsider, har
Edru Livsstil kjøpt www.festbrems.no.
Her kan ein finna inspirasjon til ulike feiringar,
alt frå matoppskrifter til dekorasjon, aktivitetar
og temafestar.
– Festbrems er eit ord som ofte er negativt
lada, men som vi likevel har valt fordi det
vert hugsa lett. Det er viktig å ha sjølvironi og
spela på fordommar, seier Barene med glimt
i augo. Ho er stolt av dei nye nettsidene som
administrasjonen har utarbeidd i samarbeid
webutviklingsselskapet Chiliweb og Frostland.

Kevin Morales fra Ecuador underheldt med trompet

Alle lokallag har eigne sider under «lokal».
Her kan lokallaga registrere lokale arrangement
ved å gå inn og fylle i eit skjema under sitt
lokallag, sende det til administrasjonen, så
går det kort tid før arrangementet er fronta på
nettsida.
Menneskevennen 4 - 2016
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DIVERSE

Hjemmelaget gløgg
Hva smaker vel bedre enn hjemmelaget gløgg nå som julen nærmer
seg? Her får du en deilig oppskrift fra Trines Matblogg.
Til ca. 2 liter trenger du:

Fremgangsmåte:

4 dl solbærsirup
5-6 dl vann
1 liter eplejuice
4-5 skiver fersk ingefær
10-12 nellikspiker
2 kanelstenger
1/2 sitron i skiver
saften av 1/2 sitron

Bland sammen alle ingrediensene
og kok opp. Smak til mengden
solbærsirup og vann. La gløggen
stå og trekke 10-30 minutter
og sil av krydderet. Gløggen
serveres varm med rosiner og
hakkede mandler, og gjerne også
appelsinskiver.

Kilde: trinesmatblogg.no/2011/12/16/hjemmelaget-glogg/

Trenger
lokallaget
ditt hjelp fra
frivillige?
Tekst: Maria Jacobsen Zafar

Dersom lokallaget
ditt trenger hjelp til
å arrangere turer,
arrangementer eller
lignende, bør du sjekke ut
nettsiden frivillig.no.
Frivillig.no er en nettside for frivillige
over hele landet. Her kan organisasjoner
søke etter frivillige til å hjelpe med ulike
oppgaver. Et godt tips for DNT - Edru
Livsstils lokallag, med andre ord. Om
du selv har litt tid til overs kan du også
dele den med noen som trenger det.
Det er Frivillighet Norge som
står bak siden, som ble startet opp i
desember 2015. Frivillighet Norge er et
samarbeidsforum for over 300 frivillige
organisasjoner, og det var noen av disse
8
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som kom opp med idéen om å starte
siden.
På nettsiden kan man enkelt søke
på oppdrag ved å velge hvor i landet
man vil hjelpe, og innen hvilke
kategorier. Frivillige organisasjoner,
frivillighetssentraler, menigheter og
kulturfestivaler legger ut oppdrag innen
alt fra idrett til humanitært arbeid til
kultur og lokalsamfunnsarbeid.

Noen av oppdragene er faste, for
eksempel gir de frivillige litt av tiden
sin på et fast tidspunkt hver uke, mens
andre oppdrag varer kanskje bare en
dag eller en uke. Det er mye å velge i,
og ved å hjelpe noen som trenger det,
eller ta imot hjelp fra frivillige, får man
en glimrende mulighet til å bli kjent
med nye mennesker og lære eller lære
fra seg nye ting.

LESERINNLEGG

Den farlige rusromantikken
Eierne av «Big Tobacco», som tjener 7 millioner dollar på å selge sigaretter,
røyer ikke selv. Det er «fattigfolk» som røyker. Tiggerne våre kjederøyker.
Det å røyke er et spørsmål om klasse. Om noen fruer i Oslo 3 fortsatt røyker,
skammer de seg over det og gjør det i skjul.
Så hvorfor skal det nå være så stas å røyke cannabis?
Det er jo ganske innlysende at de som har satset penger på legaliseringslobbyen
ikke røyker cannabis selv. Å legalisere cannabis vil bidra til å pasifisere
mange mennesker. Mennesker som ellers kanskje ville ha protestert mot
TISA (frihandelsavtalen for tjenester) eller utplasseringen av fornyede
atomvåpen i Europa. Cannabis er kanskje ikke livsfarlig for hvert enkelt
menneske, men for den generelle protest mot økonomiske overgrep og
demokratisk underskudd er cannabis en katastrofe.

Elisabeth Kristiansen
Styreleder
Edru Livsstil Oslo+

Cannabis gjør som kjent mennesker kreative i det små, i det private rom.
Cannabis er ødeleggende for protesten mot den store høyrevridningen som
vårt samfunn opplever, hvor individuelle løsninger gjør at grupper mister
sitt samhold. – «Slapp av – ta deg en rev, ikke stress», er beskjeden som blir
signalisert. Dette er kun en slu måte å gjøre konkurransen litt enklere for
de som har tenkt å tjene penger nettopp på denne legalisering av cannabis.
Voksne mennesker må tale mot denne tåpelige rusromantikken. Edruskap
er kanskje litt kjedelig, men denne verden trenger et skjerpet sinn for å se
hva som foregår.

Tankar om matspalter
i aviser og ukeblad

TIPS:
Leiar i DNT - Edru Livsstil
Rogaland Distrikt, Astri Haaland
har skrive eit kort, men klart
og spørjande lesarinnlegg om eit
emne som er viktig for mange, ikkje
berre fråhaldsfolk. Kanskje fleire
kan bruke dette som tips til
lesarinnlegg i sine lokalaviser,
t.d. før jul?

Fine presentasjoner av lekkert anretta mat kan få nokon
og kvar til ynskja å prøva seg.
Men, som fråhaldskvinne er det noko som skurrar.
Det er ofte, ja nesten alltid forslag til kva slag vin eller anna
alkoholhaldig drikke som høver saman med den retten som
vert presentert.
Det er mange fleire enn berre me som er med i fråhaldsarbeid
som ynskjer alkoholfritt til maten.
Er det umogleg å ta med alkoholfrie alternativ?
Det er mange av dei, meir enn berre Solo og Cola.
Astri Haaland
Medlem i Time fråhaldslag

Menneskevennen 4 - 2016
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JULEHilsener
Edru Livsstil
Nordhordland ynskjer alle ei riktig
god jul og eit godt nytt år!
Arna/Bergen fråhaldslag
ønskjer alle ei god jul og eit
framgangsrikt godt nytt år!

God jul og godt nytt år til alle
fråhaldsvener.
Helsing
DNT - Edru Livsstil
Rogaland distrikt

Gol fråhaldslag ynskjer
alle ei god julehelg og eit
godt nytt år med mange
nye medlemmer til
DNT - Edru Livsstil

En ekstra julehilsen til alle
dere som gjør et bidrag for
en fortsatt restriktiv
alkoholpolitikk!
Bare det å konsekvent ikke
drikke alkohol er i seg selv
et viktig bidrag!

Gledelig jul og godt nytt år.
Det blir møter hver fredag
kl. 19.00 med gode program og
sosialt samvær.
Oppstart 13. januar 2017.
Kontaktperson: Hulda Drange.
Tlf: 97087335
Julehilsen fra
Stavanger Totalavholdsforening

Me vil ynskja alle
fråhaldsvener god jul
og godt nytt år.
Helsing
DNT - Edru Livsstil
Time Fråhaldslag

Vi ønsker alle medlemmer
en riktig god jul. Takk for hyggelig
kontakt siste året.
Husk på JAFA i Etiopia
med en julegave!
Konto 7162 09 63466
merk Julegave JAFA.
Kontoen står på
Edru Livsstil Hamar

GOD JUL TIL ALLE
VÅRE VENNER!
Vi ønsker alle en god og fredfull jul
og et godt nytt år med mye glede og
fremgang i arbeidet vårt!
Hilsen oss i Totalen Kristiansand

Vi ønsker alle en riktig
god jul og et godt nytt år!
Vi gleder oss til å se hva
nyåret har i vente for oss!
Hilsen ansatte i
DNT - Edru Livsstil
10

Menneskevennen 4 - 2016

Styret i Horda Edru Livsstil ønsker
alle medlemmer i hele landet en
riktig god jul og et godt nytt år!

Edru Livsstil Molde ønsker alle
lesere av Menneskevennen
GOD JUL og GODT NYTTÅR!

Vi ønsker alle medlemmer
av DNT - Edru Livsstil
en riktig god jul og
godt nytt år!
Med hilsen fra oss i
Edru Livsstil Trondheim

Vi ønsker alle medlemmer i
DNT - Edru Livsstil en riktig
god jul og et godt nytt år.
Med vennlig hilsen fra
Edru Livsstil Trøndelag

ønsker alle en riktig god jul
og et sprekt nytt år!
Unn deg selv en trimtur ut i
desemberlyset innimellom all den
gode maten ;-)

JULEHilsener
Igjen skal vi få feire med familie og venner, og minnes at en frelser er oss født.
Noe stort og minnerikt er på gang. Det er adventstid og den går ofte fort
med alle forberedelsene som skal gjøres – pakker skal kjøpes, julehilsener skal
sendes osv.
Nylig kom jeg hjem fra en tur i Midtøsten, og måtte vente 8 timer på
Gardermoen. Det virket som om tiden sto stille, som om det var en evighet
til flyet skulle gå. Jeg begynte å bli rastløs. Men midt i det hele kom jeg til å
tenke på at det snart er jul - da kom roen, gleden og forventningen tilbake. Jeg
ble glad for at jeg bor i Norge - et fritt land, hvor jeg fritt kan få tro på min
Gud og Frelser, og feire jul med Ham tilstede.
I Haugesund går arbeidet i laget jevnt og trutt. Det er en trofast gjeng som
hver måned stiller opp på lagsmøtene, og selv om vi ikke ser mange nye blant
oss, er vi ved godt mot. Besøk av vår generalsekretær var meget bra, og
høydepunktet for meg var Strategikonferansen, som gav håp for fremtiden
for forbundet vårt.
Jeg ønsker dere alle lykke til med arbeidet for Edru Livsstil, og kanskje vi
treffes på landsmøtet neste år.
Jeg hilser fra alle oss i Haugesundslaget, og ønsker alle venner av Edru
Livsstil en velsignet god jul og et rikt godt nyttår.

Kjære medlemmer i
DNT – Edru Livsstil.
Vi i Juba vil gjerne ønske dere alle
en god jul og godt nyttår!
Vi takker for samarbeidet i 2016
og gleder oss til videre
samarbeid i 2017!

Juvente ønsker alle medlemmer i
DNT Edru Livsstil
en god jul og et godt nyttår!
Vi håper på et
godt samarbeid i 2017!

Vennlig hilsen
Sofus Rasmussen

Kjære medarbeidere!
Vi nærmer oss jul, og kan igjen konstatere at arbeidet med en mer edru livsstil i Norge er viktig.
Viktig for at barn skal kunne føle en trygg og god juletid. Viktig for at julebordsesongen skal bli en god og positiv
opplevelse, ikke en dagen derpå der en må reparere skalder fra en fuktig fest. Viktig for at vi kommer trygt fram til
bestemmelsesstedet i våre kjøretøy, der føreren er edru.
Gledelig er det at en nylig publisert undersøkelse viser tydelig at Norges befolkning sier ja til en streng alkoholpolitikk.
80 % sier at de er enig i at dagens vinmonopol ordning skal bestå. 80 % ønsker å beholde dagens alkoholreklameforbud.
87 % vil beholde 20 års grensen for kjøp av sprit.
Vi er med på vinnerlaget og vi må jobbe aktivt videre for å fremme en edru livsstil. Det er fortsatt mye ugjort og mange
som har behov for vår støtte og hjelp.
Jeg vil på vegne av landsstyret takke alle tillitsvalgte og ansatte for god innsats og ønske dere lykke til videre i arbeidet.
Vi må fremme vårt budskap på en tydelig og lett forståelig måt til alle aldersgrupper. Jeg håper at vårt nye nettsted skal
bidra positivt i så måte. Men husk at den personlige kontakten er mest virkningsfull.
Så er det nok noen som sier til seg sjøl at alder og ande årsaker gjør at en ikke når så mange. Men det er ikke noe å uroe
seg over. Kan du dele den edru livsstil med bare en person så er det utrolig viktig og en mulighet du ikke må la gå fra deg.
Det er mange mennesker nå i førjulstiden som trenger “bare” ei hånd å holde i.
Med dette ønsker vi ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og lesere av Menneskevennen en fredfull juleforberedelse og
en riktig god Julehøgtid.				
										 		
										
Hilsen Landsstyret
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Frivillig heile livet
Ottar og Kjellaug feira gullbryllup i 2010, og er framleis like glade i kvarandre som då dei møttest.

Like i utsjånad og tanke – slik beskriv dei fleste Boge-tvillingbrørne som har følgt kvarandre i tjukt og tynt gjennom nesten 80 år. No er Dagfinn borte, medan Ottar held fram
arbeidet for deira felles interesse, fråhaldssaka.

O

ttar
Boge
har
alltid
vore
ein
engasjert mann. Alt
i barndomen var
han aktiv i Indre
Arna barnelag som
vart leia av Asbjørn
Solberg, og på konfirmasjonsfesten i
1952 gav både han og tvillingbroren
sitt fråhaldsløfte som begge har heldt
sidan. Engasjementet for fråhaldssaka
følgde Ottar gjennom både gymnastida
på Voss og i studietida ved Universitetet i
Bergen kor han studerte realfag.
Eg møter Ottar heime hjå han og
Kjellaug, kjærasten han fall for på 50-talet
og som han gifta seg med i 1960 etter
ein sykkeltur Sørlandet rundt. Kjellaug
hugsar turen som eit fint minne, og eg ser
ho er nøgd med valet ho tok på bursdagen
sin i 1958 då ho trulova seg med Ottar.
Lett å ta feil
– Det er mange som har tatt feil av Dagfinn
12
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og meg, ler Ottar og mimrar tilbake til då
begge brørne jobba i skuleverket lokalt,
men på kvar sin skule.
– Folk kommenterte at Dagfinn var
så blid når dei møtte han på skulen, men
når dei møtte han langs vegen var det
ikkje så mykje som eit nikk. Heldigvis
oppdaga folk i bygda fort at det var «to av
oss» og at vi ikkje nødvendigvis kjende
dei same folka.
Dagfinn var for folk flest kjend som
rektor ved Garnes skule, medan Ottar har
arbeida på skular både på Sortland, Garnes
og Bergen, i tillegg til to års undervisning
i Bergen Kretsfengsel.
I bygda Arna utanfor Bergen, kor
dei begge busette seg med kvar sin
familie med berre eit par hundre meters
mellomrom, er dei begge kjende som
ja-menneske. Brørne har hatt mange
frivillige verv og har engasjert seg sterkt
i lokalt samfunnsarbeid gjennom m.a.
Arna Sogelag, Folkeakademiet, «Aktuelt

tema», «Lokal agenda» og «Vi over 60».
Skrivelystne har dei og vore begge to,
og gjennom åra har dei ofte drøfta saker
dei ville skrive om til medlemsblad og
aviser før dei sette seg ned for å uttrykkje
meininga si. Frivillig arbeid i fleire
fråhaldsorganisasjonar har dei også hatt.
– Dagfinn var ofte leiar i styrer, medan
eg har interesse for tal og har difor oftast
tatt meg av rekneskap, fortel Ottar og
hentar fram permar og dokument som
vitnar om at han har orden i sysakene,
medan han legg til – vi har begge hatt
fleire verv i fråhaldsrørsla, både i Norsk
Læreravholdslag (no Rusfri Oppvekst)
og DNT sin barneorganisasjon DNTB,
ungdomsarbeidet og ikkje minst i DNT /
DNT - Edru livsstil.
Det kunne gått frykteleg galt
Under krigen var gutane små. Ottar hugsar
særleg ei hending frå då dei var seks år
gamle og budde hos besteforeldra i Arna
sidan tyskarane hadde tatt huset deira.
– Far hadde reist til Sotra kor han

FRA VIRKELIGHETEN

arbeidde som sokneprest og mor låg sjuk
med gulsott. Dagfinn og eg skulle ned
og fiske saman med ei jente på tre år.
Plutseleg fall eg i sjøen, og då Dagfinn
skulle hjelpe meg opp att, fall han og uti.
Sjølv om venninna vår var lita, skaffa ho
hjelp: «Bogetvillingane har falt i vatnet»,
hylte ho, og snart var nokre ungdomar
på plass og fekk meg opp. Dagfinn var
sukke til botn, og då dei omsider fekk han
opp, var han livlaus. Nokre tyskarar som
patruljerte i området kom til for å sjå kva
som var på ferde, og lukka ville at ein av
dei kunne livredning. Mor mi sa bestandig
etter det: «Tyskarane tok eit liv, og redda
eit anna.» Ho refererte då til far vår som
døydde i tysk fangenskap i april 1944.
Faren til tvillingane vart teken til fange
i 1943. Ottar vert stille og alvorleg i
blikket.
– Me såg han gå mellom to væpna
tyskarar. Han vart først sendt til
Gestapohuset i Bergen i nokre dagar
for avhøyr, og deretter til fangeleiren på
Espeland kor me såg han for siste gong då
me fekk besøke han og gi han to eple. Far
sendte eit brev til mor etterpå og skreiv
«»…og eg som gløymde å takke gutane
for epla…»
Året etter at faren døydde kom freden,
og med freden kom også fangetoga som
køyrde gjennom Arna til Bergen til mange
håpefulle på togperrongen. Tvillingbrørne
trudde ikkje på mora då ho sa at faren var
død, og i lang tid gjekk dei og såg etter
faren når toga stoppa på perrongen i Arna.

også er. Bileta på veggane i stova vitnar
om mange fine minner med kvarandre.
Bilete av barn, barnebarn og siste skudd
på stammen som er dei tre oldebarna
dekorerer hyllene i seksjonen. Uteplassen
og hagen er velstelt, så det er lett å sjå at
nokon har grøne fingrar.
– Me har budd her oppe i Seimsheia
sidan me bygde huset i 1970. Naturmurane
rundt huset har eg murt sjølv, og det ligg
mykje arbeid bak, seier Ottar medan han
peiker ut vindauga. Regnet høljar ned
utanfor, men det er godt og varmt inne i
den koselege stova.
– Tida er inne for å selje. Vi har
heldigvis ennå nokre månader på å venne
oss til tanken, men det skal bli rart å
flytte frå ein stor einebustad til ei mindre
leilegheit. Det er Kjellaug som snakkar
no. Ho forstår at ikkje ungane vil overta.
– Dei har hus sjølve kor dei byggjer sine
minner.
Om nokre månader pakkar Ottar og
Kjellaug det dei får plass å ta med seg
til den nye leilegheit ved Øyrane Torg
nede i sentrum, ikkje langt frå lagshuset
Ljoshall kor dei begge har lagt ned mykje
dugnadsarbeid gjennom fleire tiår.
– Ljoshall vart bygd på dugnad og stod
klart som lagshus i 1989, men berre ni år

seinare måtte me utvide lagshuset fordi
det vart for lite for aktiviteten i huset.
Ottar viser stolt fram eit innramma
diplom som tvillingbroren i regi av leiar i
husstyret har signert saman med laget sin
leiar Asbjørn Solberg.
– Yngre krefter har tatt over drifta
nå, Det kjennest godt, og når me snart
flyttar nærmare vil det bli enklare å gå på
møter og aktivitet i lagshuset. Dessverre
er ingen av barna våre totalistar, men me
trur me har gitt dei ein god ballast og gode
verdiar gjennom oppveksten.
Ottar og Kjellaug ser på kvarandre og
viser glede over livet. Dei saknar Dagfinn
som døydde i sumar og hans Margit som
gjekk vekk så altfor tidleg. På landsmøtet
i Kristiansand i fjor såg det kritisk ut for
Ottar og som fekk hjarteflimmer og måtte
på sjukehuset allereie før landsmøte vart
opna.
– Køyreturen sørover heilt frå Bergen
var lang og dryg, fortel Kjellaug medan
ho held mannen ho feira gullbryllup med
for få år sidan trygt på armen. – No har
han pacemaker, og det er typisk han å
undre seg over at samfunnet vil bruke så
mykje pengar på han som er så gamal.
Men eg seier til han at han fortener det,
smilar ho varmt. – Han som har gitt så
mykje til samfunnet gjennom eit langt liv.
Tekst og foto: Marit Barene
marit@edru.no

– Mor viste oss til slutt ein dorull med
skrift på. «Om du les dette, er eg sendt
til Tyskland.» Dorullen fungerte som
skrivepapir og var det siste brevet frå
far. Dorullen hadde blitt smugla ut frå
fangeleiren i Grini kor han var før ferda
gikk mot fangenskap i Tyskland. Han
døydde av lungebetennelse i fangeleiren.
Kopi av dorullen heng på museet på
Espeland den dag i dag.
Flytter til «Urban»
I dag bur Kjellaug og Ottar vakkert til i
åsen over Arna med nydeleg utsikt over
heile bygda. Her sit Ottar og løyser
kryssord eller skriv lesarinnlegg mot
vinspalter som snikreklame eller lokale
saker som opptek han, medan Kjellaug
strikker små, rosa og lyseblåe huer til
nyfødde born, solidarisk og snill som ho

Ottar var med å byggje Ljoshall på dugnad – lagshuset dei har hatt glede av heilt sidan slutten på 80-talet.
Menneskevennen 4 - 2016
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Satser mot VM
Gro Anette Fanebust
gro@edru.no

Martin Roe satser alt for å
kvalifisere seg til VM i London
neste år.

– Nå trener jeg ca 30 timer i uken,
samtidig som jeg jobber på sportsbutikk,
forteller Martin Roe, som kom på 11. plass
i EM i friidrett i Nederland i juli i år. Her
satte han personlig rekord både i lengde
og diskokast i løpet av mesterskapet. Roe
innrømmer at det ikke er tid til stort annet
med et så tett treningsprogram, men han
er mer motivert enn på lenge.
Motivert
– Jeg var veldig godt fornøyd med
11-plassen i EM tidligere i år, den gav
virkelig motivasjon til å satse videre,
forteller Roe, som begynte med friidrett
i ung alder. Fra han var seks år har han
trent friidrett, og trenere er mor Ingunn
Gatland Jacobsen og far Geir Roe, som
tidlig oppdaget at Martin hadde et helt
spesielt talent for friidrett.
Martin Roe er idrettsambassadør for Idrett
Uten Alkohol, og synes det er viktig å
arbeide for en alkoholfri og inkluderende
idrettskultur.
– Jeg velger idrett uten alkohol rett og
slett fordi jeg jeg legger ned så mye tid
og krefter i min trening og i idretten, og
dette vil jeg ha mest mulig uttelling for.
Alkohol setter meg kun tilbake, sier Roe.
14
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Idrett Uten Alkohol
planlegger ny treningsleir
i Spania i oktober 2017
Treningsleiren i Villajoyosa i fjor var en stor suksess. Med
variert treningsprogram, mange aktiviteter og foredrag, blant
annet om kosthold og ernæring, var tilbakemeldingene gode
fra deltakerene.

Treningene tilpasses ditt nivå. Om du ikke reiser sammen med foreldre/foresatte,
må du være 16 år for å kunne delta.
Vi tilbyr sosial og riktig trening i idylliske omgivelser og perfekt treningstemperatur,
sykkeltrening, nyttige seminarer, en magisk fjelltur, brettspill, styrketrening,
løpeturer på stranda og god mat.
Det er selvsagt fullt mulig å sykle landevei en dag og sti en annen!
Mer informasjon og program for treningsleiren kommer etter hvert.
Treningsleiren finner sted i Villajoyosa, og skal arrangeres i uke 40.
Påmelding åpner 1. mars på www.idrettutenalkohol.no

IDRETT UTEN ALKOHOL

IUA støttar forskingsprosjekt
78 idrettsskule-elevar er med i
ein studie der ein ser på ulike
læringsmetodar. Idrett Utan
Alkohol støttar studien med
t-skjorter og føredrag til alle
testpersonane.
Tekst: Gro Anette Fanebust
gro@edru.no

”

Så lenge du driv med
idrett bør du halde
deg unna alkohol
Cecile Shjøtt Hannevig
Masterstudent

Det er Cecilie Schjøtt Hannevig (bildet)
som står for studien, som eit ledd i hennar
mastergrad i fysisk aktivitet og kosthald
i eit skulemiljø. Her studerer ho ulike
læringsmetodar, og effekten av desse.
– Alle elevane i studien skal gjennom ein
test, der dei skal prestera i stille tresteg utan
å ha trent på dette. Deretter vert elevane
delt inn i grupper, ei kontrollgruppe som
ikkje trener, og ei gruppe som trener to
gonger i veka, med 20 hopp per gong,
fortel Cecilie.

Interessant felt
– Tidlegare studier av dei ulike
treningsmetodene har synt sprikande
resultat, så utfallet er ikkje gitt på førehand.
Dessutan er det ikkje utført denne type
test på personar frå vidaregåande skule
før, fortel Cecilie, som sjølv har drive
med idrett på høgt nivå. Ho har drive med
både kunstløp og lengdeløp, mellom anna
med ein tredjeplass på 3000 meter i NMlengdeløp på merittlista, før ho blei skada
og måtte leggja skøytene på hylla.
– Læringsmetodar er eit interessant felt,
synes Cecilie, som både er basistrenar
på toppidrettslinja på Tertnes, faglærar i
skøyter på høgskulen i Bergen, og jobber
på testlaboratoriet på same stad.

Nokre av elevane får instruksjonar «face
to face», medan andre vert trent ved å sjå
seg sjølv på video. Deretter skal ein sjå
kven som har best utvikling, noko som
kan peika på kva treningsmetode som
eventuelt gir best langtidseffekt.
Schjøtt Hannevig fortel at det i idrett
på høgt nivå er vanleg å nytte video
i trening, men ikkje på vidaregåande
skule, der det er lærarane som kjem med
tilbakemeldingar.

Ville gi noko attende
– Det er idrett eg ønsker å jobba vidare
med, og eg synes det er flott at elvane
stiller opp i mitt forskingsprosjekt. Difor
ønskte eg å gi dei noko attende som ein
liten takk, seier Cecilie. Ho kontakta Idrett
Utan Alkohol, som i løpet av neste år skal
halde føredrag om idrett og alkohol til dei
same elevane som er med i prosjektet.
– Så lenge du driv med idrett bør du
halde deg unna alkohol. Når ein går på
skule er freistingane mange, til dømes
i russetida, og fadderveka. Då er det
viktig å våga å sei nei, avsluttar den unge
masterstudenten frå Bergen.
Menneskevennen 4 - 2016
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ØYSTEIN TAKLER
PARKINSON MED
AKTIV OG EDRU
LIVSSTIL
Tekst og foto: Maria Jacobsen Zafar

Regelmessige løpeturer og
intervalltrening, toppturer
og Knarvikmila på under
en time – alt dette og mye
mer klarer 69 år gamle
Øystein, til tross for at han
har Parkinson. Nå deler
han sin uvanlige historie
og gode tips til andre i
samme situasjon.
Øystein kan spille mange instrumenter – her har han funnet frem
oboen, som han har spilt på i skolekorpset og voksenkorpset i
Austrheim.

Øystein Vikane har alltid vært en sprek,
aktiv og engasjert mann. Da han var ung
gikk han på landbrukshøgskolen på Ås,
og har senere jobbet mesteparten av sitt
yrkesaktive liv på landbrukskontoret for
Austrheim, Fedje og Radøy. I Austrheim
kommune, som han kommer fra, er han
med årene blitt en kjent mann for mange,
med frivillige verv innen alt fra kirkelige
aktiviteter til idrett og musikk.
Parkinson på 60-års-dagen
For ni år siden hadde ikke Øystein bare
hendene fulle av jobb og frivillige verv –
han holdt også på å bygge nytt hus. Det
var da han merket at ikke alt var som det
skulle.
– Jeg fikk problemer med å plassere
føttene mine riktig, forteller han.
Øysteins søster er sykepleier, og det
var hun som tok initiativet om å gå til
bedriftslegen, som deretter sendte ham
videre til nevropsykolog.
– Han stilte mange spørsmål,
blant annet om jeg på grunn av sterk
alkoholbruk ikke klarte å få jobben min
gjort, forteller Øystein, som hele sitt liv
har vært avholdsmann.
16
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Etter det første legebesøket skulle det
gå et helt år, før Øystein på nytt skulle inn
til bedriftslegen, på selveste 60-års-dagen.
– Jeg ville ikke ha noe oppmerksomhet
på dagen, så jeg gikk opp på fjellet
Austlendingen, 812 meter over havet,
før jeg skulle til legen på ettermiddagen.
Legen fattet mistanke med en gang – han
så det på måten jeg gikk på. Han tok noen
tester, og sa at dette var symptomer på
Parkinson. Da sto tårene i øynene på meg,
fordi jeg endelig hadde noe å henge hatten
på.
Inn på gamlehjem - levende ut igjen!
De fleste som flytter inn på gamlehjem
får ikke anledning til å flytte ut igjen. For
Øystein var det annerledes. Etter han ble
sykemeldt på 60-årsdagen i 2006, ble han
gradvis dårligere og dårligere, helt til han
på høsten i 2012 flyttet inn på gamlehjem.
I januar 2013 fikk han en ny type medisin,
og sammen med oppmuntrende pleiere og
fysisk aktivitet ble dette et vendepunkt.
– Det var tre menn som pleide å komme
og ta meg med ut på spaserturer. Ellers
gikk jeg også opp og ned trappene i
gangen på gamlehjemmet. Da jeg gikk i

trappene ble ryggen litt mindre vond, for
da måtte jeg løfte beina i stedet for å dra
dem med meg.

PARKINSONS SYKDOM
Parkinsons sykdom er en sykdom som
rammer nervesystemet, og forekommer
hos mellom 100 og 150 personer per
100 000 innbyggere. Sykdommen
er noe hyppigere hos menn enn hos
kvinner.
Det er vanlig å definere Parkinsons
sykdom ut fra motoriske symptomer
som skjelving (tremor), stivhet
(rigiditet) og langsomhet (akinesi,
bradykinesi).
Parkinson er en kronisk og uhelbredelig
sykdom som forverres gradvis, men
hvor fort sykdommen utvikler seg
og hvilke symptomer som opptrer
varierer fra person til person. Noen har
relativt få plager, og har, ved hjelp av
medikamenter, et godt funksjonsnivå
livet ut.
Kilde: Norges Parkinsonforbund
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Etter trening spurte han gjerne pleierne:
– Det er vel ikke så vanlig at gamlingene
her må dusje fordi de har vært ute og
trent?
Det er ingen tvil om at Øystein har
humoren i behold, og han sier selv at det
er viktig å se det komiske i situasjonen.
Etter hvert som han ble bedre, fikk han
flytte ut av gamlehjemmet og dra på tre
ukers rehabilitering på Hauglandssenteret
i Sunnfjord. Nå har han bodd hjemme
hos seg selv i tre og et halvt år, og er nok
sprekere enn de fleste andre på sin alder.

fra gamlehjemmet, så jeg pleier å si at om
du trenger å komme deg i god form, så ta
deg et halvt år på Austrheim gamlehjem!
Når det kommer til trening forteller
Øystein at det er viktig å lytte til kroppen.
– Når medisinen ikke virker er jeg stiv
i kroppen, så da går jeg. Når jeg merker
at medisinen begynner å virke, begynner
jeg å springe. Jeg må spørre kroppen
min hva den vil. Samtidig er det viktig å
holde motet oppe når smertene begynner
å komme. Det er om å gjøre å ikke la
smerten bestemme hva du kan og ikke
kan gjøre.

Aktiv løper hele livet
Øystein
har
alltid
Ambassadør
for
drevet med idrett, og “Det er om å gjøre
Idrett Uten Alkohol
understreker viktigheten
Øystein ble medlem
av å opprettholde gode å ikke la smerten
av DNT – Edru
treningsrutiner
hele bestemme hva du kan
Livsstils lokallag i
livet.
Nordhordland
og
og ikke kan gjøre.”
– Hvis jeg ikke hadde
ambassadør
for
trent fra ungdommen av,
Idrett Uten Alkohol
hadde jeg nok sittet på
i sommer. Det var
gamlehjemmet enda og vært bitter.
kompisen Sverre Solberg som fikk ham
Slik gikk det heldigvis ikke, og da han med. Øystein hadde nemlig sett Sverre
begynte å trene intervaller etter at han trene i Idrett Uten Alkohol-skjorte, og ble
kom ut fra gamlehjemmet, skremte han de inspirert til å bli ambassadør selv.
han trente sammen med. De hadde regnet
– Idrett og alkohol hører ikke sammen.
med at han skulle være mye tregere, så Det gjør heller ikke røyking, for det
han imponerte stort da han i 2014 løp reduserer ytelsen, sier Øystein.
Knarvikmila på bare 56,39 minutter.
Nå håper de to vennene at budskapet
– Jeg sprang faktisk Knarvikmila tre om en edru livsstil når ut til enda flere. At
minutter raskere etter at jeg kom ut igjen mange kommer til å se Øystein i den røde

Det var kompisen Sverre Solberg som inspirerte Øystein
til å bli ambassadør for Idrett Uten Alkohol.

t-skjorten i tiden fremover skal vi ikke se
bort ifra, for som han har erfart er det lite
som kan stoppe ham fra å løpe.

ØYSTEINS TIPS TIL ANDRE
MED PARKINSON
• Vær aktiv, gå i trapper, løft beina og
beveg ryggen.
• Det er viktig å ha tro på at man skal
klare å komme til hektene igjen.
• Man trenger ikke å se på seg selv som
syk, men heller tenke på Parkinson som
en plage.

I 2012 ble Øystein tildelt Kulturprisen for
sitt frivillige engasjement i Austrheim
kommune. Det flotte saueskinnet han fikk
henger til pynt på stueveggen.

Øystein er glad i hagearbeid, og dyrker både
gulrøtter, grønnkål og poteter i hagen. Han
deler mer enn gjerne med de som kommer
på besøk – her får Sverre med seg en pose
poteter hjem.
Menneskevennen 4 - 2016
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AKTIVITET

Lege om
alkoholspørsmål
Tekst: Lars Aasbø

Er alkoholbruk og sex noko det blir snakka om mellom barn
og foreldre? spurde Ida McFadzean som er allmennlege og
gynekolog ved Mottak for seksuelle overgrep i Kristiansand.
Svært få svarte ja på legen sitt spørsmål. Pengespørsmål er
derimot eit emne som ofte blir diskutert. Kvifor, korleis og
kvar folk drikk, er bortimot eit ikkje-tema i heimane i dag. Men
nettopp derfor må vi våge å snakke om det, for på den måten å
utveksle kunnskap og informasjon om emnet alkoholbruk.

ulykker aukar i tal og omfang under og etter alkoholpåverknad.
Vidare er det lett å kome til å ha sex som ein seinare angrar på,
like eins å bli fotografert og at bileta blir publisert på sosiale
media. Hjå dei som er blitt undersøkt etter påstått seksuelt
overgrep, hadde 59 % alkohol i blodet. Alkohol er det ”ideelle”
valdtektsdopet.
Det var bortimot tjue unge og nokon godt vaksne til stades
som fekk med seg ein engasjerande og kunnskapsmetta
presentasjon av eit emne som vi vil tru det blir snakka meir om
i ungdomsmiljøet.
Det var ungdomsgruppa Friends i frikyrkja saman med Edru
Livsstil Birkenes som stod for arrangementet.

Alt tidleg i ungdomsskulen byrjer nokon å drikke alkohol.
Somme er nysgjerrige, nokon trur at ”alle andre” drikk, det
høyrer med til det å bli vaksen, bli akseptert og ha det gøy.
Alkoholbruken aukar jamt og sterkt i årsklassane, og i 3.
vidaregåande har 76 % av gutane og 75 % av jentene vore rusa
av alkohol. Aldersgruppene mellom 40 og 60 år drikk alkohol
oftare enn ein gong i veka. Særleg har vinbruk auka sterkt blant
kvinner i desse aldersgruppene.
Det er dyrt å drikke alkohol, Årleg kostar alkoholbruken landet
vårt 11,5 - 12,5 milliardar kroner. Verre er alkoholen sine
verknader, særleg på hjernen som utviklar seg heilt til vi er 25 år
gamle. Bruk av alkohol kan skade denne utviklinga. Alle slags

Lege Ida McFadzean: Vi må snakke om alkohol!

Alkoholpolitisk seminar i Ålesund i januar
Høsten 2017 er valgår. Da er det viktig at vi som organisasjon,
som lokallag og som medlemmer er klare!
- klare til diskusjon! - klare til debatt! - klare til å si vår mening!
Helgen 20.-22.januar inviterer vi til Alkoholpolitisk
Internseminar på Avholdshjemmet i Ålesund.
Tema for seminaret er politisk påvirkning, lobbyarbeid og
pressearbeid. Program med foredragsholdere vil bli tilsendt alle
påmeldte.

Påmelding snarest og innen 2. januar: post@edru.no
1.
2.

Send tilbakemelding på om det er aktuelt for ditt 		
lag å sende minst én representant?
Navn tas imot med takk!
Tips oss om medlemmer med særlig interesse for 		
politisk arbeid.

For spørsmål kontakt kursleder Maria J. Zafar: maria@edru.no

Lørdag inviterer vi til konsert og stand-up show med Aksel
Kolstad.
Egenandel: kr.1 000,- per person inntil to representanter fra hvert
lag. Dette dekker reise, hotell, servering og seminar.
Lag med dårlig økonomi kan søke om dekning av egenandelen.
Personer som ikke trenger hotell: kr. 500,Lag som stiller med mer enn to deltakere, må selv dekke reise
og hotell for deltaker nr. 3++. Da blir egenandelen for disse kr.
500,- som dekker seminaravgiften og servering.
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Foto: Jørg Wiesner

Kortfilmfestival i
Brukshuset Hamar

Tekst: Magne Rydland
Foto: Bjarte Haugen

D

en 19. oktober ble det holdt en liten
kortfilmfestival i Brukshuset i Hamar.
Her ble tre kortfilmer med lokale
barneskuespillere presentert,
og barnefilmen «Dronningbien» hadde
premiere.

GODT OPPMØTE: Nærmere 50 gjester tok turen
innom for å se film med lokale barneskuespillere.

KORTFILMFEST: Brukshuset var vertskap for en liten kortfilmfest hvor tre filmer fra
nærområdet ble vist. Regissør og produsent Kristine Rande deltok på festivalen.

Regissør og produsent Kristine Rande presenterte de tre filmene.
Filmene har blitt produsert sammen med Bjarte Haugen, Øyvind
Saugerud, LUB, Østnorsk Filmsenter og Edru Livsstil Hamar.
Felles for filmene er alvorlige tema og etiske spørsmål. Nærmere
50 gjester tok turen innom til film, kaffe, brus og kaker.
Regissøren og fotografen er medlemmer i Edru Livsstil Hamar.

PREMIEREKAKE: Barnefilmen «Dronningbien»
hadde premiere og fikk derfor sin egen kake.
Menneskevennen 4 - 2016 19
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Trivelig pianist i Kr.sand
Tekst: Anne-Gerd V. Sunde

Ljuben Mihailov har venner over hele verden
og forteller ofte om spennende opplevelser
og bekjentskaper.
Klokka nærmer seg
halv ti fredagskvelden.
Noen er gått hjem og
kjøkkengjengen holder
på med oppvasken.
”Nå kommer pianisten
vår” sier en plutselig.
Ljuben
Mihailov
kommer stillferdig inn i
lokalet, finner seg en plass,
og tar til takke med det som er
igjen av mat. Han er så stille, bare smiler. Så setter han
seg ved pianoet. Han er veldig fornøyd hvis han spiller
noe vi synger med på. Vi klapper og han smiler.
Han spiller mange ”svisker” fra hele verden og er
utrolig kunnskapsrik – forteller oss om komponister
og musikk fra hele verden. Ljuben er fra Bulgaria, har
bodd mange år i Norge og turnert fra lengst i nord,
hatt fast spillejobb i tjueseks år på et hotel i Lærdal
og er nå bosatt på Grim i Kristiansand. Han er også
pianostemmer og skal nå stemme pianoet vårt – vi
umusikalske har ikke hørt at det er nødvendig – men
nå skal det bli orden på det. Han har lovet oss en
konsertkveld, men det må bli på nyåret, for nå skal han
snart på ferie til Bulgaria og besøke sine to barn som
bor der. Sønnen er lege i Sofia og dattera, som er en
kjent pianist og har jobba på UIA i Kristiansand, jobber
nå i Bulgaria.
Vi er heldige som har fått en slik trivelig venn
– hjertelig takk Ljuben !

Songkveld i Hemsedal Kyrkjestugu
Tekst: Tormod Skarsgard

Tidlegare i haust
arrangerte Gol
Fråhaldslag og
Hemsedal Avholdslag
songkveld i Hemsedal
Kyrkjestugu.
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Det vart ein vellukka kveld med
flott song av Hemsedalskoret,
mange fellessongar for dei over femti
frammøtte. Det var også utlodning og servering.
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Osterøytrimmen
I meir enn 30 år har Jorunn Holsen og Kjellaug Hartveit
sytt for å halde sambygdingane på Osterøy i aktivitet.
På det meste har dei seld 600 kart til toppturar.
Tekst: Gro Anette Fanebust
gro@edru.no

– Det har ete på seg år etter år,
og vorte større enn vi nokon gong
hadde sett føre oss. Eg veit vi
har seld over 400 kart i år, fortel
Jorunn, som har vore med sidan
starten. Osterøytrimmen blei starta
av Gjerstad Fråhaldslag i 1985, med ti
toppturar på Osterøy. Det var Ester Mehle
som tok med seg ideen ho hadde fanga opp i Masfjorden, og
Elvikstranda fråhaldslag. Jorunn og Kjellaug involverte seg tidleg,
og arrangerer i år den 32. trimmen.
God ballast
– Eg ser det som nyttig at folk kjem seg ut i naturen. Dei borna som
kjem seg ut i naturen tidleg har ein god ballast med seg seinare i
livet, seier Jorunn.
På ti toppar i kommunen heng det kvart år ein firkanta post, som
ein kan vitja mellom 15. mai og 15. oktober. På baksida står eit
nummer og ein bokstav, og når ein har vitja alle postane kan ein
setja bokstavane saman til eit løysningsord.
– Alle som gjennomfører dei ti postane får ein brakjamedalje.
Så trekkjer vi ut mange fine premiar bland alle som har delteke,
fortel Jorunn. Born opp til åtte år får godkjend om dei fullfører fem
postar, fortel Jorunn. Litt av gulrota er fysisk aktivitet og frisk luft.
– Tilbakemeldingane er at folk synes det er kjekt at dei får sjå
meir av kommunen. Spesielt dei som er nyinnflytta har stor nytte
av trimmen, seier Jorun.
Mange eldsjelar
Trimmen er lagt opp slik at det er fem mindre turar som pensjonistar
og born kan klara, og fem lengre turar. Trimmen er populær bland
folk i alle aldre.
– Men det er viktig å få fram at eg og Kjellaug ikkje driv dette
åleine. Vi er mange om dette tiltaket. Somme av dei hjelper oss
å setje ut postane, andre ordner andre ting, seier Jorun. Den 30.
oktober kvart år er det avslutningsfest for trimmen, med føredrag
om lokale prosjekt, appell og bognande bord med kaker som folk i
bygda har bidrege med.
– Dei fyrste åra hadde vi festen i eit ungdomshus, men då det blei
for trongt, flytta vi festen til skulen. Etter kvart blei den og for liten,
og dei siste åra har vi hatt festen i Osterøyhallen, fortel Jorunn. Ho
synes det er kjekt å få vera ein del av Osterøytrimmen, som er eit
verdifullt folkehelsetiltak i kommunen.

LOKALLAGSAKTIVITET

Songkveld

Tur til Verdal

Tekst: Tormod Skarsgard

Tekst: Mary Skimmeli

I oktober arrangerte
Gol Fråhaldslag
songkveld i Gol
Bedehus.

Edru Livsstil Trøndelag
inviterte lørdag 20. august
2016 til Veresspelet, et historisk
spel henta fra innvandringa
fra Trysilområdet til Vera på 1800-tallet, og kampen
mellom innflytterne og bygdefolket, samene og
øvrigheta.

Songkvelden bydde på god stemning
og flott song av Mannskoret Stjernen, men også mange
fellessongar. Utlodning høyrde til, og sjølvsagt vart det
servert mat og kaffi til dei over førti frammøtte.

Fylkesfinale på Vassenden
Tekst: Liv Solstrand, Magnvard Råheim og Ottar Færøyvik

18 deltakarar fordelte på seks lag møttest til triveleg
fylkesfinale på Vassenden i Sogn og Fjordane.
Førre skuleår deltok 94 lag frå ti ulike
skular i Sogn og Fjordane i Juba sin
spørjekonkurranse «Kven vert
Noregsmeister?», og eitt av dei
kvalifiserte seg til landsfinalen
i Trondheim.
I Sogn og Fjordane har DNT–
Edru Livsstil hatt som tradisjon
å samle seks av dei beste laga som
har delteke på tevlinga i fylket,
til ein eigen fylkesfinale. I år vart denne
finalen halden på Vassenden skule torsdag 29. august.
Då møttest lag frå Bulandet, Eivindvik, Førde og Vassenden.
I tevlinga var det fleire rundar med spørsmål frå ulike
emne. Etterpå fekk alle diplom og pokal med DNT – Edru
Livsstil sitt merke på. Til slutt var det ei triveleg stund med
pizzasnurrar, eplekake og saft før alle for heim att.

Nominasjon
til Stortingsvalget 2017
Leder i Edru Livsstil
Hamar, Magne
Rydland, er
nominert på
1. plass på
Hedmark
KrFs
liste til
Stortingsvalget
2017.

Dagen starta hos Margit og Trond Okkenhaug med snitter, kaker
og kaffe kl. 10.00. En stor takk til dem for deres gjestfrihet.
Derfra kjørte vi 5 mil oppover og vestover langs elva Helgåa,
forbi Ulvilla og med et kort stopp ved Skjækerfossen. Målet var
Vera hvor Veresspelet var satt opp.
Et flott amfi var satt opp for tilskuerne og sceneteppet var
absolutt fantastisk: Rett foran oss lå Veresvatnet omkranset av
en mektig fjellverden. Mer enn 50 personer - barn og voksne,
var med i spelet. Flotte prestasjoner både av barn og voksne. Et
fantastisk høstvær satte en ekstra spiss
på arrangementet. Etter forestillingen kjørte vi til samfunnshuset
der sanitetskvinnene solgte middag, deilig saltkjøtt som de fleste
kjøpte. Dagens program var ennå ikke
avslutta. Kjørte videre oppover
dalen og endte hos Egil Krieg,
medlem i Rydningen.
Han hadde invitert alle til
sin hytte, «Jaktslåtte» Han
underholdt oss med gitarspill
og sang. I tillegg leste han dikt.
Bespisning hørte også med. En
fantastisk flott hytte som falt i
smak hos alle som var så heldige å få
være med på denne turen. Vi var i
alt 24 stykker som deltok på dette arrangementet
i Edru Livsstil Trøndelag sin regi.

Lagssamling i Molde Edru Livsstil
Tekst og foto: Jostein Solbakken

Lørdag 26. november møttes en liten flokk
av våre medlemmer i vårt leide lokale i
Fabrikkveien. Åsmund Kleivenes informerte
om arbeidet, og viste de fremmøtte
organisasjonens nye nettside. I tillegg ble
det servert nytraktet kaffe og marsipankake.
Allsangen hadde høy klasse og praten gikk
livlig. En meget trivelig lørdags ettermiddag.
Fra venstre Randi Kleivenes, Knut Hovland, Ragnar Solbakken, Astrid Solbakken,
Kjersti Hasås Vaagen, Jostein Ukkelberg, Kjell Ove Kleivenes og Åsmund Kleivenes.
Menneskevennen 4 - 2016
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MEDLEM

SILJE MARIE MARTINSEN (18)
Bor i: Kristiansand
Yrke: Barne og ungdomsarbeider
Hvorfor er du avholds?
Jeg er avholds fordi jeg synes alkohol egentlig bare er tull. Skal jeg
kose meg trenger jeg ikke å drikke alkohol. Det finnes så mye annet
en heller kan kose deg med, som brus, saft, vann, kaffe, te osv., og det
passer meg utmerket.
Favorittdrikke:
Te og brus.
Favorittordtak:
Livet er ikke bare å prøve, for det man oftest må gjøre er å kjempe
som en løve.
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol:
Den følelsen kommer når jeg møter en full og skrikende person
i byen. Jeg blir redd og vet ikke hva jeg skal gjøre. Det eneste jeg
tenker på er å komme meg fortest mulig vekk derfra.
Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når det
gjelder rus:
Hvis jeg kunne trylle så ville samfunnet vært helt uten rus. Det skulle
være et sted der alle har det bra og føler seg trygg uansett hvor man
går.
Favorittsted og hvorfor:
Et av mine favorittsteder er lagshuset vårt «Totalen», som ligger i
festningsgata 9 i Kristiansand sentrum. «Totalen» er et godt sted å
være, og jeg føler meg trygg og velkommen der. Det er det eneste
stedet i byen hvor det er 100 % alkohol- og rusfritt miljø. Jeg er der
ofte fordi jeg jobber frivillig der. Det føles så godt å kunne hjelpe
folk som ikke har noe annet sted å være hvor det er helt alkohol- og
rusfritt. Jeg lærer mye av å være der, jeg får nye venner og får alltid
noen nye utfordringer, som jeg synes er bra, for jeg lærer så mye av
det og blir bare bedre på ting. Jeg kommer til å være der helt til de blir
lei meg og vil kaste meg ut!
Hva er viktig i ditt liv:
Familien, ha gode venner, steder å være og føle seg nyttig.

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
Medlemskap ut året + hele neste år for kun kr. 50,- Deretter kr. 300,-
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KJELL TORSTEIN HAGEN (45)
Bor i: Gol
Yrke: Frem til nå har jeg jobbet i butikk, men er nå på utkikk etter
ny jobb. Drømmen er innen rusomsorgen
Hvorfor er du avholds?
Har selv hatt rusproblemer innen både alkohol og narkotika, så har
virkelig fått oppleve disse skadevirkningene på nært hold.
Favorittdrikke:
Ingefærøl.
Favorittordtak:
Fortid er fortid.
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol:
Det er altfor mange opplevelser innen dette dessverre, så derfor blir
det litt vanskelig å konkretisere noen spesielle hendelser.
Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når
det gjelder rus:
Da hadde det ikke eksistert rusmidler i det hele tatt.
Favorittsted og hvorfor:
Hjemme - har mange favorittsteder, men som de sier, borte bra,
men hjemme best.
Hva er viktig i ditt liv:
Familie, hunder, et mål om få satt ordentlig fokus på rusomsorgen
i hjembygda.
Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan DNT - Edru
Livsstil bli bedre på:
Er ganske fersk innen Edru Livsstil, så litt vanskelig å sette fingeren
på det ene eller det andre.
Positivt er at Edru Livsstil hele tiden er i fornyelse.
Kunne kanskje vært litt mer aktive ifra sentralt hold, med tanke på
aktiviteter ut i bygdene.

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. februar 2017.

Løsningen på kryssord i nr 3/16 var
“Juba sommerleir er årets høydepunkt.”
Inger Johanne Haugeland fra Finsland og
Ivar Røysland fra Stavanger har vunnet
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.
Menneskevennen 4 - 2016
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Avsender: DNT Postboks 140, 5903 Isdalstø

Vintersolverv
Ser du sola når ho snur
og seg mot lengre dagar skrur
bakom regn og skodde?
Lys på kvar ein odde
jagar mørket vekk;
opp i natteravnesekk,
og mot vinternatta flyg;
som eit sotflak, utan lyd.
Skodda fer mot stjernenatt.
Lange mjau frå versjuk katt,
som jamrar sine hese lydar
mot himmel, som mot oss sydar
med flammar frå det høge nord,
der lys i alle fargar gror
på ein høgsvart himmelkvelv
med fargeprakt som eldskot skjelv.
Er det sola som i dansen
snur med smilet høgt på halsen
slik at våren når oss brått,
mot lange dagar, smil og lått?
Vinterdikt skrevet av
Hildbjørg Fludal

