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år kom sommeren i Sør-
Norge allerede i mai, og 
salgsstatistikken for øl 
viser rekordomsetning. 
At folk tørster i 
sommervarmen er 

selvsagt. Vi bør imidlertid 
markedsføre alkoholfri drikke 
bedre i sommervarmen. Det finnes 
mye god drikke uten alkohol, vann 
er jo som eksempel både godt og 
svært rimelig. Rimelig hvis en 
tapper det fra kranen, men prisen 
ute i butikker og kiosker er høy. 
Vi bør starte en kampanje for at 
vannet blir billigere og dermed en 
foretrukken drikke, særlig blant 
unge mennesker. Hva om byer og 
tettsteder setter opp tappekraner 
for kaldt vann på lett tilgjengelige 
steder slik det var i gamle dager 
og slik det er på norske flyplasser? 
Hva om det også på busstasjoner 
og togstasjoner var mulig å fylle 
kaldt drikkevann?

Hvis alle dere som leser dette stiller 
spørsmål i lokalaviser, kjøpesenter 
og til transportansvarlige om 

tilgang til vanntappemuligheter, da 
kunne vi kanskje få til en ny satsing 
på den gamle og gode vannposten 
som før fantes mange steder. Det 
hadde ikke gjort noe om vannet 
var isende kaldt og tappestedet var 
tiltalende og godt merket.

Dette er bare ett eksempel på 
hvordan vi kan fremme en mer 
edru livsstil. Det gjelder å være 
oppfinnsom i sommervarmen.

Vårt store prosjekt i DNT- Edru 
Livsstil er å bli mer synlig og 
vinne flere medlemmer. Så langt 
i år er det vervet langt over 300 
nye medlemmer og det er en flott 
start. Mange flere bør engasjere seg 
her! Skaffer vi to medlemmer hver 
i sommer, blir det flere tusen nye 
DNT - Edru Livsstil-medlemmer. 
Jeg vil takke alle som har startet 
vervingen - både medlemmer og 
ansatte - stå på videre! 

Vi står foran en aktiv sommer der 
vi skal delta på flere arrangement 
og stevner. Vi skal prøve å 
markedsføre edru livsstil som det 
beste for vårt samfunn.

Dessverre er det mange 
arrangement som synes å fokusere 
mer på omsetning av alkohol enn 
å spre god og meningsfull kultur. 
Hvor frustrerende må det ikke 
være å opptre for et publikum som 
ikke er konsentrert om hva som 
skjer på scenen og som klapper på 
de feile stedene? Nå må det også 
tilføyes at det finnes artister som er 
med på markedsføring av alkohol 
gjennom tekster og væremåte. 
Disse artistene er dårlige forbilder 
for de som vokser opp i dag. 

Vi har en diskusjon gående om 
bruk av alkohol  båt og på vann. 
Mange ulykker skjer på grunn av 
berusede mennesker på båt, på 
brygga eller på badeplasser. Det 
er et paradoks at det skal være lov 
å være ruspåvirket som båtfører. 
Fagfolk peker på den store risikoen 
det medfører, og vi må si tydelig 
ifra om at de som ferdes på sjøen 
og ved sjøen må praktisere en edru 
livsstil. 

Årets strategikonferanse var svært 
vellykket og tankevekkende. Å 
kunne presentere gode eksempler 
og gode løsninger er viktig. Takk 
til de som sto for arrangementet, 
foredragsholdere og deltakere. 

Så står det igjen å ønske alle en 
riktig god sommer!

Kjære leser

I
Sigmund Kroslid 
Leder DNT - Edru Livsstil

Per Gunnar 
Dahl fratrer 
sin stilling
Per Gunnar Dahl har etter 
anmodning fra styret fratrådt 
sin stilling som generalsekretær 
i Actis.

Det har ikke lykkes styret og 
Dahl å bli enige om hvordan 
Actis skal ledes.
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Lagshuset i 
Kristiansund solgt

Huset «Totalen» ble bygd på 
1950-tallet. Laget hadde god 
lagsaktivitet og stor utleie over 
lang tid, noe som gav gode penger i 
lagskassen. Huset ble tidlig innviet 
av en prest, og dermed var det over 
lang tid ikke lov å danse i huset.

I 1991 var Kristiansund 
avholdslag arrangør av landsmøtet, 
og hovedsalen i huset ble brukt 
til kafé på kveldene, mens det i 
kjellerstua var alkoholfri bar og 

åpnet opp for mer moderne tider 
og dans.

I vinter ble «Totalen» solgt. 
Laget består i dag av en knapp 
håndfull medlemmer, men etter 
salget har laget valgt å satse 
økonomiske midler på verving 
og ny aktivitet i samarbeid med 
administrasjon og landsstyret. 
Hvem vet – kanskje laget igjen står 
ansvarlig for landsmøtet om noen 
år?

Tekst og foto: Marit Barene
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andsstyret, ansatte, frivillige fra lag/distrikt 
og observatører fra Juvente og Juba deltok 
på årets strategikonferanse på Gardermoen 
9. - 10. juni.

Hovedtemaet for konferansen var verving 
og synlighet. Organisasjonens ansatte presenterte sitt 
arbeid og satsingsområder, og prosjektlederne for Idrett 
Uten Alkohol og Eldre, alkohol og ensomhet presenterte 
prosjektene. Magne Rydland og Mezgebu Fufa fra 
Edru Livsstil Hamar presenterte også organisasjonens 
internasjonale arbeid i Jarso, Etiopia.

Vi hadde flere fantastiske foredragsholdere. Rita Nilsen 

L
Strategikonferanse

fra Retretten, tidligere rusmisbruker og alkoholiker, fortalte 
om hvor tøft det er å være avholds. Den somalisk-norske 
sykepleieren Safia Abdi Haase fortalte blant annet om sitt 
møte med Norge og den norske alkoholkulturen. Vi fikk 
vi også et motiverende foredrag om frivillighet av Helga 
Bognø.

Det ble gjennomført gruppeoppgaver og diskusjoner 
som resulterte i mange nye innspill og ideer å jobbe videre 
med.

Lørdag kveld fikk vi besøk av talentfulle musikkelever 
fra Jessheim videregående skole, som sørget for flott 
underholdning.

Tekst og foto: Maria J. Zafar

Foto: Rita Nilsen
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Flere bilder fra strategikonferansen finner du på www.edru.no
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På årets strategikonferanse 
var vi så heldige å få besøk 
av Safia Abdi Haase, som 
delte en sterk historie om 
sitt møte med Norge og den 
norske alkoholkulturen.

Vi har så mye til felles! 

Etter å ha forlatt et krigsrammet Somalia 
i 1992, kom Safia og hennes tre døtre som 
kvoteflyktninger til Norge. De landet på 
Fornebu, og etter noen timer i avhør ble 
de sendt til et mottak, hvor en politimann 
med hansker gransket sakene deres. 

- Er vi virkelig så skitne at han trenger 
hansker? tenkte hun. Dette ble bare 
begynnelsen på en rekke sjokkerende 
opplevelser i møte med en ny kultur.

- På mottaket fikk vi dyner til å sove 
med om natten – dette var helt nytt for oss 
som var vant til varmen i Somalia. Maten 
skulle spises med kniv og gaffel, noe vi 
heller aldri hadde gjort før, og det jeg 
trodde var risengrynsgrøt viste seg å være 
fiskekaker – den hvite sausen er visst noe 
man må bli vant til!

Snø var også et nytt fenomen. 
- Vi skjønte ikke hvordan det hvite 

pulveret på toppen av fjellene skulle 
komme ned derfra, men det gjorde det jo, 
og jentene mine hoppet ut av vinduet uten 
sko på – de visste jo ikke at snø var kaldt! 
De måtte løpe hele veien rundt bygningen 
for å komme inn igjen!

Utenfor mottaket så hun folk i gatene 
som rullet seg røyk, og ble bekymret for 
at hun var kommet til et land der «alle» 
røykte hasj. Dette, i tillegg til alkohol, er 
nemlig noe hun tar sterk avstand fra.

Fremmedfrykt 
Elleve dager senere ble hun og 
døtrene sendt videre til et nytt mottak, 
Lundeskogen. Alle hvite flyktninger ble 
plassert i blokkene A, B, C og D, mens 
afrikanerne ble plassert i blokk E. 

- De hvite ville ikke ha noe med oss 
å gjøre. Vi var ikke ønsket, og barna våre 
kunne ikke leke med de hvite barna, 
forteller hun.

- Den eneste butikken på Lundeskogen 
var Rema1000, og utenfor hang det en 
plakat med påskriften «Africans, we don’t 
want you here – this is your transport 

Tekst og foto: Maria J. Zafar

Safia Abdi Haase 
 
• Safia Abdi Haase er en norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeid 

mot kjønnslemlestelse. 
• Kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre. 
• Har selv opplevd tvangsekteskap, vold og kjønnslemlestelse, og bruker 

sine erfaringer for å hjelpe andre.
• Har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, blant annet:

2007: Blanche Majors Forsoningspris av Aktive Fredsreiser for sitt 
engasjement for pluralisme og inkluderende politikk.
2011: Pris fra Unni og Jon Dørsjøs minnefond for kontaktskapende
arbeid mellom somaliere og nordmenn og for å være en viktig
rollemodell for innvandrerkvinner i Norge.
2014: Kongen utnevnte henne til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
for hennes arbeid for kvinner og barns livsvilkår.
2016: Amnestyprisen

• Hun har også vært med å utforme Regjeringens «Handlingsplan 
mot kjønnslemlestelse og har sittet i det nasjonale utvalget KIM
(Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene) som arbeider
med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse
mellom kulturer.
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”home», med pil ned til en ødelagt sykkel. 
Vi fra Somalia, Etiopia og Sudan prøvde 
å ta den vekk mange ganger, men den ble 
hele tiden hengt opp igjen.

Safia opplevde også at en hvit gutt viste 
henne fingeren, og spurte noen hva det 
betydde. Det viste seg at dette betydde det 
samme som i Somalia. 

- Da tenkte jeg at vi har jo faktisk så 
mye til felles!

Vi har mye til felles
Tittelen på Safias foredrag under 
konferansen vår var: «Vi har så mye 
felles». Gjennom alt det tøffe hun har 
opplevd, har hun klart å fokusere på det 
mennesker fra ulike land og kulturer har 
til felles.

I begynnelsen var det tøft – og 
utfordringene fortsatte da jentene begynte 
på skolen. De første tre dagene var Safia 
med dem, mens den fjerde dagen tok de 
skolebussen alene, og kom hjem gråtende.

- Mamma, jeg vil ikke være her, jeg 
kan ikke ta den mørke huden av kroppen 
min, jeg vil reise tilbake til Afrika, gråt 
den ene datteren. 

Safia var ikke sen med å ta grep. 
- Jeg fikk lov å komme på skolen og 

fortelle om oss. I klasserommene dro 
jeg ned verdenskartet, og sa at her er 
jordkloden – dere kommer herfra og vi 
kommer derfra!

Hun forklarte at vi trenger forskjeller 
for å kunne utfylle hverandre, og inviterte 
døtrenes tre klasser på besøk til Blokk E. 

Barna kom på besøk og fikk smake 
sambosa – etiopisk mat, og Safia tømte ut 
innholdet i søppelbøtten og brukte den 
som tromme. Dette ble første vendepunkt. 

- Hva skjedde? Plakaten på Rema1000 
forsvant. Vi fikk overnattingsgjester i 
Blokk E! Til og med søsteren til han som 
viste fingeren kom og overnattet hos 
datteren min!

Æ e ekte Harstadværing!
Etter hvert kom det et brev om at vi 
skulle flytte til Harstad, til et sted som het 
Blåbærhaugen. 

- Vi fikk en leilighet med tre soverom. 
Det var ingen møbler, kun fire madrasser, 
og vi hadde med oss dyner fra mottaket. 
Det var vinter - taket var ødelagt, og det 
var kun én ovn som fungerte. Vi måtte 
varme oss på varmekablene på badet. 
Dette gikk ikke, så jeg gikk og banket på 
til naboen. Hun ringte en vaktmester og 

”
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dagen etter fikk vi hjelp. Her opplevde vi å 
bli inkludert, akseptert og tolerert.

Hun opplevde også barns nysgjerrighet 
på en positiv måte, da en jente kom 
løpende mot henne. Samtalen gikk som 
følger:
- Hvorfor er du brun?
- Jeg er fra Afrika, der vi har elefanter, 
sjiraffer…
- Men hvorfor er du brun? Har du malt 
deg?
- Jeg kommer fra et land med masse sol.
- Åja, er du fra Medkila? For da skal jeg gå 
dit og bli brun sånn som deg!
* Medkila er et sted i Harstad hvor alle går for å sole seg

Safia tenkte igjen at vi har mye til felles. 
- Dere i Norge betaler så mye for å 

reise til Syden for å bli brune og komme 
hjem og vise fram fargen, mens vi i Afrika 
bruker penger på å bli lysere – og reise 
hjem til Afrika og vise at vi kommer fra 
Europa.

For det er nettopp det hun gjør – 
kommer fra Europa, nærmere bestemt 
Harstad. 

Etter å ha bodd i Norge i 25 år, lurer 
hun på hvorfor folk fremdeles kaller 
henne innvandrer. 

- Æ e ferdig vandra. Æ e ekte 
Harstadværing! sier hun, og etterlyser et 
nytt begrep. 

- Kanskje medvandrer er et godt begrep 
- for nordmenn har jo også vandret, blant 
annet fra Danmark og Sverige, og dere er 
vel kommet for å bli?

Safia takker Harstad og 
frivilligsentralen der for all sin suksess. 

- Det var frivillige som hjalp meg å 
kle ungene, hjelpe med lekser og fullføre 
studier fra grunnskole til videregående og 
sykepleie.

Etter å ha jobbet med stiftelsen 
Amathea har hun også tatt mastergrad 
i internasjonal sosial velferd og 
helsepolitikk ved Høgskolen i Oslo.

Møte med den norske alkoholkulturen
Å bli integrert og inkludert betyr for 
mange også et møte med den norske 
alkoholkulturen, noe Safia smertefullt 
fikk erfare. Da den eldste datteren var 
blitt 16, ble hun med en 14 år gammel 
venninne på hyttetur. Der ble det drukket 
hjemmebrent. Foreldrene til venninnen 
synes dette var greit, men Safia reagerte 
sterkt. 

- Det verste du kan høre fra en 
mamma er «men barna kan jo smake 
litt!» Jeg fikk beskjed om at grunnen til 
at jeg var streng var at jeg er muslim og 
en somalisk kvinne, men nei, dette er 
ikke fordi jeg er afrikansk, somalier eller 
muslim – grunnen til at jeg er streng på 
dette er fordi jeg bryr meg!

Hun ga datteren husarrest, og dagen 
etter kom utekontakten på døren sammen 
med moren til venninnen. De mente Safia 
var for streng når det gjaldt alkohol, og 
datteren ble derfor plassert på hybel i en 
alder av 16 år.  

Hun mener DNT – Edru Livsstil 
gjør et viktig arbeid for integrering av 
innvandrere. 

- Dessverre er alkohol inne i bildet for 
mange unge som kommer til vårt land 
– fordi de vil være del av norsk kultur. 
Frivillige organisasjoner som dere gjør 
mye for å hjelpe oss.

Forbilde
Safia er nå gift med en tysker, og bor 
i Halden. Hun har blitt et forbilde for 
innvandrerkvinner og bruker sine 
erfaringer for å hjelpe andre i jobben 
som sykepleier. Hun har også blitt tildelt 
flere priser for arbeidet sitt mot vold og 
kjønnslemlestelse. 

Foredraget hun holdt på DNT – Edru 
Livsstils strategikonferanse ble avsluttet 
på magisk vis – med fremførelse av sangen 
«Jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir» 
akkompagnert av afrikanske rytmer, noe 
som endte i både applaus og tårer blant 
publikum.

Dessverre er alkohol inne 
i bildet for mange unge 
som kommer til vårt land 
– fordi de vil være del av 
norsk kultur. Frivillige 
organisasjoner som dere gjør 
mye for å hjelpe oss.

Dere i Norge betaler så 
mye for å reise til Syden for 
å bli brune og komme hjem 
og vise fram fargen, mens 
vi i Afrika bruker penger 
på å bli lysere – og reise 
hjem til Afrika og vise at vi 
kommer fra Europa.
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Tøft å være avholds 

Tøff barndom
Oslo er en vakker by, men Tigerstaden har også en 
bakside. Rita er et av Oslos første registrerte gatebarn, 
og hun hadde ingen lykkelig barndom. Rita kom inn 
i denne verden med alkoholabstinenser, og allerede 
som tiåring var hun i gang med rus, noe som førte 
til at hun falt ut av skolen allerede på slutten av 
barneskolen. For å ha penger til rusmidler, drev hun 
med barneprostitusjon fra tenårene, og som voksen 
fortsatte det med fyll, rus og narkotika. Til slutt hadde 
hun fått nok, og fikk plass på en institusjon hvor hun 
fikk akupunkturbehandling for uro og nerver. Etter at 
hun var blitt nykter, ble hun selv utdannet akupunktør, 
og har siden tatt grunnfag i medisin, sjelesorg og en 
rekke andre fag og kurs. 

- Han som fikk meg inn på siste rusinstitusjonen på 
midten av nittitallet har fulgt meg helt siden da, og nå 
har jeg snart vært rusfri i 22 år. Jeg er totalavholdende 
og bruker verken rusmidler eller medisiner med 
ruspotensiale, for hvis jeg får et tilbakefall, så vet 
jeg hva jeg skal tilbake til, og det livet vil jeg aldri ha 
tilbake. 

Da Rita ble rusfri hadde hun ingen rusfrie venner, 

ingen medstudenter, arbeidskollegaer, og heller ingen 
familie. Det hun hadde derimot, var gjeld, «herfra 
til evigheten». Da Rita ble rusfri ble hun tildelt en 
billighetserstatning for tapt skole og barndom, men 
undrer seg fremdeles over hvordan samfunnet kunne 
verdsette en tapt barndom til 25 000 kroner.  

Hjelp til videre hjelp
Rita Nilsen viste seg å være en sterk kvinne med stort 
pågangsmot, og bare seks år etter at hun selv var blitt 
rusfri, grunnla hun stiftelsen Retretten - et gratis 
tilbud til personer med rusmisbruk, pårørende og 
straffedømte. 

- På Retretten hjelper vi folk til å stå i behandlingsløp, 
motiverer til rusfri soning under fengselsopphold og 
støtter pårørende når de rusavhengige er ute i aktivt 
misbruk. 

Formålet til retretten er «hjelp til videre hjelp», og 
Rita forteller at det oftest er lettere å jobbe med aktive 
rusmisbrukere enn en mor, far eller andre pårørende. 

- Folk flest, også pårørende, tror nemlig at når den 
rusavhengige slutter å ruse seg, da blir alt bra, men 
det er da jobben begynner. Da skal de som har ruset 

Det er ikke mange som kan kalle seg ekte Osloinnbygger, men 
Rita Nilsen kan stolt fortelle at hun tilhører trettende generasjon 
i hovedstaden, selv om hun vokste opp på livets skyggeside.
Tekst: Marit Barene  Foto: Maria J. Zafar
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seg, inn i et storsamfunn de ikke har vært medlem av 
på lenge, ofte på mange år, og det er veldig tøft. 

Etterlyser flere stemmer
Rita skryter uhemmet av arbeidet DNT – Edru Livsstil 
gjør.

- Det dere gjør er ikke forgjeves. Det er ikke alltid 
man ser resultatene av rusforebygging umiddelbart, 
men dere lager små drypp hele tiden, og et drypp kan 
være med på å redde et menneske.

Rita mener at det å ha en edru livsstil handler om 
så mye mer enn å være fri for rus. Hun legger vekt på 
at vi må få bedre fram at det er ålreit å være alkoholfri, 
og er glad for at avholdsfolk er tydelige på hvilket 
samfunn de vil at barna deres skal vokse opp i. Hun 
oppfordrer alle avholdsfolk til å snakke om og å dele 
fordelene av å leve med en edru livsstil.

- Jeg skulle ønske det var flere høye stemmer som 
kunne fronte alkoholen og dens negative konsekvenser. 
Arbeidet som avholdsbevegelsen gjør påvirker selv 
om det ikke nødvendigvis er revolusjonerende. 

Avholdsfolk får ofte høre at det feiler dem noe, at 

de er moralister, eller at noe må være i veien fordi en 
velger å være avholds. Rita forteller oppgitt at hun 
ofte opplever dette selv, men at ingen spør henne om 
hvorfor hun er avholds, ingen vil vite sannheten.

 
Ville ikke jobbe med rus
Rita bestemte seg allerede da hun var i gang med 
studiene at hun ikke ville jobbe med rusproblematikk, 
men slik gikk det ikke. Tilfeldighetene ville det til at 
hun åpnet praksis på bakrommet av en klesbutikk 
på Grünerløkka, og hun oppdaget snart at mange av 
kundene var pårørende av rusmisbrukere. Snart fikk 
hun også innpass i Oslo fengsel der fanger sa at de 
ble roligere av stikkene hennes. Hun begynte å undre 
seg over hvem som skulle ta seg av dem når de kom 
ut, og sakte formet idéen om Retretten seg. Siden den 
gang har Rita hjulpet tusenvis av rusmisbrukere og 
pårørende. Men livet handler ikke bare om rus. Rita 
holder også foredrag om Oslo, for etter å ha levd hele 
livet i Tigerstadens gater, gater hun kjenner ut og inn, 
har hun mange interessante historier å fortelle. 

STRATEGIKONFERANSEN 2018
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et sier sportslig leder for Fana 
IL, Gisle Ellingsen, under en 
konferanse med temaet idrettens 
samfunnsansvar. Han mener 
idretten gjennom sitt brede tilbud 
er en betydelig samfunnsaktør, noe 
som også forplikter. 

- I Fana IL legger vi til rette for et livslangt forhold 
til idretten. Vi har tilbud for folk i alderen 3 til 100. 
Det krever noen forpliktelser, sier Ellingsen. Fana IL 
inngikk nylig et samarbeid med Idrett Uten Alkohol. 
Her forplikter klubben seg til å arbeide forebyggende 
med alle sine 1500 medlemmer og gjøre et betydelig 
verdiarbeid ved hjelp av ansatte og frivillige.

- Målet vårt er å utsette debutalderen for alkohol. 
Dette har stor betydning for konsumet senere i livet, 
viser forskning.

- Ta de rette valgene
Ellingsen er klar på at Fana bydel er ressurssterk, 
men forteller at bydelen likevel har de samme 
utfordringene som andre bydeler når det gjelder rus, 
hetsing på sosiale medier og aggressiv bilkjøring. I 
tillegg har dagens ungdom dårligere psykisk helse enn 
noen gang. 

- I Fana IL skal vi være det leirbålet og treffpunktet 
som skaper den tryggheten og det fellesskapet 
ungdommene våre trenger. Vi skal fortelle dem 
viktigheten av å disponere tiden sin riktig og å ta 
de rette valgene. Det er ofte det det handler om, sier 

D

IDRET T UTEN ALKOHOL

Ellingsen. 
Han legger til at barn og unge har et viktig nettverk i 

idrettslaget. Det er i dag hele 2,1 millioner medlemmer 
under Norges Idrettsforbund.

- I idrettslaget lærer en de sosiale spillereglene, 
sa Ellingsen, og trakk også frem de mange gode 
forbildene som idrettslaget har i form av utøvere 
som konkurrerer på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
I vinter kunne Fana Il se sine skøyteutøvere ta hjem 
både OL og VM-gull.

Det handler om å bry seg
Ellingsen fortalte om det nye prosjektet til Fana IL, 
Fana Friends, som handler om å skape et tilbud til 
barn og unge som faller utenfor idretten. Her skal 
idrettslaget skape aktivitet på kveldstid og i helger 
som ikke nødvendigvis handler om idrett, men der 
unge skal finne et godt tilholdssted.

Også fotballaget Brann sin leder for samfunnsansvar, 
Linn Beathe Hæreid Espeland, var foredragsholder på 
konferansen. 

- «Bry oss-verdien» er limet som holder oss sammen. 
Brann bryr seg på mange plan. Vi var blant annet et av 
de første fotballagene som satt «homofobia» i fokus i 
fotballen, fortalte hun, og viste bilde av kapteinen med 
regnbuebånd på armen. Brann har også et gatelag, og 
de bruker mye tid på veldedig arbeid.

- Brann er et inkluderende lag som ser viktigheten 
av gode rollemodeller for unge. Hos oss får alle en real 
sjanse, sa Espeland.

Idrettens 
samfunnsansvar 
i fokus
- Idretten er den viktigste faktoren for å 
forebygge problemer for barn og unge  
og for å trygge oppvekstvilkår.

Tekst: Gro Anette Fanebust
Prosjektleder for Idrett Uten Alkohol
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VE

RDISERTIFISERT AV

IDRETT UTEN ALKOHOL

idligere har det rusforebyggende 
prosjektet, Idrett Uten Alkohol, 
inngått samarbeidsavtaler med 
idrettsarrangement over hele landet 
for å profilere alkoholfri idrett. Fra og 
med i år har prosjektet fått sitt eget 
verdistempel, og idrettsarrangement 

som oppfyller kravene og søker kan nå bli 
verdisertifisert. Verdistempelet gis til arrangører 
som oppfyller krav til at alle deler av arrangementet 
er alkoholfritt. Dette vil si at arrangement, nettsider, 
sosiale medier og annen kommunikasjon er fri for 
promotering av alkohol. Arrangørene forplikter seg 
til å arbeide for idrettsarenaen som alkoholfri sone, 
og bidrar til forebygging til beste for idrettens visjon - 
idrettsglede for alle.

KnarvikMila først ut
Prosjektleder for Idrett Uten Alkohol, Gro Anette 
Fanebust, forteller at KnarvikMila var et naturlig valg 
for den aller første verdisertifiseringen.

- KnarvikMila var det første arrangementet 
der Idrett Uten Alkohol fikk skikkelig innpass, og 
arrangementet har alltid fremmet gode verdier og 
inkludering. I tider der konkurransen om deltakere 
er stor og kommersielle aktører råder, er KnarvikMila 
tro mot sine verdier, og fortsetter å arrangere et 
familievennlig og inkluderende arrangement, sier 
Fanebust. 

KnarvikMila trekker 8000 deltakere i alderen 

0-100 som mosjonerer sammen en uke i september 
på ulike distanser. KnarvikMila arrangerer også en 
større motivasjonskonferanse hvert år, der de henter 
inn noen av landets beste foredragsholdere.

- Betyr mye
Helge Brekke, som er grunnlegger av KnarvikMila, 

sier at sertifiseringen og verdistempelet betyr mye. 
- Allerede på 80-tallet vedtok årsmøtet i AKS (som 

arrangerer KnarvikMila) at alle arrangement i AKS 
sin regi skulle være alkoholfrie, spesielt med hensyn til 
barn og unge, og dette har vi holdt på siden, forteller 
Brekke. 

Han legger til at KnarvikMila er opptatt av å 
være et verdiarrangement som tar samfunnsansvar. 
For eksempel engasjerer KnarvikMila seg for 
vanskeligstilte barn i Etiopia, samarbeider med TV-
aksjonen og i år også 
med Kreftforeningen.  

- I tillegg ønsker 
vi å være en viktig 
bidragsyter til 
folkehelsa. Vi 
samarbeider med 
Idrett Uten Alkohol 
fordi idrett og alkohol 
over hodet ikke hører 
sammen, og dette har 
vi lyst til å kjempe for, 
avslutter han. 

T
KnarvikMila er det første idrettsarrangementet i landet som blir 

verdisertifisert av Idrett Uten Alkohol.

Verdistempel til KnarvikMila

Helge Brekke, grunnlegger 
av KnarvikMila
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Sykkelritt og folkefest i Belgia

IDRET T UTEN ALKOHOL

Tekst og foto: Kjell Pettersen

landern rundt er ikke bare en av de store 
endagersklassikerne for sykkelproffene. Dagen 
før proffene sykler er det fritt fram for alle å 
prøve seg i de samme bakkene og på de samme 
brosteinspartiene. I år deltok hele 16.000 
syklister i det som må kalles en folkefest fra 
ende til annen. Her går det litt roligere for seg 
enn det ofte gjør i norske ritt. Det blir notert 

tider, men ingen rangerte resultatlister eller merker basert på 
tider som for eksempel i Birken.

 
139 km på sykkelsetet
Undertegnede, Kjell Pettersen, som er med i styringsgruppa for 
IUA, deltok sammen med en kollega fra Haugesund. Vi tok oss 
litt bedre tid en proffene, både i bakkene og på matstasjonene. 
Det er flere forskjellige lengder. Vi valgte løypa på 139 km. Her 

var vi innom nesten alle de kjente bakkene, som Molenberg, 
Koppenberg, Kanarieberg og ikke minst Ode Kwaremont og 
Paterberg. 2500m, med opp mot 20 prosent stigning på brostein 
er tøft når en har syklet 121 km først. Vi kom trygt i mål, fikk 
hver vår stygge t-skjorte og kunne spise belgiske spesialiteter som 
vafler og pommes frites med majones.

Dagen etter var det ut for å se proffene. Alle belgiere elsker 
sykkelsporten, særlig i Flandern. Unge og gamle, foreldre med 
unger og mange tilreisende flokker seg langs bakkene for å heie 
de beste frem, spise vafler og innta større mengde alkohol. Den 
som tror alkoholbruk blant tilskuere er en spesiell norsk greie tar 
dessverre feil.

Likevel anbefaler vi turen. Her kan en oppleve samme 
stemningen som under sykkel-VM i Bergen i fjor, hvert eneste år 
i slutten av mars/begynnelsen på april. Enten på egen sykkel, som 
tilskuer eller som vi gjorde, begge deler på en gang! 

Idrett Uten Alkohol sitt styringsgruppemedlem, Kjell Pettersen, er selvsagt 
en spreking. Her har han skrevet reisebrev fra sykkelrittet og folkefesten 
”Flandern rundt”.

F
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Når problemstillinger rundt skadelig bruk av 
alkohol skal presenteres, er det naturlig at også 
familiemedlemmenes situasjon og reaksjon 
blir trukket frem. 

Resultatene viser at 96 prosent av 
pårørende hadde muskel- og skjelettplager, 
og 64 prosent og 69 prosent hadde hatt 

henholdsvis betydelig hodepine og mageforstyrrelser, 16 prosent 
hadde hatt konversjonssymptomer (symptomer på nevrologisk 
lidelse) og 76 prosent av kvinnene hadde hatt betydelige 
underlivsproblemer. 

På nettsiden Sykepleien ble det i fjor presentert en artikkel 
med temaet belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende 
til mennesker med ruslidelse. Her påpekes det at når et 
familiemedlem har et alkohol-/rusproblem, påvirkes relasjoner, 
roller og funksjoner. Stress, mestring og helse er tett relatert, og 
langvarig belastning og stress kan gi både fysiske og psykiske 
negative helseeffekter. Det henvises i denne forskningsartikkelen 
til at sammenfallende belastninger som bekymringer, 
uforutsigbarhet, utrygghet, økonomiske belastninger, redsel, 
skyld, skam, sorg, stigma, krenkelser, konflikter, konsekvenser, 
stadig nye kriser, en opplevelse av alltid å måtte være på vakt, 
tap av sosial støtte, mestringsdilemmaer og usikkerhet i nåtid og 
framtid ble påvist hos pårørende på tvers av kulturer.

Mer vekt på pårørendes situasjon
I de senere år er de pårørendes egne behov og hensiktsmessig 
mestring vektlagt stadig mer, både innen somatikk og psykisk 
helsevesen. Men på tross av omfattende forskning innen 
stressmestringsfeltet er det fortsatt forsket lite på hvordan 
pårørende til rusmiddelbrukere mestrer sin livssituasjon. 

Stortingsmelding nr.30, «Se meg! En helhetlig 
rusmiddelpolitikk (2011-2012)» bruker begrepet «passiv 
drikking». Med det menes de skader og problem den som drikker 
påfører andre enn seg selv, blant annet familiemedlemmer. 

Vi benytter ofte et begrep som «medavhengighet» når 
vi omtaler den situasjon som noen pårørende kan utvikle i 
relasjoner til et familiemedlem som er rusmiddelavhengig. Å 
være medavhengig er et stort og sammensatt tema som kan gi 
flere ulike symptomer; blant annet psykosomatiske lidelser, og 
i ekstreme tilfeller kan dette føre til angst, depresjon og sågar 
alvorlige rusproblemer.

Tilbud til pårørende inne psykisk helse og rus 
Psykiatrien har i dag kommet langt når det gjelder forståelsen for 
medavhengighet, og det finnes finnes flere gode tilbud. 

Det finnes også en rekke pårørendesentre og 
pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og 
veilede pårørende. Tilbudet er gratis og man trenger ingen 
henvisning.

Alt henger sammen – våre tanker, følelser, kroppslige reaksjoner 
og handlinger.

Hva med de pårørende 
- hvilke konsekvenser har et 
alkoholmisbruk for familien?

For hver person som misbruker alkohol er det i gjennomsnitt minst tre personer 
som sliter med reaksjoner og symptomer direkte knyttet til alkoholmisbrukerens 
adferd og problemer. Dette viser en undersøkelse utført ved Borgestadklinikken i 
Skien. Denne ble presentert i tidsskriftet for Den Norske Legeforening.

Tekst: Helga Bognø, prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet

N
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ergensklinikkene har nå utarbeidet en slik 
brosjyre, og den er publisert. Samarbeidet 
med Eldrerådet vil fortsette, og det er 
tilbudt et temamøte for eldre i Bergen 
kommune med tanke på presentasjon av 
prosjektet og samtidig få en dialog med den 

voksne aldersgruppe om tanker og erfaringer innen feltet.
Etter møtet med Eldrerådet, hvor det var en journalist 

fra BA tilstede, ble det foretatt intervju av prosjektleder. 
En helsides presentasjon av prosjektet ble presentert i BA.

Prosjektleder har også presentert prosjektet for 
lokallaget i Molde, først ved deres årsmøte 5. mars, 
deretter som et tre timers miniseminar 5. april. Ved siste 
presentasjon hadde lokallaget sendt ut invitasjon både til 
egne medlemmer samt eksternt, blant annet til Høgskolen 
i Molde, og satt inn annonse i lokalavisen. 

Prosjektleder har også hatt to møter med 
sykepleierstudenter ved Høgskolen på Vestlandet. Dette 
er siste års studenter som avslutter sitt studium sommeren 
2018. En gruppe av studentene fikk en presentasjon av 
prosjektet, og ut fra denne har de skrevet en oppgave hvor 
målet er å få ut kunnskap om eldre og alkohol til sykepleiere, 
og de har også produsert en informasjonsbrosjyre som 
kan benyttes til dette formålet. Prosjektleder bidro med 
kunnskapsbaserte opplysninger og som ekstern veileder 
for studentene.

Det er også holdt et tre timers seminar for helsearbeidere 
hvor ideelle organisasjoner og kommunale sykehjem ble 
invitert. Det var et meget godt oppmøte og en aktiv og 
spørrende forsamling. For mange var kunnskapen om 
eldre, alkohol og ensomhet lite kjent. Det var også  en 
journalist fra NRK P1 tilstede denne dagen, som intervjuet 
prosjektleder, miljøterapeut ved dagsenteret ved Landås 
Menighets Eldresenter, eldre ved dagsenteret og personalet 
om deres erfaringer og tanker omkring tema. Intervjuet 
ble presentert på programmet ”Her og nå” mandag i 
påskeuken.

Prosjektleder har også gitt en presentasjon av 
prosjektet for Pensjonistforbundet sentralt i Oslo. Flere fra 

administrasjonen deltok, og de fant informasjonen nyttig 
og ville vurdere en satsing i 2019.

Trasoppklinikken i Oslo ble også besøkt den samme 
uken. Trasoppklinikken er en del av spesialisthelsetilbudet 
til Helse Sør-Øst. Her har prosjektleder opprettet et 
samarbeid med en av psykiaterne innen rusbehandling av 
eldre, samt en av familieterapeutene ved klinikken. Dette 
med tanke på hvilken behandling som tilbys for eldre 
(60+), samt oppfølging av pårørende, og ikke minst for å 
få innsikt i hvilke tiltak som kan være til hjelp for begge 
grupper.

Det er også opprettet et samarbeid med fagutvikler 
innen pleie- og omsorgstjenester i Bergen kommune, 
og på vårparten er det satt opp to dagsseminarer for 
helsepersonell i kommunen. 

Ved siden av samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet 
er det også opprettet samarbeid med VID (Vitenskapelig 
høgskole AS på Vestlandet). Begge steder skal prosjektleder 
presentere prosjektet for studentene. 

I løpet av den siste tiden har prosjektleder hatt møte med Eldrerådet i Bergen 
kommune, og i denne sammenheng presentert prosjektet Eldre, alkohol og ensomhet. 
De ble enige om at en brosjyre om eldre og alkohol skulle utarbeides og utleveres til 
Bergen kommune for publisering.
Tekst: Helga Bognø, prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet

Nytt fra prosjektet 
Eldre, alkohol og ensomhet

B
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Bacheloroppgave om 
eldre og alkohol

Tekst: Marit Barene  Foto: Privat

tudentprosjektet tar 
utgangspunkt i DNT 
-  Edru Livsstils eget 
prosjekt Eldre, alkohol 
og ensomhet, og 
prosjektleder Helga 

Bognø har vært veileder for studentene. 
I prosjektoppgaven kommer det fram 
at eldre har for lite kunnskap, at 
helsepersonell ser det å snakke om 
alkohol med eldre og pårørende som 
utfordrende, og at det fokuseres lite på 
temaet i sykepleierutdanningen. 

Studentene stiller spørsmål ved 
hvordan man kan gjøre eldre i stand 
til å bedre og bevare sin helse, og 
mener det er en start at prosessen med 
å forsøke å sette alkohol og eldre på 
agendaen er i gang. At det er begynt 
å gjennomføre forskning på temaet 
kan også ha en positiv virkning. 
Likevel bemerker studentene at en 
av de største utfordringene med 
prosjektarbeidet, og derav de største 
svakhetene med oppgaven, er at 
det finnes lite forskning om temaet 
«eldre og alkohol». Enda mindre 
informasjon finnes det om «eldre, 
alkohol og ensomhet», særlig i Norge. 

Et gjennomgående problem rundt 
temaet er at alkohol ikke er et tema det 

lett snakkes om. Alkoholvaner er noe 
man gjerne tenker på som en privatsak, 
som ingen andre enn individet selv 
skal legge seg borti. At eldre har 
andre alkoholvaner enn tidligere 
eldre, er en ny helseutfordring, og 
kan trolig forebygges noe ved hjelp 
av helsefremmende arbeid, fremfor 
å la det utvikle seg til et større 
helseproblem og en samfunnskostnad. 

Forebygging fremfor 
brannslukking er et begrep som 
kan tenkes på i sammenheng med 
helsefremmende arbeid. Eldre 
oppgir at de ikke har nok kunnskap 
om hvordan alkohol påvirker 
kroppen, eller hvordan alkoholen 
kan gi interaksjoner i sammenheng 
med medikamenter (Knutheim, 
2015). Samtidig kommer det frem 
at helsepersonell ikke føler seg 
kompetente, de føler barrierer eller 
mangler tid til å snakke med pasienter 
om alkohol (Hellum et al, 2017). 

Dersom eldre har for lite 
kunnskap og helsepersonell kjenner 
på hindringer for å informere eller 
snakke om alkohol, vil konsekvensene 
av dette komme etterfølgende. Ved å 
sette alkohol på agendaen, utdanne 
og gjøre helsepersonell kompetente 

Seks bachelorstudenter i sykepleie ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskulen på Vestlandet har 
skrevet en prosjektrapport rundt spørsmålet «Hvordan kan helsefremmende arbeid påvirke eldre 
og helsepersonell sin bevissthet rundt alkohol?»

ELDRE, ALKOHOL OG ENSOMHET

S til å snakke om alkohol, kan man 
muligens fremme en endring (Støver 
et al., 2012).

Da dagens eldre har et mer 
«alkoholpositivt» syn enn tidligere, 
er det viktig at helsepersonell og 
helsevesenet er forberedt på nye 
utfordringer og nye problemstillinger. 
I prosjektoppgaven ønsket derfor 
studentene å fokusere på det 
helsefremmende arbeidet med å få 
helsepersonell i gang med samtalen 
med de eldre om deres alkoholvaner, 
samt å gjøre dem bevisst på at en 
eldre kropp tåler mindre alkohol 
enn en ung, frisk kropp. Ønsket om 
at eldre skal bli mer informert om 
konsekvensene ved å blande alkohol 
og legemidler kommer også fram i 
oppgaven. 

Studentene konkluderer med at 
det er viktig at kunnskap om temaet 
alkohol generelt og alkohol og eldre 
må tilegnes både helsepersonell 
og eldre. Helsepersonell må også 
undervises og få verktøy for å føle 
seg trygge på temaet slik at de kan 
undervise og snakke med eldre om 
alkohol. 
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Skål for alderdommen

D et å vokse opp på Karmøy i et pietistisk samfunn 
på 70-80-tallet, erfart av førsteforfatteren, 
hadde både fordeler og ulemper. Kristendom 
og samhold sto sterkt i bygden. Alkohol var 
noe for ungdommens nysgjerrighet, ikke for 
de voksne og eldre. Vørterøl på landhandelen 
var det nærmeste som kunne tenkes å ha 

samme benevnelse som alkohol.  De eldre satt hjemme og rullet 
tomler, så ut vinduet og nøt dagene og alderdommen.  Det å bli 
eldre og gammel var en naturlig del av livet. Det var et tydelig 
generasjonsskille i klesstilen. Kvinnene kledde seg i blomstrete 
kjoler, tykke brune strømpebukser, lite pent skotøy og håndveske 
på armen. Mennene gikk med grå eller sort terylenbukse, sixpense 
på hodet, et skittent lommetørkle som stakk opp fra buksen, og  
de fleste hadde «sneipen» fra rulletobakken i munnviken. Jeg 
husker tilbake til min barndom med lykkelige eldre. 

Dette var et lite innblikk om livet på bygda i 1970-årene. Mye 
har endret seg siden den gang, blant annet levealderen. På 
70-tallet var levealderen ca. 71 år for menn og 76 år for kvinner. 
Statistisk sentralbyrå viser at vi som befolkning blir eldre og at 
gjennomsnittsalderen i Norge er på høyde med Japan. Forventet 
levealder i 2017 var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. FNs 
befolkningsprognose viser at det vil bli en dramatisk økning 
av den eldre populasjonen fram til 2050. Befolkningsveksten i 
Norge frem mot 2060 vil øke fra dagens antall eldre, som er ca. 
600 000, til 1,3 millioner.

Inntak av alkohol har økt de siste 20 årene fra ca. 5 til ca. 7 liter 
ren alkohol per person. Den aldrende befolkningen drikker  

hyppigere og mer alkohol nå enn tidligere generasjoner (Lunde 
2017). Nåværende eldre generasjon har høyere utdanning 
og bedre økonomi. Den økonomiske situasjonen gir nye 
muligheter for ferier, økt reising og å oppleve nye kulturer (og 
drikkekulturer), selvrealisering og inntrykk av et vellykket liv 
(Slagsvold, Hansen, 2017). Den norske NorLAG- studien om 
livsløp, aldring og generasjon viser at mange har fått et mer 
kontinentalt drikkemønster i tillegg til den norske drikkekulturen 
(Slagsvold og Løset, 2014). Det blir ikke bare helgedrikking, men 
også vin til hverdagsmat.

Og hvem er den aldrende befolkningen? Næss og Nesvåg (2017) 
påpeker i sin rapport at de eldre i dag er en gruppe fra ca. 60 år til 
over 100 år. Alderdommen har aldri hatt et større aldersspenn. Vi 
snakker om de unge eldre, og de gamle eldre. Antall 100-åringer 
er raskt voksende.  Friske leveår har også økt i takt med økt 
gjennomsnittsalder.

Hvor mye drikker vi?
Overlege Stelander ved alderspsykiatrisk avdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge mener at det er store 
kunnskapshull når det gjelder eldre og bruk av alkohol. Hun 

Begge sitter som medlemmer i 
styringsgruppen i prosjektet vårt 

 ”Eldre, alkohol og ensomhet”, 
DNT-Edru Livsstil.

Tekst: Monika Kvalavåg og 
Arvid Skutle

Monika Kvalavåg er 
forskningskoordinator

Arvid Skutle er forskningsdirektør 
ved Bergensklinikkene.

Figuren over viser andel av kvinner og menn som drikker minst en 
halv flaske vin eller tilsvarende med alkohol 2-3 ganger per uke. 
(Slagsvold, Hansen, 2017). Eldre (60-79 år) drikker mer enn unge 
voksne (30-39). En flaske vin for uken i snitt for omtrent hver tiende 
60-åring utgjør mer enn 50 flasker vin i året, enda mer hvis vi tar med 
feriedrikking. 
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viser blant annet til Italia som har anbefalinger som tilsier at eldre 
bør drikke 35 % mindre enn yngre. Australia gir informasjon 
om helseskader ved samtidig bruk av alkohol og legemidler, 
hvor anbefalingene er ingen inntak av alkohol samtidig med 
legemidler. Norge har ingen spesifikke anbefalinger til eldre 
(Kaljord, 2018).

Kunnskap om alkoholens påvirkning på eldre  
På bakgrunn av normale aldringsprosesser vil eldre kropper 
tåle alkohol dårligere enn yngre kropper. Høyt alkoholforbruk 
kan gi helseutfordringer somatisk og psykisk (Næss og Nesvåg, 
2017).  Endringer i muskelmasse og aldersrelaterte endringer 
i hjernen starter allerede i 40-50 års alderen. Når en blir eldre 
reduseres toleransen for alkohol, og koordinasjonsproblemer 
oppstår ved lavere alkoholinntak. Dette kan medføre fall og 
ulykker og alvorlige konsekvenser (Actis, 2017).  Fra og med 
60 år reduseres kroppsvæske i forhold til fett. Det vil si at det 
blir mindre vannvolum i kroppen som alkoholen blandes ut i. 
(Støver m.fl. 2012). En får redusert lever og nyrefunksjon som 
igjen kan føre til at alkohol i små menger kan gi forgiftninger og 
organskader (Actis, 2017). Evnen til å tenke, være oppmerksom, 
tenke logisk, utføre handlinger, huske og planlegge blir fortere 
svekket (Holm, 2018). Ved langvarig og høyt alkoholinntak kan 
en se ulike symptomer som svekker den kognitive fungeringen, 
herunder forvirring, dårlig hukommelse, oppmerksomhetssvikt 
og vanskeligheter med å kontrollere følelser. Symptomene kan 
være skader i frontallappen av hjernen (Elovsson, 2018).

Kunnskap er helse i hver krone. 
Å gi kunnskap til eldre populasjonen vil mest sannsynlig 
gi oss mer helse i hver krone. Økt helse i hver krone kan 
redusere samfunnskostnadene relatert til alkohol og dens ulike 
skadeomfang. Kostnadene er vanskelig å beregne, men de er i 
alle fall store. Det er stipulert en kostnad på ca. 10 milliarder 
kroner bare i forhold til arbeidslivet i form av sykefravær og 
produksjonstap relatert til alkohol (Oslo Economics, 2013). 
I tillegg kommer skadevirkningene av alkohol hvor det er 
vanskelig å stipulere reelle kostander. I 2011 var det over 100.000 
pasientkontakter i Norsk helsevesen med alkoholrelaterte 
diagnoser. 

Kartleggingsmetoder for å avdekke problematisk bruk av alkohol 
er ikke så godt kjent blant helsepersonell. Actis rapport (2017) 
viser til en undersøkelse blant norske allmennleger hvor tre av 
fire leger ikke brukte kartleggingsverktøy for å avdekke mulig 
risikofylt alkoholkonsum. Samme rapport viser at ca. 72 % av 
helsepersonell i primærhelsetjenesten har vært i kontakt med 
pasienter som hadde utfordringer med alkohol. Utfordringene 
til pasientene var innenfor helse, funksjon og relasjoner (Actis, 
2017).  

Helsepersonell opplever det vanskelig å snakke med pasienter 
om alkoholvaner. Dette er mest sannsynlig relatert til mangel 
på kunnskap blant helsepersonell om rusproblematikk og dets 
skadeomfang (Ytrehus og Ervik, 2014). Lunde (2017) viser til at 
helsepersonell må ha kunnskap om normale aldringsforandringer 
for å kunne forstå rusens virkning hos eldre. Hun viser til at økt 
kunnskap innenfor biologiske og psykososiale endringer bør 
være en del av grunnopplæringen til helsepersonell som jobber 
med eldre. 

Kartlegge bruk av alkohol hos eldre 
Hvorfor bruke et standardisert kartleggingsverktøy? AUDIT 
(Alcohol Use Identification Test) er et screeningverktøy med 
10 spørsmål for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 
12 måneder. AUDIT er utviklet av WHO, for å identifisere og 
intervenere overfor problemfull alkoholbruk. AUDIT kan 
utføres enkelt via internett, app på telefon eller i papirvariasjon. 
En kan gjennomføre testen selv eller sammen med en fagperson. 
AUDIT er ikke et diagnostisk kartleggingsverktøy, kun et 
screeningverktøy (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse, 2018).

Opptrappingsplanen for rusfeltet(2016-2020) anbefaler metoder 
for å kunne avdekke og kartlegge tidlig oppdagelse av alkoholbruk 
og intervensjon blant eldre. Dette for å forebygge og helsemessige 
utfordringer og styrke den enkeltes evne til å mestre egen helse 
og hverdag. AUDIT er en slik metode, og bør gjøres kjent i helse 
og sosialsektoren både blant leger og sykepleiere og for øvrig 
annet helse og sosialpersonale.  

Det er menneskelig med berg og dalbaner. 
Å bli eldre innebærer både gleder og sorger på lik linje med den 
yngre generasjon. NorLag, en longitudinell studie med personer 
i andre halvdel av livet (40+),  viser at det ikke er tydelige 
årsakssammenhenger mellom aldring og økt alkoholinntak. Det 
er flere faktorer som kan medvirke til den nye drikkekulturen 
blant eldre. Alkohol øker jevnlig i andre halvdel av livet, og dette 
kan relateres til større evne til nytelse og livskvalitet. Mange 
eldre opplever økt livskvalitet med å nyte alkohol, samt at 
alkoholen kan gi et følelsesmessig engasjement med intensitet og 
tilstedeværelse. Mange eldre opplever at de sterke følelsene blir 
sjeldnere med alderen (Slagsvold og Løset, 2014).  

Det er blitt en mer liberal holdning til alkohol, og et økt 
oppmerksomhet rundt alkohol gjennom vinspalter om omtale 
av alkohol generelt som kan gi en opplevelse av at alkohol ikke 
er så ille (Ibid).  I en fersk kunnskapsoppsummering mener eldre 
at de har god kontroll på eget alkohol forbruk, og at de ikke er 
bekymret for helseutfordringer senere i alderdommen (Bareham 
m.fl., 2018). 

De eldre setter pris på alkoholen og rollen den spiller i sosiale 
aktiviteter, og alkohol forbindes gjerne med ”det gode liv”. 
Det kan også tyde på at det er vanskelig å gjøre endringer i 
alkoholinntaket etter at en har pensjonert seg, da en ofte fortsetter 
med den samme livsstilen (Bareham m.fl. 2018).

Avslutningsvis vil vi løfte fram det paradoksale bildet med at 
både folks levealder og deres årlige alkoholforbruk er økende, 
men antageligvis ikke til gjensidig nytte. Det er andre forhold 
enn alkohol som kan forklare at vi har bedre helse og lever lenger. 
Det store flertall av eldre har nok et fornuftig forhold til alkohol, 
men det er en del som nok overdriver. Vi sitter igjen med et 
inntrykk av at det ikke er tilstrekkelig med kunnskap blant eldre, 
helsepersonell og i samfunnet generelt om skadevirkningene 
fra alkohol. Alkoholvaner tidlig i livet ser ut til å vare livet ut.  
For storkonsumentene av alkohol er ikke det godt nytt; det kan 
bidra til både redusert livskvalitet og levelengde.  Vi må tørre å ta 
tak i dette på en tydelig og mer profesjonell måte. Så derfor: En 
edruelig skål for alderdommen!

ELDRE OG ALKOHOL
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VERVING

Vervingen fortsetter!

I begynnelsen av mai gikk prosjektleder Linda Hagewick 
ut i mammapermisjon, og Maria Zafar, som akkurat har 
vært vikar for organisasjonssekretær Hilde Rivera i et år, 
og kjenner organisasjonen godt, har tatt over som vikar for 
Linda. 

Verveaktivitet hittil i år
Både ansatte og frivillige har gjort en sterk innsats på 
ulike arrangementer og stands i vår. Vi har markert flere 
ulike merkedager – på den internasjonale kvinnedagen 8. 
mars hadde de ansatte stands i Oslo, Kristiansand, Molde 
og Knarvik og fikk vervet 13 nye medlemmer, og vi har 
ellers markert blant annet den internasjonale vanndagen 
22. mars, den internasjonale familiedagen 15. mai. Mange 
flere merkedager står også på planen fremover.

I Molde har organisasjonskonsulent Åsmund Kleivenes 
fått opprettet en ungdomsklubb, «Fredagstreff», hvor vi 
har rekruttert flere unge medlemmer, og i Knarvik har vi 
samarbeidet med ungdomsklubben Salto, politiet, BUP og 
en russpesialist om en temakveld for ungdom om alkohol 
og rus.

På Sørlandet, hvor organisasjonskonsulent Daniel H. 
Nilsen holder til, har Kristiansand-laget hatt besøk av Jon 

Almaas fra TVNorge-programmet «Praktisk info med Jon 
Almaas». Programlederen ønsket å lage en reportasje om 
det å feste uten alkohol. Klippet fra besøket hans kan du se 
på Edru Livsstils Facebook-side. Synlighet i beste sendetid 
på TVNorge har nok hjulpet oss å nå ut til mange som ikke 
har hørt om oss før.

Helgen 26. – 27. mai deltok vi med stand på 
Oslo Vegetarfestival – her stilte Magne Richardsen, 
organisasjonskonsulent i Oslo, Elisabeth Kristiansen, 
leder av Oslo-laget og Maria Zafar på stand, sammen med 
frivillige fra Edru Livsstil Oslo+. Her delte vi ut veganske 
vafler, og Shagufta Parveen og Eva Hukkelås var blant de 
flinke frivillige som stod for mesteparten av vaffelstekingen. 
I løpet av helgen fikk vi 29 nye medlemmer.

8. juni markerte vi som vanlig Rusfri dag – alle ansatte 
var i Oslo i forbindelse med strategikonferansen, så vi slo 
sterkt til med stand tre ulike steder i Oslo – på Youngstorget, 
Egertorget og på Grønland. Frivillige i Gol Fråhaldslag 
markerte også dagen i samarbeid med Frelsesarmeen.

Vi er sterkt synlige i sosiale medier med hyppige 
oppdateringer og opplever økt engasjement, både i 
konkurranser og som kommentarer og likes. Det samme 
gjelder nettsiden – her ser vi også økt trafikk. 

Verveprosjektet har nå pågått i litt over et halvt år – og vi er allerede på god vei 
til å nå landsstyrets mål om 400 nye medlemmer i år. Vi tar det ikke med ro av den 
grunn – motivasjonen til å fortsette denne positive trenden er på topp!

Tekst: Maria J. Zafar

I forrige medlemsblad kunne du lese om Kjell Ove og Randi Kleivenes, som hadde vervet 
over 60 medlemmer på bare et par måneder. Nå har de gått forbi målet sitt på minst 100 
medlemmer i år – de har vervet hele 112,  men har ikke tenkt å stoppe med det første! 
Foto: Åsmund Kleivenes

Sammen med Daniel H. Nilsen har 
Anita Voreland gjort en utmerket 
innsats på vervestands. Hun har  
allerede vervet omlag 20 medlemmer 
i år! Foto: Daniel H. Nilsen

Fantastisk
 

frivillig
 

innsats!
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381
nye medlemmer 

hittil i år

Planer for sommeren
Sommeren er full av verveplaner, og vi har for anledningen 
ansatt Elisabeth Kristiansen i et vikariat. Sammen med 
Magne Richardsen legger hun ut på verveturné i Oslo, 
Akershus og Østfold, samt Midt- og Nord-Norge, hvor vi 
nå satser på økt medlemsvekst. Her kommer også Åsmund 
til å verve i forbindelse med Midnight Sun Marathon 
i Tromsø i juni. Maria har hatt ververeise til Sogn og 
Fjordane, som også er blant fylkene hvor vi gjerne skulle 
hatt flere medlemmer.

I august skjer det mye på en gang – her står som vanlig 
Arendalsuka på programmet, hvor Marit, Magne og 
Elisabeth stiller sammen med frivillige fra Sørlandet. 

Daniel skal også delta med stand på KRIK (Kristen 
Idrettskontakt) sin sommerleir i Bø i Telemark, hvor Idrett 
Uten Alkohol også vil stille, der flere tusen treningsglade 
ungdommer kommer til å være tilstede. 

August er også tid for fadderuker rundt omkring 
i landet, og vi er i gang med planleggingen av hvordan 
DNT – Edru Livsstil kan delta og fremme et alkoholfritt 
alternativ.

Vi er ellers tilgjengelig for vervestands for lokallagene 
– ta kontakt med prosjektleder Maria på maria@edru.no 
eller ring hovedkontoret på 40 80 10 30.

Fantastisk
 

frivillig
 

innsats!

Husk 
vervekampanjen!

Vi gir deg et valgfritt gavekort dersom 
du verver medlemmer for oss i år! 
Antall betalende medlemmer du har 
vervet telles opp etter nyttår, og du 
belønnes slik:

1 medlem                        kr. 100,-              
3 medlemmer                 kr. 200,-              
5 medlemmer                 kr. 300,-
10 medlemmer               kr. 1 000,-            
15 medlemmer               kr. 2 000,-            
30 medlemmer               kr. 4 500              
50 medlemmer               kr. 9 500,- Foto: Maria J. Zafar
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elgen 26. – 27. mai deltok vi med stand på Oslo 
Vegetarfestival, som ble arrangert i Kuba park. Tusenvis 
av mennesker tok turen til parken denne helgen – kanskje 
ikke så rart når gradestokken viste 30 varmegrader, og 
tilbudet av gode matretter og smaksprøver var stort.

Veganske vafler og gratis oppskriftsbøker
Ansatte og frivillige fra Edru Livsstil Oslo+ hadde på forhånd laget 36 liter vegansk 
vaffelrøre – altså uten melk og egg. Den deilige lukten av kanel og kardemomme trakk 
til seg folk til standen gjennom hele helgen, og tilbakemeldingene var at disse vaflene var 
fantastisk gode – til og med bedre enn vanlige vafler, ifølge mange. 

Vi delte også ut gratis eksemplarer av boken «Drikk mer» av Frelsesarmeen, med 103 
oppskrifter på alkoholfri drikke, og promoterte siden vår www.festbrems.no, hvor man 
blant annet finner gode festtips og oppskrifter på mat og alkoholfrie drinker.

Kurs i alkoholfri drinkmiksing
Søndag arrangerte vi kurs i alkoholfri drinkmiksing med bartender Jakob Spangenberg. 
Kokkekursteltet var fullt, Jakob mikset flere forskjellige drinker og delte ut smaksprøver 
– et vellykket arrangement!

I løpet av helgen fikk vi hele 29 nye medlemmer og massevis av positive 
tilbakemeldinger. Det var tydelig at mange av de besøkende på vegetarfestivalen er vant 
til å tenke utenfor boksen og har et bevisst forhold ikke bare til mat, men også det å velge 
alkoholfritt. Oslo-laget er godt fornøyd med det strålende resultatet!

Tekst og foto: Maria J. Zafar

H

Edru Livsstil Oslo+ på 
Oslo Vegetarfestival

Jakob Spangenbergs kurs 
i alkoholfri driknkmiksing 
var populært.

Leske var også tilstede. 
Våre medlemmer får rabatt 
på bestillinger fra leske.no.
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Edru Livsstil Oslo+ på 
Oslo Vegetarfestival

Oppskrift på veganske vafler
Ingredienser:
• 4 dl soyamelk med vaniljesmak
• 1/2 ss sukker 
• 2,5 ts bakepulver 
• 1 ss flytende rapskokos (Berit Nordstrand) 
• 1 dl rapsolje 
• 3 dl hvetemel 
• 2 ts kanel 
• 1 1/2 ts kardemomme

Fremgangsmåte:
1. Blad sammen alle de tørre ingrediensene.
2. Bland inn soyamelk mens du rører, og tilsett olje og flytende rapskokos.
3. Sett røren kaldt i 20 – 30 minutter.
4. Smør vaffeljernet med flytende rapskokos, og stek vaflene til de har en  
 fin og gyllen farge.
5. Serveres med syltetøy.
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2016 startet Drammensguttene og brødrene 
Christian og Alexander Leske.no. Da var det 
allerede en stund siden de begge hadde sluttet å 
drikke alkohol. Christian forteller hvordan de 
begge satt og klagde over det dårlige utvalget av 
alkoholfri drikke i Norge. «Ja vel, det blir ikke 
noe bedre av å sitte å klage – vi tar saken i egne 

hender! Hva med å lage en nettbutikk med bare digg 
alkoholfri drikke?» - og ideen til Leske var født. 

Christian, som er 30 år, har en bakgrunn i markedsføring og 
digital design. Alexander på 32 er økonom, og begge deres 
erfaringer og kunnskap har hjulpet veldig i oppstartsfasen av 
bedriften. I 2017 kom Håkon med på laget og, fungerer i dag 
som salgssjef. Han tar seg særlig av business to business-salg for 
Leske.no.

Mange av Leske.no sine leverandører befinner seg i England. 
Dette er favorittlandet til guttene når det kommer til deilig drikke. 
I dag har de fire produsenter i England som de distribuerer 
varer for i Norge. Den nyoppstartede bedriften begynte med 
smakskasser som kundene kunne abonnere på, på samme måte 
som de kjente matkassene.

Det primære markedet er privatmarkedet, hvor det i dag ikke 
finnes noen andre aktører som gjør det samme som Leske.no. 
På bedriftsmarkedet er det mer konkurranse fra større aktører 
som har et fast sortiment å tilby restauranter og serveringssteder. 
Leske.no ønsker å hjelpe bedrifter å ha et godt utvalg alkoholfri 
drikke, for sånn er det dessverre ikke alle plasser i dag. Responsen 
fra bedriftene har vært positiv, og at det egentlig burde være en 
selvfølge at eksklusive alkoholfrie drikker må finnes til servering.   

Drikker man ikke alkohol er det lett å føle seg ekskludert i 
en middagssetting – flotte drinker serveres til dem som drikker 
alkohol – mens de som er avholds får samme gamle eplemost. 
Guttene på Leske.no ønsker også å sloss mot urettferdigheten 
som er så kulturelt betinget at mange ikke ser den engang. De vil 
skape forståelse – man må ikke drikke alkohol om man ikke har 
lyst. Å alltid måtte forsvare seg når man får spørsmålet «hvorfor 
drikker du ikke?» blir masete i lengden. 

Foretaksidéen er blitt meget godt tatt imot av forbrukerne og 
målgruppen. Folk føler seg hørt og er glade for at noen endelig 
tar problemstillingen på alvor og gjør noe med den. 

Det er mange lovord fra avholdsmennesker, men også de 
som drikker alkohol av og til er veldig åpne for nye smaker og 
alternativer. Gravide er også en stor målgruppe. Det går oppover 
med salget, og Leske.no opplever vekst fra måned til måned. 

Utfordringen med å starte opp var knyttet til logistikk. Det 
er ikke bare lett å sende en eller flere glassflasker i posten. Det 
blir tung frakt, dyrt og vanskelig. På grunn av at de hadde pakket 
for dårlig knuste 25 % av flaskene i begynnelsen. Men nå har 
de funnet emballasjeløsninger som er trygge hele 
veien.

Leske.no har tre hovedmål: 
- Bli «the go to place» for alkoholfri   

 drikke i Norge på nett.
- Være størst og ha det bredeste   

 sortimentet av alkoholfri drikke.
- Hjelpe bedrifter, restauranter og   

 serveringssteder med å alltid ha et   
 knallgodt utvalg av førsteklasses   
 alkoholfri drikke.

De har også et ønske om å starte et eget bryggeri 
med ingefærøl.
Leske.no har ikke et ønske om å lage produkter eller selge 
produkter som er etterligninger av alkohol, som for eksempel 
alkoholfri vin. Grunnen til dette er at de ikke tror at folk som 
vil drikke alkoholfritt ønsker en følelse av at de drikker alkohol. 
I stedet for alkoholfri øl og vin selger Leske.no blant annet 
spennende musserende juicer, matcha-drikker og ingefærøl. Det 
skal være kvalitet, ikke en kopi av noe annet. Produktene ser også 
veldig bra ut, og mange skjønner ikke at det ikke er alkohol. 

4. mai ble det lansert en rekke nyheter på Vinmonopolet, 
og den ene varen Leske.no importerer, Luscombe Hot Ginger 
Beer, er blant disse. Det vil si at de, sammen med produsenten 
Luscombe, vant et anbud Vinmonopolet hadde ute da de lette 
etter en ny ingefærøl. Dette er en stor milepæl for guttene fra 
Drammen, og en «game changer» for Leske.no. 

Som 
medlem av 

DNT – Edru Livsstil 
får du 15 % rabatt på 

bestillinger fra 
Leske.no. 

Tekst: Linda Hagewick  
Foto: Leske

Førsteklasses alkoholfri 
drikke rett hjem

I
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SAMARBEIDSPARTNERE

Aktivitetsleir i                 2018: 
Sånt no ha’kke vi i by’n

Jubas aktivitetsleir i 2018 går av stabelen i Sykkylven, nærmere bestemt Orreneset 
Misjonssenter. Uke 30 er uka, ankomst er satt til mandag 23. juli og avreise er lørdag 
29. juli. 

Orreneset ligger i den sunnmørske fjellheimen og fint vær blir det uansett, enten 
sola skinner eller det regner! Vi vil gå turer, vi vil sykle, vi vil bade, vi vil spise god mat, vi 
vil ha utflukter og vi vil være sammen. Aktivitetsleiren er en familieleir – ta gjerne med 
barnebarn eller storfamilien. Overnatting foregår innendørs, mens de fleste aktiviteter 
er utendørs. 

Målet med aktivitetsleiren er at alle skal ha en flott uke, få nye venner og lære noe 
nytt. 

All informasjon om leiren ligger på aktivitetsleir.no 
Påmeldingsfrist var 5. juni. Ta kontakt med Ida i leirkomiteen ved spørsmål.                
E-post: ida@juba.org  Telefon: 97193885

Over en av fire butikker selger alkohol til mindreårige
Hvert år tester Juvente, som er ungdomsorganisasjonen til DNT – Edru Livsstil, om 
butikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. I mai kom det ny rapport med 
resultater fra kontrollene i 2017.

Tallenes tale er klar: Det er fortsatt et stort behov for å rydde 
opp i kommunenes kontroller og butikkenes rutiner for å spørre 
om legitimasjon. Av 972 testede butikker, fikk mindreårige fra 
Juvente kjøpt alkohol i 26 %. Det er et høyt tall som viser at det 
er en klar systemsvikt. 

De lovlige salgskanalene for alkohol burde være lette å regulere 
for å unngå salg til mindreårige. Men som Juventes undersøkelse 
viser, får man ikke det til.

Av fylkene gjør Nordland og Finnmark det dårligst, med salg i 
henholdsvis 59 % og 46 % av forsøkene, mens Nord-Trøndelag 
er beste fylke med salg i 14 % av forsøkene, etterfulgt av Aust-
Agder og Oslo, begge med 16 %. Arendal er beste kommune, 
med 28 forsøk uten salg. 

Ser man på kjedene kommer Bunnpris dårligst ut. Disse 
butikkene solgte alkohol i 38 % av forsøkene. På andre enden 

av skalaen er Kiwi med 12 %. Vinmonopolet har blitt testet 71 
ganger, og solgte alkohol i tre av forsøkene.

Krever endringer
Juvente krever endringer for å få bukt med det ulovlige salget. 
Siden det i dag er den butikkansattes skjønnsmessige vurdering 
som avgjør om kunder blir spurt om legitimasjon, slipper for 
mange gjennom. For å unngå dette, krever Juvente at alle som 
skal kjøpe alkohol eller andre varer med aldersgrenser må vise 
legitimasjon. En legitimasjonsplikt for alle vil være forutsigbar 
både for kunder og butikkansatte, og sørge for at salg til 
mindreårige ikke skjer.

Juvente støtter også forslaget som ligger i Stortinget nå om å 
redusere maks antall prikker som gir inndragning av bevilling fra 
12 til 8. Med en slik endring vil salg til mindreårige gi maksimalt 
antall prikker og dermed også inndragning av bevilling.

Realistiske kontroller
I Juventes kontroller går en mindreårig inn i butikken, tar med 
seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, for så å stille 
seg i kø for å betale i kassa. De som deltar i Juventes kontroller 
gjør ingen forsøk på å framstå eldre enn de er, og det brukes 
ingen former for falsk legitimasjon. Hvis kontrollørene blir spurt 
om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke, kan jeg få kjøpe 
likevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres 
som salg. Får de ikke kjøpt, forlater de butikken og forsøket 
registreres som ikke salg.

Foto: Juvente

Foto: Juba
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Gol fråhaldslag hadde stand 
på Rusfri dag

Gol Fråhaldslag hadde stand saman 
med Frelsesarmeen den 8. juni.
Kjell Torstein Hagen frå Gol 
Fråhaldslag deltok på standen saman 
med to damer frå Frelsesarmeen.

”Dette er god reklame - det er viktig 
å vera synleg”.

Tekst og foto: Tormod Skarsgard

Etter over 30 år med drømmer og planlegging, ble Røbekk kirkesenter i Molde endelig innviet i fjor høst. 
Med forsamlingshusets beliggenhet i en av Moldes raskest voksende bydeler, kom ikke spørsmålet fra 
ei tenåringsmor overraskende på Bolsøy menighet: ”Skal dere snart starte ungdomsklubb?”

Ny ungdomsklubb i Molde Tekst og foto:  
Åsmund Kleivenes

”Fredagstreff ” som eneste aktivitet. Og 
klubben er nettopp det: en aktivitetsklubb. 
Her spilles det brettspill, fotballspill og 
bordtennis. Styremedlemmene lager og 
leder quizer og Kahoot, vi ser film på det 
enorme lerretet, vi leker ”Røret” og vi 
spiller skurefillehockey og mere til.

Styret er sterkt involvert i 
programplanleggingen, og de er tydelige 
på at det viktigste for dem er å ha et sted 
å samles på fredagskveldene. Et sted 
hvor de ikke nødvendigvis trenger å 
være aktive hele tiden, men hvor de like 
gjerne bare kan sitte og prate. Etter hvert 
som medlemsmassen stabiliserer seg, og 
ungdommene og lederne blir enda bedre 
kjent med hverandre, kommer vi til å 
putte inn korte fellessamlinger med ulike 
tema, som f.eks. rus. I høst vil vi også 
sende noen av medlemmene til Juventes 
nasjonale Kolon-skolering i Oslo, i tillegg 
til at alle medlemmene får tilbud om å 
delta på menighetens ettårige lederkurs.

For å sikre den ikke ubetydelige 

kritiske massen, lot Bolsøy menighet 
konfirmantene få den første 
klubbkvelden godkjent som en av de 
åtte obligatoriske gudstjenestene. Det 
- og et fjell av hjemmelagde pizzaer 
levert på døra av naboer, menighets- og 
lokallagsmedlemmer - sørget for fullt hus 
oppstartskvelden. Litt over halvparten 
har fortsatt å møte opp, og at de trives 
er det liten tvil om: selv om klubben 
stenger klokka 22, er det alltid noen som 
henger igjen den timen vi lederne rydder 
og vasker, og fra høsten av vil de ha 
”Fredagstreff ” annenhver uke. Så nå må 
vi bare lete etter flere ledere og kaféverter.

pørsmålet gikk videre til 
organisasjonskonsulent 
Åsmund Kleivenes, 
som i noen år allerede 
hadde hatt et samarbeid 
med menigheten 
om alkoholseminar 

for konfirmantene. I et påfølgende 
idédugnadsmøte formidlet han Edru 
Livsstil Moldes ønske om å få til mer 
aktivitet i lokallagets nedslagsfelt. Begge 
parter så umiddelbart at man her sto 
overfor en vinn-vinn-situasjon: Bolsøy 
menighet kunne tilby flotte, moderne 
lokaler for ungdom som savnet et 
aktivitetstilbud på kveldstid, og Edru 
Livsstil Molde kunne stille med midler til 
utstyr og drift.

Det har skjedd en endring i 
Frivillighetsnorge de siste 20 åra: Da 
Kleivenes drev barne- og ungdomsarbeid 
på Grønland i Oslo i studietida på 90-tallet, 
opplevde han at folk nærmest sto i kø for 
å være med som frivillige ledere. Vinteren 
2018 måtte klubboppstarten utsettes 
et par ganger i mangel av lederkrefter. 
Løsningen er blitt en forsiktig start med 
fire fredagskvelder fra midten av mars 
og fram til sommerferien, hvor et knippe 
relativt faste ledere står for aktiviteten 
og kontakten med ungdommene, mens 
frivillige fra menigheten og lokallaget 
engasjerer seg som ad hoc-kaféverter. 
Dermed slipper lederne å tenke på 
vaffelsteking, pizzasalg og oppvask, 
samtidig som det oppleves lettere og 
mindre forpliktende for folk å tegne seg 
for en temmelig konkret kjøkkenoppgave 
en gang eller to i året.

Tiltaket er registrert som lokallaget Edru 
Livsstil Røbekk, som har ungdomsklubben 

S
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Tirsdag 1. mai fikk lokallaget i Kristiansand besøk av Jon 
Almaas og hans TV-crew i anledning filmopptak til TV-
programmet «Praktisk info med Jon Almaas» som går på 
TVNorge. De skulle lage et innslag om alkohol og flatfylla, 
og ville oppleve hvordan man kan kose seg og ha det hyggelig 
uten alkohol.

Vi var alle nervøse før han kom, men det hadde vi ingen grunn 
til. Han pratet med alle, fikk oss til å slappe av, og vi opplevde 
ham som en flott fyr, snill og sjarmerende. Han var med på det 
meste, strikket litt og hadde til og med meninger om ull og 

garnvalg. Jon tok også et slag 
biljard med vårt medlem Else 

Johansen, og selv om han 
vant og lurte Else, tok hun 

det med et smil. TV-
komikeren holdt også 
musikkonkurranse 
for oss, og det var 
moro. Crewet filmet 
hele kvelden, og vi 
var spente på hva 

de ville ta med i TV-
programmet. 

Før TV-kjendisen 
forlot Totalen, fikk 

lokallaget en biljardkø i gave 
av den kjente TV 

programlederen. Vi hadde en annerledes 
opplevelse i Totalen denne kvelden, koselig og utrolig gøy, 
samtidig som vi fikk fortalt ham og TV-crewet mye om 
avholdslaget og organisasjonens arbeid. Programmet ble vist 
på TVNorge 8. mai.

Kjendisbesøk på 
Totalen i Kristiansand

Tekst: Linda Martinsen
Foto: Silje Martinsen

Osterøy kommune delte i 2017 ut sin kulturpris til 
Osterøytrimmen. Det var Jorunn S. Holsen og Kjellaug 
Hartveit som ble tildelt æresbemerkelsen for sitt 
lange engasjement og frivillige innsats med det årlige 
arrangementet gjennom 33 år. De har planlagt, tilrettelagt, 
motivert frivillige, lagt ut naturposter, gjennomført 
åpningssamling om våren og storsamling i Osterøyhallen 
om høsten med premieutdeling og servering til flere 
hundre turgåere. Osterøytrimmen er blitt et tradisjonelt 
arrangement på det som betegnes som landets største 
innlandsøy, og trimmen samler hvert år hundrevis av 
«ostringer», unge og gamle, og sveiser sammen ulike 
generasjoner til felles vandring i naturen. 

I april arrangerte derfor lokallaget Edru Livsstil Osterøy 
festkveld på Osterøy museum til ære for de over 40 
frivillige som er engasjert i Osterøytrimmen. Helge Brekke 
som selv mottok Norges Frivillighetspris i 2012 holdt 
festtale om frivillighet, noe han kan mye om. Ordfører 
Jarle Skeidsvoll holdt takketale på vegne av kommunen i 
forbindelse med Kulturprisen, og generalsekretær Marit 
Barene holdt foredrag om frivillighet i en organisasjon i 
vekst og endring. 

Stor festkake, festglade folk, trekkspill og bildeshow av 
Osterøytrimmen 2017 med vakker musikk i bakgrunnen 
gjorde kvelden til en flott opplevelse og velfortjent heder 
til alle de frivillige.

Frontfigurene til Osterøytrimmen, Jorun og Kjellaug, ble 
i tillegg overrasket over å bli tildelt den høythengende 
Klostermedaljen med diplom. Velfortjent heder til stående 
applaus gikk denne kvelden til to flotte damer.

Kulturpris og 
Klostermedaljer til 
Edru Livsstil Osterøy
Tekst: Marti Barene       Foto: Rigmor Vedå

Å få besøk av en TV-kjendis er ikke hverdagskost, 
men når Jon Almaas, komiker og programleder 
for ”Praktisk info med Jon Almaas”, tar kontakt 
fordi han fant oss øverst på Googlelista ved søk 
på ordet ”avhold”, takker vi ikke nei til festlig 
besøk.
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Hvorfor er du avholds? 
I ungdomsårene fant jeg ut at alkohol ikke ga meg noe, så jeg lot 
være. I voksenårene har jeg fått bekreftet de negative sidene med 
alkohol. Kort sagt så er jeg avholds fordi da er jeg alltid klar i 
hodet, og unngår de negative sidene.

Favorittdrikke: 
Iskaldt vann. I mange år har jeg vært altfor glad i Cola.

Favorittordtak: 
”Vi må lære å godta vår smerte, forandre på det vi kan og le av 
resten.”
 
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Kan ikke komme på en enkelthendelse, men generelt er det 
ubehagelig med for fulle mennesker.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når 
det gjelder rus: 
Ingen ville ha behov for å bli beruset.
 
Favorittsted og hvorfor: 
Kristiansand er Norges svar på Syden. Det er i det minste mildere 
vintre og lengre somre. 

Hva er viktig i ditt liv: 
Trivsel i hverdagen – gode venner og god mat.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan organisasjonen 
bli bedre på:
Gode på å tilby alkoholfrie alternativer og fronte viktige prosjekter 
som Idrett Uten Alkohol. Kan bli bedre på synlighet.

Jøran Jensen (34)
Bosted: Kristiansand
Yrke: Regnskapsfører

Jostein Ukkelberg (81)
Bosted: Molde
Yrke: Pensjonist/div. postskoler

Hvorfor er du avholds? 
Jeg er nærmest født inn i avholdsbevegelsen og er fortsatt medlem i flere 
avholdsorganisasjoner. Jeg begynte i barnelaget «Solglytt» ved Strande 
skole som 9-åring i 1946. Jeg har vært leder i Årø og Strande avholdslag/
senere Molde og omegn avholdslag 1961 – 2016.
Og jeg har vært medlem i MA siden 1961 og i Tempelridderordenen siden 
1988.  

Favorittdrikke: 
Vann.

Favorittordtak: 
”Vær et godt eksempel for andre.”

En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Nordisk Postpensjonisttreff i Danmark hvor jeg var eneste avholdsmann.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når det 
gjelder rus: 
Et samfunn med mindre rus og færre rusmisbrukere.

Favorittsted og hvorfor: 
Barbados i Vestindia. Fint og topp klima.

Hva er viktig i ditt liv: 
Få være frisk og aktiv.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan organisasjonen bli 
bedre på:
Organisasjonen arrangerer gode møteplasser, men vi må bli flinkere til å få 
nye medlemmer til å møte på aktiviteter.

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

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

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

Verv en 

venn!



 Edru Livsstil 2 - 2018  27 

Har du løst kryssordet? 
Send løsningsordet til DNT - Edru Livsstil, Pb 140, 5903 Isdalstø.
eller på e-post: medlemsblad@edru.no 
innen 21. september 2018.

Løsningen på kryssord i nr 1/18 var 
“Juba- året forrige år ble vellykket”
Jorunn Haukås fra Ytre-Arna har vunnet 
skrapelodd og Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD



Avsender: DNT - Edru Livsstil Postboks 140, 5903 Isdalstø

MEDLEMSFORDELER

På nettsiden  kan du lese mer om hvordan du får tilgang 
til medlemsfordelene.

www.edru.no

Lurer du på noe? Ring oss på tlf: 40 80 10 30.


