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NT - Edru Livsstil
er i vekst. Vi kan
glede oss over at
ca. 500 nylig har
sagt ja til å støtte
vår sak. Hjertelig
velkommen inn i
fellesskapet og jeg håper at du finner
det spennende og meningsfylt. Vi
har bruk for å høre våre medlemmers
meninger og for de som vil engasjere
seg ekstra har vi bruk for villige
hender. Ta kontakt med ditt lokallag
eller vårt landskontor med det du har
på hjertet.
DNT - Edru Livsstil har fått en
veldig god drahjelp av forskningen
den siste tiden. Det er slått fast at det
ikke er helsemessige gevinster som
overstiger ulempene selv ved det
minste alkoholinntak. Vi har visst
dette lenge, men å få gehør for det i den
norske kultur og samfunnsdebatt har
vært svært krevende. La oss håpe at vi
får bedre gehør i dagene som kommer.
Det er viktig å få fram vårt budskap
på en positiv måte, for det er lett å
bli karakterisert som moraliserende.
Vi er jo ikke moraliserende - vi
bare forfekter den sannhet at det
går utmerket godt an å ha et flott og
meningsfullt liv uten rusmidler.
Unge i dag bruker mindre alkohol,

ifølge statistikk. Det er derfor
skremmende at mange politiske
ungdomsorganisasjoner enten har
vedtatt eller arbeider med spørsmålet
om legalisering av lettere narkotiske
stoffer. At dette er et dårlig standpunkt
har en rekke forskere tydelig
dokumentert, og landets helseminister
er også tydelig på at han ikke går inn
for dette.
På
IOGT
Internationals
verdenskongress i Sverige i sommer
ble det lagt fram tydelige bevis på at
tobakks- og alkoholindustrien nå
investerer tungt i cannabisfirma. Til og
med et verdenskjent tyggegummifirma
har gjort det samme. Her må vi
virkelig rope ut et varsko. Her er det
tunge finansielle krefter som står
bak og skal finne nye markeder når
bruk av tobakk og alkohol er i fokus.
At våre ungdomsorganisasjoner
synes å ha latt seg lure av disse
kapitalkreftene, er bemerkelsesverdig.
At narkotikadistribusjon er et viktig
element i tung kriminell virksomhet,
er også et faktum. Det vises til de
mange overdosedødsfall i Norge og
ethvert slikt dødsfall er beklagelig og
burde vært unngått. Dette løses ikke
ved legalisering av lettere narkotiske
stoffer. Legalisering vil øke bruk av
rusmidler, og dette vil igjen føre til

flere skader og i verste fall dødsfall.
På den samme kongressen ble
det også dokumentert at store
internasjonale firma som produserer
øl markedsfører seg på en aldeles
uetisk måte i flere land i Afrika.
DNT - Edru Livsstil har en viktig
oppgave innen forebyggende arbeid i
årene framover og det er inspirerende
at flere nye vil være med. Vi har en god
mulighet for å få gehør for vårt syn
på en kultur som bygger på en edru
livsstil. Vi har fortsatt plass til flere, så
det er bare å gå ut og tale varmt om
den edru livsstil og gjerne få flere med.
Lykke til!

Sigmund Kroslid
Leder DNT - Edru Livsstil

Studenter lei av høyt alkoholkonsum
62 % av studenter synes det drikkes
for mye i studentmiljøet og ønsker
seg flere alkoholfrie arrangementer,
ifølge Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse 2018.
Tekst: Maria J. Zafar Foto: Torbjørn Buvarp

Les mer: http://bymag.no/2018/09/
alkoholkonsumet-er-bekymringsfullt
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En av fem studenter melder om at de har
holdt seg unna sosiale arrangementer fordi
de synes det drikkes for mye alkohol, og 29
% svarer at de har følt seg utenfor, isolert
eller savnet noen å være sammen med.
Nestleder hos Velferstinget Vest, Adrian
Stinessen Haugen, fortalte til Bymag.no at
alkoholfrie arrangementer blir stadig mer
populære, og at det arrangementet som hadde
høyest oppslutning under årets fadderuke på

Høgskolen var en aktivitetsdag.
Psykologspesialist
ved
Sammen
(studentsamskipnaden på Vestlandet),
Øystein Sandven, mener opplæring og
informasjon om gode tilnærminger
til alkoholkonsum kan være en nyttig
innfallsvinkel, og framhever prosjektet
Lykkepromille som et godt eksempel på
dette.
I sommer har DNT – Edru Livsstil
samarbeidet med Lykkepromille og
filmprodusent Torbjørn Buvarp om en
filmkampanje for studenter, hvor målet
har vært å oppfordre til å inkludere de
som velger å ikke drikke alkohol og gjøre
det lettere for dem å delta alkoholfritt både
i fadderuken og studentlivet for øvrig.
Kampanjen kan du lese mer om på side 6-7.

Medlemsfordel
Som medlem hos oss får du

10 % avslag på inngang i parken.
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Vi har fått over 500
nye medlemmer i år
I år har vi hatt et fantastisk sommervær over nesten hele landet, men sommer
og ferie har ikke hindret oss i vervingen – tvert imot! Verveaktiviteten i de
solfylte sommermånedene har vært høy, og fra juni til august har vi fått 150 nye
medlemmer. Totalt i år er vi oppe i 514 nye medlemmer.
Tekst: Maria J. Zafar

Vi fikk en pangstart på sommeren da Magne Richardsen
og Elisabeth Kristiansen tok turen til Harstad i juni, hvor
de fikk vervet 22 nye medlemmer og opprettet et nytt lag.
Vel tilbake i Oslo deltok de med både stand og i paraden
under årets Oslo Pride sammen med frivillige fra Edru
Livsstil Oslo+.
Andre ansatte stilte med vervestands i flere ulike byer
i juni og juli. I forbindelse med strategikonferansen i juni
var alle ansatte på plass i Oslo og markerte Rusfri dag med
stand tre ulike steder. Prosjektleder Maria Zafar pakket
også med seg standutstyr og tok blant annet turen rundt i
Bergensområdet, på Askøy, til Førde og Florø. Tromsø og
Kristiansund er også blant stedene våre ansatte har besøkt.
I august skjedde det mye på en gang.
Organisasjonskonsulent på Sørlandet, Daniel H. Nilsen,
stilte på idrettsfestivalen Arena som ble arrangert av KRIK,
hvor han vervet ni nye medlemmer.
Vi stilte som vanlig også på Arendalsuka – her var

Marit Barene, Magne Richarsen og Daniel H. Nilsen fra
personalet på stand sammen med leder Sigmund Kroslid
og flere flotte medlemmer fra Sørlandet som gjorde en
strålende innsats. Her fikk vi delt ut informasjon om
organisasjonen og lagene på Sørlandet, og det ble i overkant
av 30 nye medlemmer i løpet av uka.
Det har også vært fadderuker rundt omkring i landet
i august, og i den forbindelse lanserte vi en filmkampanje
vi har jobbet med sammen med Lykkepromille og
filmprodusent Torbjørn Buvarp.
I begynnelsen av september stilte Magne Richardsen
og Maria Zafar på Vegan Weekend i Sandnes, sammen
med Kjell Knutsen fra Edru Livsstil Stavanger
Totalavholdsforening, hvor vi ble invitert etter å ha vært
med på Oslo Vegetarfestival i mai. På festivalen i Sandnes
opplevde vi utelukkende positive tilbakemeldinger både fra
deltakere, arrangører og andre utstillere, og det ble vervet
12 nye medlemmer.

Gro Anette Fanebust på Rusfri
dag-stand på Youngstorget i Oslo.
Foto: Magne Richardsen
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Åsmund Kleivenes
stilte med stand under
Midnight Sun Marathon
i Tromsø i juni. Foto:
Åsmund Kleivenes

I Florø fikk Maria Zafar besøk på standen
av Oddvar Ferøyvik, leder av Fråhaldslaget
Ungdomsmot. Her er han sammen med et
nytt medlem. Foto: Maria Zafar
Edru Livsstil 3 - 2018

514

nye medlemmer
hittil i år
I Kristiansand deltok Daniel H. Nilsen på
Protestfestivalen sammen med Anita Voreland
fra Kristiansand Avholdslag. Til sammen vervet
de 29 nye medlemmer og protesterte mot dagens
alkoholkultur.
Nå ser vi frem til en høst fylt av flere
spennende arrangementer. Elisabeth Kristiansen
er fortsatt med på vervelaget, og planlegger å
delta på flere ulike arrangementer og med stands
i Oslo, Østfold og Akershus, og vil ta turen opp til
Harstad for oppfølging av vårt nyeste lag.
Flere planer skal også legges, så følg med!
Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra i
vervearbeidet, og minner om at fra 1. oktober
koster det kun kr. 50,- for medlemskap ut året
og for neste år. Bruk gjerne dette som et ekstra
verveargument – og husk at jo flere du verver,
desto større belønning får du i form av gavekort!

Elisabeth Kristiansen
på stand under Oslo
Pride. Foto: Magne
Richardsen

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:

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på
Vegan Weekend i Sandnes, og både Idrett
Uten Alkohol og Eldre, alkohol og ensomhet
ble godt profilert. Foto: Maria Zafar

1 medlem
3 medlemmer
5 medlemmer
10 medlemmer
15 medlemmer
30 medlemmer
50 medlemmer

kr. 100,kr. 200,kr. 300,kr. 1 000,kr. 2 000,kr. 4 500
kr. 9 500,Edru Livsstil 3 - 2018
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Studentkampanje
Et debattinnlegg i Adresseavisen av
student og bartender Sigrid Marie
Bråthen, la i vår kimen til en kampanje
som flere av våre lokallag kjørte under
årets fadderuker. Intensjonen var å
gjøre det lettere å delta alkoholfritt
på så vel fadderukeopplegget som i
studentlivet for øvrig.
Tekst: Åsmund Kleivenes
Foto: Torbjørn Buvarp

M

arkedsføringsstudent Bråthen
uttrykker i innlegget stor
bekymring over drikkepresset
og alkoholkulturen hun møtte
da hun begynte å studere. Mange
av hennes medstudenter drikker
alkohol flere kvelder i uka, og
uansett om det er tirsdag eller
lørdag må hun like fullt forsvare hvorfor hun oftere enn
mange av sine jevnaldrende foretrekker en edru kveld.
Innlegget ble lest av Edru Livsstil Trondheims
styreleder Mary Skimmeli, og i april samlet styret,
organisasjonskonsulenten i Midt-Norge, Sigrid Marie
Bråthen, Studentsamskipnadens prosjektmedarbeider
Maren Kronlund og Martin Strand fra Juvente Trondheim
seg til et idédugnadsmøte. Bråthen fortalte om sine
erfaringer som student, og Kronlund informerte om
prosjektet hun leder - Lykkepromille. Prosjektet samler
flere tusen faddere hver vår for å forberede dem til
høstens fadderuker, og jobber aktivt studieåret igjennom
for å motivere studenter og studentforeninger til lavere
alkoholforbruk og flere alkoholfrie aktiviteter.
Alkohol ekskluderer
Behovet for en holdningsendring blant studenter er stort.
Undersøkelser viser at en tredjedel av alle norske studenter
lar være å delta i fadderopplegget fordi det dreier seg for
mye om alkohol. Henholdsvis 32 og 40 % av mannlige
og kvinnelige studenter har et risikofylt drikkemønster,
og ifølge en dansk undersøkelse fra 2017 har studenter
6
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som enten er avholds eller drikker for mye størst sjanse
for å droppe ut av studiene. En fersk undersøkelse gjort
av Blå Kors, forteller at i aldersgruppen 18-29 år takker
1 av 5 heller ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor
de ikke drikker. Nesten 3 av 10 opplever det ubehagelig
å takke nei. Dette viser med all tydelighet at studentenes
alkoholkonsum både er ekskluderende og til belastning for
både enkeltpersoner og samfunn.
– Det er trist når faddere sier at «det er kun på fylla
vi får gode diskusjoner», og ber fadderbarna «ta med
seg konkurranseinstinktet», for da kan du vinne ei stor
spritflaske. Alt handler om fyll.
Det sier NTNU-student Wivi Amundsen i et intervju
med nrk.no/trondelag 21. august i år. Også hun har tatt
opp problematikken i et debattinnlegg i Adresseavisen,
hvor hun uttrykker at ”14 dager med alkohol, fest og fyll
gjør fadderukene til et mareritt som fører til flere ensomme
studenter”. Hun får støtte fra forsknings- og høyere
utdanningsminister Iselin Nybø, som selv til stadighet må
begrunne hvorfor hun er avholds.
I kjølvannet av #MeToo-kampanjen, hvor alkoholen
omsider ble utnevnt som elefanten i rommet, ser det ut til
at det er blitt lettere å stå fram med det Nybø omtaler som
modige og kontroversielle utspill. Men selv om 60 % av alle
norske studenter synes det drikkes for mye i studentmiljøet,
har vi foran oss et lerret som er langt å bleke.
God synlighet
Edru Livsstil Trondheims idédugnad resulterte i tre korte
kampanjefilmer med tilhørende plakater. Filmene, som

Studenter
som enten er
avholds eller drikker
for mye har størst sjanse
for å droppe ut av
studiene.
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ble produsert av en av
S t u d e nt s a m s k i p n a d e n s
samarbeidspartnere,
oppfordret til å respektere
andres valg så vel som å prøve en
edru kveld eller hvit måned. Kampanjen
ble promotert på Facebook og Instagram under
fadderukene i Stavanger, Sandnes, Oslo, Hamar og
Trondheim. I tillegg til campusene i disse byene ble
det også hengt opp plakater på Høgskolesenteret i
Kristiansund og Universitetet i Agder.
Ferieavvikling, sein postgang og en feilvurdering
av hvorvidt en QR-kode ville lede studentene fra
plakat til film, gjorde at plakatene ikke fikk den

effekten vi hadde ønsket. Kampanjen i sosiale
medier ble derimot vellykket: Totalt ble filmene
eksponert 104 000 ganger på ulike skjermer, de ble
sett minst én gang av 43 200 personer mellom 19 og
30 år, og av dem valgte 3 100 å klikke seg videre inn
på nettsidene våre. Så lenge filmene og plakatene
oppleves som tidsriktige, vil vi kunne kjøre denne
kampanjen ved studiestart i flere år framover.
Filmproduksjonen ble finansiert med støtte fra
lokal- og distriktslagene i Trondheim, Kristiansund,
Hamar, Oslo, Hordaland, Flekkefjord, Stavanger og
Rogaland.
Kampanjen og lenker til undersøkelser og
artikler er å finne på edru.no/student.

– Det er trist når faddere sier at «det er
kun på fylla vi får gode diskusjoner»,
og ber fadderbarna «ta med seg
konkurranseinstinktet», for da kan du
vinne ei stor spritflaske. Alt handler om
fyll.
- Wivi Amundsen, student ved NTNU
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Alkoholfritt studentliv
Ole Andreas Sørli-Sidselssønn har vært
medlem i Edru Livsstil Oslo+ siden han stoppet
ved en av våre vervestands i sommer. Med
base på Nes i Romerike jobber han deltid på
en ungdomsskole, instruerer barn, ungdom og
voksne i kampsporten taekwondo, og er aktiv
i lokalpolitikken for Venstre. I tillegg er han
student og har møtt ulike drikkekulturer i både
norske og utenlandske studiemiljø.
Foto: Privat

- Hvordan var det å være avholds som
førsteårsstudent og i fadderuka?
- Rett etter videregående i
Lillestrøm tok jeg et år i Montpellier
i Frankrike. Der var det nok uvant for
folk å ikke bestille vin til maten, men
jeg opplevde ikke noe særlig til press
eller at folk stusset over det. Jeg var i
et ganske internasjonalt miljø, og jeg
holdt meg de første månedene unna de
andre norske for å få best mulig utbytte
språklig sett. Det hendte folk tilbød
meg å smake, men det var det. Så fort
jeg begynte å henge med nordmenn
på vårparten, ble det litt annerledes.

Tekst: Åsmund Kleivenes og Maria Jacobsen Zafar

religionshistorie og utviklingsstudier
som mellomfag. I tillegg har han
nettopp fullført praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU). Han har med
andre ord byttet både fakultet og
studieprogram et par ganger, og
dermed har han også opplevd
fadderukene på UiO mer enn én gang.
- Under fadderukene på UiO,
holdt jeg meg for det meste til
«dagtilbudene». Det er en god del
aktiviteter som arrangeres av fadderne
- på campus - som er alkoholfrie,
barnslige og ganske morsomme. Her
har også de største gruppene vært
samlet.
Etter
fellessamlingene
- Ved et par anledninger fikk jeg enten delte man seg
en øl plassert i hånda, eller noen tok inn i mindre
steget og kjøpte «milde» varianter til grupper fordelt
på en eller to
meg. Jeg ville lære meg å like alkohol faddere, og disse
bare jeg ble vant til smaken, mente de. arrangerte gjerne
vors før man
gikk ut etterpå.
Ved et par anledninger fikk jeg enten Det var uproblematisk at jeg hadde
en øl plassert i hånda, eller noen tok med meg og drakk druejuice. Det
steget og kjøpte «milde» varianter til fungerte egentlig som en ganske grei
meg. Jeg ville lære meg å like alkohol isbryter. Jeg opplevde som regel bare
bare jeg ble vant til smaken, mente de. at folk ble positivt overasket over at jeg
Ole Andreas tar nå en master i ikke drakk: Jeg var tøff og selvstendig!
praktisk/anvendt lingvistikk ved Det
humanistiske fakultet på Universitetet Sta er bra
i Oslo. I bunnen har han en bachelor Etter hvert som Ole Andreas skjønte at
i fransk språk og kultur, med de fleste arrangement etter kl. 15 kom
8
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til å fokusere på alkohol, enten med
drikkeleker, bar-crawl eller lignende,
valgte han som oftest å dra hjem.
- Jeg er gladelig med ut på vors,
byen og nach, men det holder liksom
med én eller maks to slike kvelder i
uka. Det er så fantastisk mye annet
man kan møtes for, så mye man kan
gjøre sammen for å bli kjent og ha
det moro! Men det er ikke så lett å
arrangere slikt som ny og ukjent.
Som 13-åring forkynte Ole
Andreas for familien sin at han aldri
skulle røyke, snuse, drikke eller dope
seg. Flere av dem lo og sa at han kom
til å endre mening så fort han ble 1617 år. Det gjorde ham bare enda mer
bestemt på valget sitt, og i en alder av
25 år har han altså meldt seg inn i en
avholdsorganisasjon.
- Når jeg sier at jeg får til noe, og
andre sier det ikke kommer til å gå, da
må jeg jo bare bevise tvilerne at de tar
feil, ikke sant? Mange forbinder det å
ruse seg på alkohol med kos og glede,
men jeg har egentlig aldri opplevd
at det er tilfelle. Mange blir enten
aggressive eller deppa når de har fått
noen glass for mye, og det er ikke uten
grunn at ”dagen derpå” er et uttrykk.
Men selvsagt - ikke alle får det kjipt
når de drikker, men da er det gjerne
grunnen til at de føler at de må drikke
som for meg gjør det hele trist, og
faktisk ganske patetisk. Å ikke kunne
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samles for prat, lek, moro, skrål - og
ikke minst dans - uten støttepromille,
synes jeg faktisk er veldig leit å tenke
på.
Ole Andreas innrømmer at han
som student i utlandet smakte på
medstudenters drinker om det var noe
han aldri hadde hørt om, og instituttet
hans arrangerte vinsmaking det første
studieåret i Frankrike. Så han kan
ikke påstå at han alltid har vært totalt
avholds. Men han har aldri vært så mye
som bedugget, og han kan ikke forstå
at det skal være nødvendig å kjemisk
måtte endre litt på personligheten sin
for å ha det gøy.
- Hva mener du må gjøres for at de
studentene som ikke drikker skal
føle seg inkludert?
- Først og fremst tror jeg nordmenn
generelt må både tørre og venne seg
til å delta på festligheter uten behov
for å ruse seg, særlig nå i kjølvannet
av #MeToo og vitenskapelige funn på
alkoholens negative konsekvenser for
liv og helse. Det må bli sosialt normalt
å møte andre uten at man skjenker et
glass. For jeg tror det er der mye av
det ligger: i kulturen vår. Studenter
drikker fordi foreldrene, storesøsken,
forelesere, trenere, lærere, politikere
og andre forbilder nyter ”edle” dråper
støtt og stadig.
Noen må gå foran
De rusfrie arrangementene på campus
under fadderukene, tror Ole Andreas
de fleste liker å delta på. Han mener
flere av dem burde ha vært arrangert
på kveldstid. Om studentforeningene
for eksempel hadde lagt opp til et

par hvite kvelder - kanskje til og med
annenhver kveld - i fadderukene, tror
han flere av avholdsstudentene hadde
blitt med ut oftere og gått hjem seinere.
- Fadderne må gå i front og finne
på og invitere til slike arrangement,
og tørre å stå for det utover kvelden.
Man kunne så klart ha arrangert
alkoholfrie faddergrupper, og mange
som ellers drikker ville nok ha blitt
med der fordi det er gøy å ha det gøy
uten rus, men personlig har jeg liten
tro på segregering. Poenget er jo at
flere skal med i det generelle
opplegget.

å ta igjen. Å slenge litt med leppa og
å komme med noen små stikk, er en
kjær form for kvalitetstid, kan du si.
- Hva gjør du selv for å inkludere
deg selv og andre likesinnede i
studentmiljøet?
- Er det noe jeg har lyst til å være
med på, så er jeg med. Samme om folk
skal flaske nedpå alkohol eller ikke.
Det kan nok hende jeg tidvis gjør et
poeng ut av at jeg har det minst like
moro i edru tilstand som folka som

- Å ikke kunne samles for prat,
lek, moro, skrål - og ikke minst
dans - uten støttepromille,
synes jeg faktisk er veldig leit
å tenke på.

- Hvordan er det i
vennegjengen din? Er det
andre som ikke drikker
alkohol der?
- Jeg har ikke mange
venner som aldri drikker
alkohol, men de fleste i min
omgangskrets kan godt dra på byen
uten å bli fulle, og som oftest finner vi
på noe og de tar ikke et eneste glass.
Noen rapporterer også at når de først
drikker, så drikker de mindre med
meg til stede. Og de føler at det er helt
naturlig og ikke mindre morsomt av
den grunn. Sparer penger, gjør de og!

- Aksepterer de valget ditt?
- Jeg er en nokså bestemt person,
så å ikke akseptere at jeg ikke drikker,
det gjør ingen. Men igjen - jeg henger
svært sjelden med folk som lever for
helgefylla, så det har aldri vært noe
stort problem. Det er vel heller enkelte
familiemedlemmer som gjerne drar
en vits eller to på min bekostning, og
det er bare fint, for da har jeg rett til

ikke husker morgendagen, og jeg
kan gjøre minst like mange teite og
flaue ting. Andre likesinnede, altså
avholdsstudenter, kjenner jeg ikke
mange av. Mange velger å ikke drikke
av religiøse grunner, og da faller det
seg ofte slik at vi ikke er i samme
sosiale miljø. Jeg hører ikke med
i noen menighet eller kirke, jeg er
sekulær og ikke-religiøs så det holder.
Jeg velger bare å være edru. Det jeg
kanskje gjør aktivt, men noe ubevisst,
er å få venner og bekjente mer med på
gåturer, bowling og biljard, svømming,
brettspill, utstillinger og spennende
restaurantbesøk heller enn å dra på
klubb. Men om det må man jo enes
alle parter, hvis ikke glir man fort fra
hverandre og finner nye folk.

Foto: Torbjørn Buvarp
Edru Livsstil 3 - 2018

9

IDRET T UTEN ALKOHOL

NM I BYRKJELO
Aldri har et idrettsarrangement
vært så preget av Idrett Uten
Alkohol som NM i Byrkjelo 2018.
Tekst: Gro Anette Fanebust
Foto: Anita Bolstad Raa

Friidretts-NM var som alltid et
høydepunkt, og da stjerner som
Karsten Warholm og Ingebrigtsenbrødrene sto på startstreken, sviktet
heller ikke publikum.

10
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Idrett Uten Alkohol var som
alltid på plass, med stand, bannere
og flagg som vaiet i vinden. Men det
som virkelig satte IUA i fokus under
dette NM var alle de fantastiske
idrettsutøverne som deltok med vår
logo på brystet.
Idrett
Uten
Alkohol
sine
ambassadører hentet hjem ikke
mindre enn 15 medaljer i NM!
Dette takket være det fantastiske
samarbeidet vi har inngått med I.L.

IDRET T UTEN ALKOHOL

Norna-Salhus og Fana Idrettslag.
NRK var til stede og sendte fra
hele helgen, og IUA var konstant
synlig, både i form av utøvere som ble
intervjuet, som deltok samt bannerne
våre som hadde fått sentral plassering
like ved målstreken.
Idrett Uten Alkohol var også godt
synlig på tribunen, med trenere som
også bar vår logo. I tillegg var mange
av bilene på parkeringsplassen, som
tilhørte idrettslagene, dekorert med
vår logo.
Noen uker etter var det UM 2018 i
Overhalla der Fana IL sine utøvere tok
hele 25 medaljer - av disse var hele 15
av edleste metall. I samme mesterskap

tok IL Norna-Salhus 8 medaljer.
Under Jr. NM hentet Fana IL hjem
åtte medaljer, og I.L. Norna-Salhus
hentet hjem seks medaljer.
Vi har nå fått enormt mange
fantastiske idrettsutøvere med oss i
stallen, og oppfordrer alle til å følge
I.L. Norna-Salhus og Fana IL sine
hjemmesider. IUA vil også være å se
på en del eliteseriekamper i håndball
utover høsten.

Edru Livsstil 3 - 2018
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Ny prosjektleder for

Idrett Uten Alkohols prosjektleder de to
siste år, Gro Anette Fanebust, tar 1. oktober
fatt på nye, spennende oppgaver i nye
Alver kommune. Hun har brukt tiden sin i
IUA godt, og det er et veldrevet prosjekt i
vekst vår tidligere organisasjonskonsulent
Åsmund Kleivenes nå overtar roret for.

M

usikkutdannede
Å s m u n d
Kleivenes har vært
organisasjonens
”potet”
siden
han
ble
ansatt
som organisasjonskonsulent for MidtNorge høsten 2014. Arbeidsoppgavene
har
omfattet
låtskriverkurs,
datasupport,
treningsleir,
svelesalg,
ungdomsklubb, verving, suppekoking,
konsertarrangering,
foredrag,
allsangledelse og sykkelmekkekurs. Blant
annet. Nå ser han fram til å kunne gjøre
sin store fritidsinteresse – trening og
idrett – til sitt arbeidsfelt.
- Noe av det jeg har satt mest pris på i
mine til nå fire år i DNT – Edru Livsstil,
har vært fleksibiliteten i arbeidsinstruksen
min. Jeg har i svært stor grad fått lov til
å forme min egen stilling, og jeg er blitt
utfordret både på ting jeg har kunnet og

Langrenn i IUA-treningstøy. Foto: Privat
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Åsmund Kleivenes på Nedstrandrittet. Foto: Privat

ting jeg ikke har hatt peiling på. Dermed
har det vært lett å være fleksibel tilbake,
og som en konsekvens av det har ingen
arbeidsdager vært helt like. I det siste
har jeg likevel kjent på det at jeg ikke har
fått dra særlig nytte av hovedfaget mitt i
musikk, så når prosjektlederstillingen
i IUA nå plutselig ble ledig, grep jeg
muligheten og søkte.
Høy på aktivitet
Kleivenes var aktiv syklist i tenårene i
Molde, i tillegg til å spille i band og kor
og drive med barne- og ungdomsarbeid.
Men da han flyttet til Oslo for å studere,
ble treninga mer av det sporadiske slaget.
- Jeg levde på idéen og ryktet om at jeg
var sprek og aktiv, men bilder fra 90-tallet
og begynnelsen av 2000-tallet forteller
noe annet. Terrengsykkel hadde jeg så
klart, og jeg bestemte meg stadig for å
begynne å trene igjen. Men alle forsøk på
å finne gode stier i Oslomarka endte opp
i noe knot eller myr. Jeg burde ha begynt
i en sykkelklubb for å bli kjent med både
syklister og terreng, men jeg hadde jo så
mye annet å drive med.
Først da hans 15 år yngre bror
flyttet til Oslo for å studere på midten
av 2000-tallet, ble det fart på sakene.
Lillebror kom til hovedstaden med
sykkelinteresse, og sammen begynte de å
utforske marka på jakt etter artige stier. De
kjøpte seg også landeveissykler, og startet
etter hvert Gamle Oslo Sykkelklubb.
Mest for å få rittlisens uten å måtte bruke
mye tid på dugnadsarbeid. Dessverre

var det mange andre som hadde samme
usolidariske tanke, og klubben ble nedlagt
etter få år siden ingen av de etter hvert
30-talls medlemmene ville engasjere seg i
styrearbeid.
- Sommeren 2007 meldte jeg meg på
mitt første ritt siden 1990 – et lokalt ritt
utenfor Molde - og var i gang. Jeg endte
langt nede på resultatlista, men møtet
med gamle klubbkamerater, den velkjente
lukten av Tigerbalsam, stemningen før
start og vaflene på klubbhuset ga mildt
sagt mersmak. Jeg heiv meg på flere ritt,
med Jotunheimen Rundt som det mest
ambisiøse, og da en kamerat i 2008 skaffet
meg startnummer til fulltegnede Birken,
kunne jeg gå 40-årskrisa trygt i møte.
Kleivenes har akkurat gjennomført sitt
ellevte birkebeinerritt, hvorav tre har vært
Ultrabirken, men årets store treningsmål
går av stabelen i New York 4. november.
Da stiller han til start sammen med 50 000
andre på sitt livs første maraton.
- Det blir stort! Jeg har egentlig aldri likt
å løpe, men det viste seg at med 40-årskrisa
fulgte Birkebeinertrippelen som en mer
eller mindre obligatorisk øvelse. Så jeg
måtte lære meg god løpeteknikk, og jeg
måtte øke stegfrekvensen min. Det siste
har vært selve nøkkelen til større løpeglede
og bedre tider, for ikke å snakke om
skadeforebygging. ”Kleivenes, du løper for
tungt”, kommenterte gymlærer Hollingen
jevnlig i ni år på Molde gymnas. Først til
meg, siden til mine to yngre brødre. Han
sa aldri hvordan jeg skulle løpe lettere, så
for meg var løping utelukkende vondt og

IDRET T UTEN ALKOHOL
tungt helt til jeg fant ut at jeg måtte løpe
i takt med musikk med riktig tempo! Nå
har jeg laget meg spillelister med sanger
som holder 80-90 slag i minuttet, og for
å kunne løpe i takt med dem må jeg ta
kortere og raskere steg enn hva jeg gjorde
før. Farten går opp uten at pulsen øker, og
belastningen på knærne blir mildere. Før
mente jeg ”runner’s high” var en myte,
nå kan jeg føle meg som en Tarahumaraindianer der jeg flyter bortover fjellstier og
skogsveier!
Folkehøgskoleprosjekt
Fra New York flyr Kleivenes videre til Rio
de Janeiro, hvor han skal være reiseleder
for idrettslinjene ved først Rønningen
folkehøgskole og deretter Molde
folkehøgskole. Rønningen har han bistått
på Brasiltur siden 2007, og i løpet av alle
disse turene har han merket seg hvordan
alkoholpraksisen har variert med hvilke
lærere som har vært med og hvilke regler
som er blitt satt i forkant av turene. På de
fleste turene har elevene fått lov å bestille
én alkoholenhet til maten ved et par-tre
utvalgte middager, og bare på to av turene
har elever brutt reglene og drukket seg
beruset.
- Brasil er ikke det smarteste valget
for en gringo som ønsker å være full i et
fremmed land. Det siste vi ønsker på disse
turene, er 17-19-åringer som ikke er i
stand til å ta vare på seg selv! En beruset,
hvit ungdom som ser rik ut er et lett offer,
derfor skulle jeg ønske det var totalforbud
mot alkohol på disse turene. Det har
heldigvis gått bra til nå, men så lenge det
finnes en åpning for at elevene kan få nyte
alkohol, vil det store spørsmålet alltid

Apletur i Frankrike. Foto: Privat

være: ”Når får vi drikke neste gang?”. Det og unge, derfor er det viktig at de forstår skaper unødig bekymring blant lærerne, og klarer å formidle - at idretten må være
og det virker ekskluderende på de elevene ei alkoholfri sone.
som ønsker å være edru. Ett år hadde
elevene selv laget reglene for turen før Vil nå ut til flere
avreise, og de bestemte at det ikke skulle Kleivenes ønsker å videreføre sin
drikkes alkohol ved noen anledning. Det forgjengers innsats rettet mot idrettslag
er det eneste året ingen verken har drukket og -klubber. Idrett Uten Alkohol har i
eller spurt etter alkohol på Brasilturen.
flere år ”kjøpt” profileringstjenester fra
I følge lærere og en rektor Kleivenes alkoholfrie idrettsutøvere på elitenivå,
har pratet med, mangler mange men kanskje er tiden nå moden for å la
folkehøgskoler gode, velfungerende lagledere og trenere gjøre jobben med å
retningslinjer for
alkohol. Rektoren
hadde
veldig
god
erfaring
med å selge inn
folkehøgskoleåret
som en unik
mulighet til å
oppleve et helt
rusfritt år, mens
hos andre skoler
kan alkoholregler
bli sett på som
noe som kan
tøyes eller brytes.
Om han får støtte
for det i AU og
styringsgr uppa
Nibbedobbelen. Foto: Privat
for IUA, ønsker
den
ferske
prosjektlederen
å søke Helsedirektoratet om midler til et promotere en alkoholfri idrett overfor de
prosjekt rettet mot folkehøgskoler med omtrent 1,5 millioner nordmennene som
sterk idrettsprofil. Der vil han bistå skolene er medlemmer i et idrettslag.
i å utarbeide gode retningslinjer, og han vil
- Samarbeidet Gro har etablert med
utarbeide et opplegg hvor den alkoholfrie bl.a. I.L. Norna-Salhus og Fana IL, har
idretten blir presentert for elevene som koblet Idrett Uten Alkohol til både NMen selvfølge og et gode. En livsstil og og OL-gull. Jeg vil prøve å få spredd denne
et miljø som er typen samarbeid ut over landet, slik at
inkluderende og logoen vår blir å se på enda flere drakter,
som gir overskudd klubbhus og arenaer og i enda flere idretter.
og
maksimalt Utfordringen blir å få ledere, trenere og
treningsutbytte.
foreldre til å adoptere tanken vår – til å
- Vi må kunne skjønne og godta problematikken – slik
anta at mange av at de virkelig gjør klubben sin alkoholfri.
disse idrettselevene Her kan Idrett Uten Alkohol hjelpe til med
før eller siden å lage retningslinjer. I landets mange små
blir ledere og klubber og lag kjenner trenere, ledere og
trenere i klubber foreldre hverandre godt, og da blir det
og lag rundt om i ofte vanskelig å si ifra til han, hun eller
landet, og der skal dem som ser seg fortjent til noen øl på
de - bevisst eller cuphelg med barna. Hvis klubben selv
ubevisst - formidle har utarbeidet tydelige regler rundt dette,
sine
holdninger unngår man det problemet. Vi må også
til yngre utøvere. finne ut hvordan vi sikrer oss at utøvere vi
De vil bli forbilder ikke kjenner forstår hva det vil si å trene
og autoriteter for og konkurrere med logoen vår på drakta.
svært mange barn
Hele 83 % av alle over 16 år trener
Edru Livsstil 3 - 2018

13

IDRET T UTEN ALKOHOL

eller mosjonerer minst en gang i
uka. Det betyr at mange også trener
utenfor den organiserte idretten. Disse
vil Kleivenes nå ut til ved å utvide og
engasjere nettverket av Idrett Uten
Alkohol-ambassadører.
- Vi må få flere til å trene med
treningstøyet vårt, både innendørs og
utendørs, sommer som vinter. Dette
er ambassadører som selv aktivt har
valgt å fronte budskapet om idretten
som alkoholfri sone, og dem må vi
ta godt vare på. Selv konkurrerer jeg
alltid i sykkel- eller løpeklærne våre,
og jeg trener i dem med mindre de
ligger i skittentøyet. Dermed vet jeg
at slengbemerkninger hører med, og
jeg er ydmykt takknemlig overfor alle
våre ambassadører som med stolthet

og overbevisning bærer logoen vår! Jeg
håper å kunne få tilby dem en fantastisk
treningsleir neste år, i tillegg til noen
mindre arrangement. Slik gir vi dem
både belønning, påfyll og eierskap
til prosjektet. Det vil selvsagt være
plassbegrensninger, og alle vil naturlig
nok ikke ha anledning til å delta, men
jeg mener det er viktig at de opplever at
det skjer noe og at de får noe igjen for å
fronte oss. Jeg tror også det er marked
for en helt alkoholfri treningsleir, og at
med gode trenere og et seriøst program
vil vi kunne nå både supermosjonister
og gryende toppidrettsutøvere som
ikke kjenner til oss fra før. Ikke alle
ser poenget med øl til lunchen på
sykkelturen i Spania eller besøk på
vingård under treningsleiren i Italia!

Vi ønsker Gro Anette Fanebust
lykke til med nye oppgaver!

ELDRE, ALKOHOL OG ENSOMHET

Prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet på Stortingshøring
På selveste eldredagen 1. oktober deltok eldreminister Åse Michaelsens politiske rådgivere.
- Jeg har vært opptatt av at prosjektet skal bli kjent på
prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet,
høyeste hold blant politikere og deres rådgivere. Derfor
Helga Bognø, på åpen høring på Stortinget.
Temaet var den nye kvalitetsreformen for eldre «Leve hele
livet».
For få uker siden var prosjektlederen også i møte med

14

Malin Lenita Vik
Politisk rådgiver
IOGT i Norge
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har disse to møtene vært veldig viktige for prosjektet, sier
Helga Bognø.

Høringen er å finne i Stortingets TV-arkiv.

Helga Bognø

Prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet
DNT - Edru Livsstil
Edru Livsstil 3 - 2018
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Sammen setter vi strek for seksuell trakassering
Seksuell trakassering og
overgrep er en utfordring
i alle deler av yrkes- og
samfunnslivet, også i frivillig
sektor. Det må frivilligheten
aktivt forebygge.
Tekst: Marit Barene
En av tre mener mindre alkoholbruk
i jobbrelaterte situasjoner vil kunne
bidra til å redusere uønsket seksuell
oppmerksomhet i arbeidslivet. Dette viser
en undersøkelse Kantar TNS foretok på
vegne av vår paraplyorganisasjon Actis
på forsommeren. Undersøkelsen viser at
flertallet av befolkningen vil kutte ned på
drikkingen i jobbsammenheng.
- Arbeidsgiverne har ikke tatt

Elisabeth Kristiansen. Foto: Marit Barene

#MeToo på alvor, mener Actis, og viser
til vinterens #MeToo-debatt hvor alkohol,
seksuell trakassering og maktrelasjoner
var sentrale stikkord.
Spørreundersøkelsen viser blant annet
at åtte av ti er villige til å ha begrensninger
på alkoholbruken på egen arbeidsplass, og
at to av tre mener arbeidsgiver bør være
tilbakeholden med å servere alkohol på
sosiale sammenkomster i jobbregi. Av
den samme undersøkelsen går det fram at
nesten hver femte kvinnelige ansatte har
opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet
i forbindelse med alkoholbruk i
jobbrelaterte situasjoner.
Eneste organisasjon fra rusfeltet
Elisabeth Kristiansen har sammen med
sytten andre personer innen frivilligheten,
derav bare to menn, deltatt i en
arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid
med varslingsrutiner og forebygging
av seksuelle overgrep og trakassering.
Arbeidet er i regi av Frivillighet Norge,
og Elisabeth er stolt, men forundret over
at DNT - Edru Livsstil er den eneste
organisasjonen fra rusfeltet som deltar i
arbeidsgruppen.
- Selv om det snakkes mindre om
#MeToo, og pressen sjelden har store saker
om dette på trykk for tiden, betyr ikke
det at seksuell trakassering ikke lenger
eksisterer. Den beste måten å forebygge
trakassering på er å snakke om hvor
grensene går, sier Elisabeth som også er
landsstyremedlem i DNT - Edru Livsstil.
- Alle har ansvar for at det sosiale

klimaet i organisasjoner er slik at vi
kan snakke sammen om ting som
er vanskelige, fortsetter den bevisste
østlendingen, og legger til at hos oss, blant
våre medlemmer, skal alle vite at vi har et
klima hvor mennesker som er blitt utsatt
eller utsettes for noe krenkende, har tro på
at de vil bli tatt på alvor.
Elisabeth
gjør
gjerne
leserne
oppmerksomme på at det er kommet en
ny veileder på nettsiden http://www.ldo.
no/sette-strek/.
- Denne nettsiden gir praktisk hjelp
til å forebygge og håndtere seksuell
trakassering gjennom nødvendige tiltak
for bruk i bedrifter og organisasjoner.
Elisabeth oppfordrer leserne på det
sterkeste til å gå inn på nettsiden og gjøre
seg kjent med innholdet.
Hva er seksuell trakassering?
Likestillings- og diskrimineringsombudet
beskriver seksuell trakassering som alt
fra seksuelle kommentarer om kropp
og utseende, til simulering av seksuelle
bevegelser, klåing, tafsing, berøring til
overgrep. Ifølge ombudet har ansatte
rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell
trakassering.
- Men dette gjelder ikke bare i
arbeidslivet, sier Elisabeth og fortsetter
- dette er like viktig og relevant i en
organisasjon. Selv beskriver hun seksuell
trakassering som uønsket seksuell
oppmerksomhet som har som formål å
være krenkende, skremmende, fiendtlig,
nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Edru Livsstil 3 - 2018
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RUSPOLITIKK

Hva er rusreformen?
Actis presenterer fem spørsmål og svar om

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
er en paraply for organisasjoner
som jobber med rusfeltet. Actis
representerer 32 organisasjoner,
deriblant DNT - Edru Livsstil.

overflyttingen fra justis til helse:

1

Hva innebærer rusreformen?

Regjeringens rusreform innebærer at forbudet
mot narkotika ligger fast, men at ansvaret for
samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av
illegale rusmidler til eget bruk overflyttes fra
justissektoren til helsetjenesten.
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal forberede
gjennomføringen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for
å hvordan dette kan gjøres. De skal særskilt vurdere erfaringer
fra Portugal og den portugisiske modellen. Målet er et bedre
tjenestetilbud til brukerne.
Utvalget skal levere sitt forslag innen 31. desember 2019.

2

Hva mener Actis om rusreformen?

3

Hva mener Actis om
avkriminalisering?

For Actis er det målene i ruspolitikken som er
det viktigste. Vi må opprettholde den lave bruken
av narkotika gjennom god forebygging, samtidig
som vi forbedrer livssituasjonen for personer med
rusproblemer. Actis er positiv til tiltak som gjør at vi når disse
målene.
Vi støtter derfor nedsettelsen av rusreformutvalget, som skal
planlegge gjennomføringen av overflyttingen av ansvaret for
samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler
til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten.
Vi er glad for at regjeringen er tydelig på at forbudet mot
narkotika skal ligge fast og at personer som tas for bruk og
besittelse skal møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging.

Actis er for avkriminalisering av bruk og
besittelse av narkotika. Vi er glade for at forbudet
mot narkotika skal ligge fast.
For Actis er det viktig at rusreformen fører til at alle som tas
for bruk og besittelse møtes med reaksjoner, særlig viktig er det
at ungdom møtes med tett oppfølging. Målsetningen må være at
færrest mulig bruker narkotika.
Det er positivt at personer som blir tatt for bruk og besittelse
møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging. Vi støtter
derfor regjeringens nedsettelse av rusreformutvalget, som skal
forberede gjennomføringen av avkriminaliseringen.
Politikere og myndigheter må være tydelige på at
avkriminalisering ikke er en legalisering av narkotika, sånn at
vi opprettholder den allmennpreventive virkningen av forbudet.
Vi er opptatt av at muligheten for forebygging av rusbruk og
rusproblemer opprettholdes som følge av politikkendringen.
16
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Actis’ rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for
en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, der de jobber
på vegne av sine organisasjoner. Actis’ mål er å være en
premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og
spillavhengighetsfeltet i Norge.
Som paraply er Actis partipolitisk uavhengig og
livssynsnøytral.

4

Vil rusreformen løse
problemene i ruspolitikken?

5

Hva er forskjellen på
avkriminalisering og legalisering?

Rusreformen vil kunne bidra til økt verdighet og
livskvalitet for en gruppe mennesker med vanskelige
liv og kan, dersom den fylles med riktige verktøy, føre til at vi
får økt forebyggende innsats som kan løse de bakenforliggende
årsakene til rusbruken.
Det er viktig at man parallelt med rusreformen bygger ut
tiltaksapparatet for personer med rusproblemer, og at innsatsen
med å forebygge overdosedødsfall intensiveres. Rusreformen vil
ikke i seg selv løse disse problemene.
Det er viktig at politikere og myndigheter er tydelige på at
avkriminalisering ikke er en legalisering av narkotika, at forbudet
ligger fast, sånn at vi opprettholder den allmennpreventive
virkningen av forbudet.

Avkriminalisering innebærer at man omdefinerer
en forbrytelse til en forseelse. Handlingen er
fortsatt forbudt og kan bli sanksjonert, men med
sivilrettslige eller administrative sanksjoner.
Avkriminalisering betyr at bruk og besittelse av narkotika
straffes på samme måte som f.eks. en trafikkforseelse eller
feilparkering. Dette kan praktiseres ulikt, fra relativt løs
håndhevelse via ulike straffereaksjoner til mer omfattende og
strukturert oppfølging.
Legalisering innebærer at det blir lov å bruke narkotiske
stoffer, men også lov å produsere og selge. Det er en rekke
mulige modeller for legalisering, fra et regulert marked med
ulike bestemmelser som begrenser tilbudet og tilgjengeligheten
som aldersgrenser, åpningstidsregulering og monopolutsalg, til
et fritt marked der narkotiske stoffer omsettes på lik linje med
andre varer.

”Framtiden
lages her”
Den 69. verdenskongressen i
vår
internasjonale paraplyorganisasjon, IOGT
International, krever at styresmakter gir
alkoholpolitikken den prioriteten den
fortjener og ber om rammer for bedre
alkoholkontroll.
Tekst: Marit Barene Foto: Maik Dünnbier/IOGT.org
42 land, 77 delegater og 320 deltakere var til stede på den 69.
verdenskongressen i Sigtuna i vårt naboland Sverige i sommer.
Sammen ga de ut følgende erklæring: «Gi alkoholpolitikk den
prioritet den burde ha.»
Verdenskongressens medlemmer sto samlet bak et
internasjonalt krav om å sette ny fart i innsatsen for å erkjenne
alkohol som stort hinder for bærekraftig utvikling. Vektlagt ble
også den alarmerende mangelen på fremgang i å forebygge og
redusere alkoholskader i land rundt om i verden.
Alkohol ledende risikofaktor for tidlig død
13 av 17 bærekraftige utviklingsmål er negativt påvirket av
alkohol. Hvert tiende sekund dør et menneske av alkoholrelaterte
årsaker. Globalt er alkohol den ledende risikofaktoren for tidlig
død og funksjonshemming blant mennesker i alderen 15 til 49 år.
Alkoholskader ødelegger familier, skader samfunn, undergraver
økonomisk produktivitet og hindrer fremgang for alle.
Alt dette er produsert og drevet av alkoholindustrien, deres
skadelige produkter og uetiske forretningspraksis, som inkluderer
skatteunndragelse, utbredt markedsføring og selvregulering av
industrien.
Ikke bare er alkoholindustrien ubarmhjertig på jakt etter
profitt uten hensyn til menneskerettigheter, menneskelig
verdighet og menneskelig velvære. Alkoholindustrien engasjerer
seg også i aggressive politiske aktiviteter for å undergrave og
hindre bevisbaserte og kostnadseffektive alkoholpolitiske tiltak
som vil være til nytte for mennesker og samfunn.

Sterk bekymring
Verdenskongressen er svært bekymret over at våre regjeringer
er langt fra å oppfylle sine forpliktelser for å fremme et bedre liv
for alle.
Uavhengig forskning viser at alkoholpolitikken har et
betydelig og stort uutnyttet potensiale for å fremme helse og
utvikling, og for å beskytte spesielt sårbare grupper som barn
og ungdom, kvinner og mennesker i fattige og marginaliserte
samfunn.
Mangelen på fremdrift i implementering og håndhevelse av
politikken siden vedtak Verdens Helseorganisasjon - WHO gjorde i sin globale alkoholstrategi i 2010, gjør behovet for en
bindende internasjonal avtale enda tydeligere.
Derfor krever Verdenskongressen vedtak om en
rammekonvensjon om bedre alkoholkontroll. I tidsalderen til
Agenda 2030, vil bærekraftig utvikling ikke være mulig uten
fornyet politisk satsing på høyt nivå og vedvarende, bevisbaserte
tiltak for å forebygge og redusere alkoholskader.
Det er på tide at styresmakter lager alkoholpolitiske løsninger,
og at disse prioriteres for å oppnå utvikling for alle.

• Kristina Sperkova er
gjenvalgt som leder for
IOGT International.
• IOGT International er nå
offisiell partner til Verdens
Helseorganisasjon WHO.
– Vi er stolt over dette. Det
øker våre muligheter til
å være en stemme for en
alkoholpolitikk som bidrar
til global helse og utvikling,
sier IOGT Internationals
leder Kristina Sperkova.
Foto: IOGT.org
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Se og bli sett - Arendalsuka 2018
Det syder i Arendal i uke 33, hvert år. Da arrangeres Arendalsuka, og alle som
betyr noe i norsk samfunnsliv markerer seg med sin tilstedeværelse. I alle fall kan
det se slik ut, med over 1000 ulike arrangement, mer enn 200 stands og 70 000
besøkende. DNT - Edru Livsstil er med, som vi har vært nesten siden starten i 2012.

B

Tekst: Magne Richardsen

esøkstallet for Arendalsuka har vokst enormt
og overgår nå besøkstallet for svenske
Almedalsuken, som siden 1968 er blitt
arrangert årlig på Gotland og gitt mønster til
den norske Arendalsuka. Her møtes politiske
partier, interesseorganisasjoner, veldedige
organisasjoner og statlige etater om hverandre for å debattere
samfunnsutfordringer og presentere egen betydning for
løsningen på disse utfordringene.
Det er en kunst å prioritere hvilke arrangement en ønsker
å delta på. Bare i år omhandlet mer enn 182 arrangement
helserelaterte temaer. Omtrent 10 tok for seg rus generelt og 10
tok for seg alkohol spesielt. Det er slett ikke verst at «våre temaer»
tas opp såpass mye. Det er ikke mange årene siden alkohol- og
rustemaet først og fremst glimret med sitt fravær.
Er en mer alkoholfri kulturutvikling mulig å få på dagsorden?
For DNT - Edru Livsstil er det viktigst å fokusere på det som
kan bidra til å skape et alternativ til alkoholkulturen, som kan
motvirke de sterke økonomiske interessene som fremmer mer
salg av øl, vin og sprit. Bryggeri- og drikkevareforeningen var
for eksempel sterkt inne med flere arrangement i løpet av uka,
for å promotere ølkulturens goder. De kan vise til at alkoholens
kulturhistorie går tusenvis av år tilbake.
Vi kan imidlertid vise til at alkoholfri kultur går enda
lenger tilbake og at 50 % av verdens befolkning fortsatt ikke
drikker alkohol. Men i Norge er vi omtrent 10 % som velger

Foto: Marit Barene
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bort alkoholen. I motsetning til alkoholindustrien, har ikke vi
i avholdsbevegelsen noen spesielle alkoholfrie produkter vi kan
skyve foran oss for å hjelpe til med markedsføringa. Det er kanskje
sammenlignbart med ateismens ståsted i «religionsmarkedet».
Det er uklart hva vi som ikke drikker alkohol har til felles, annet
enn at vi med det ikke medvirker til alkoholens og ruskulturens
skadevirkninger. Men uten alkohol skapes nye samværsmønstre.
Dem må vi dyrke fram.
Det vi i alle fall må få fram, er at alkoholkuturen er ingen
naturtilstand. Alkoholbruk er forskjellig fra kultur til kultur
i vår tid, og historisk. Det er ingenting i veien for at det vil
gå med alkoholen som med tobakken: den må vike vei for
folkehelsehensyn. Men det sitter lenger inne.
Morning Beat
DNT - Edru Livsstil bidro i år på vår måte til å bryte med
alkoholnormen. Yrkesgruppene journalister og politikere drikker
mer enn andre, og trenger å erfare at det går fint an å ha det moro
også uten alkohol. I samarbeid med Morning Beat arrangerte
vi «nattklubb» tidlig på en regnfull torsdagsmorgen. Det var en
anledning til å slippe seg løs til elektronisk musikk og frigjøre
endorfiner tidlig på morgenkvisten - et konsept som er blitt
populært i Oslo og andre storbyer den siste tida. I Arendalsuka
er dette helt nytt, og det var knappe 25 personer som samlet seg
til dans denne morgenen. Men gøy var det, og alle store ting
begynner i det små. Med alt fokuset på alkoholservering på
partiarrangement og #MeToo- bevegelsen, burde det ikke være

Foto: Marit Barene

Foto: Eirik Sætre Bjoland

så eksotisk å delta på arrangement hvor man får øvd seg på rusfri
moro. Kanskje får vi med oss partiene og avishusene neste år?
Stand
På stand opplever vi at mange oppdager organisasjonen for
første gang. Noen kjenner kanskje til vårt gamle navn, Det
Norske Totalavholdsselskap, og kan fortelle om at de eller
deres familie var aktive der en gang i tiden. Medlemstallet var
jo opp imot 50 000 like etter krigen, og noen har levd så lenge
at de kjenner til den tida da medlemstallet var oppe i 130 000
og medlemsbladet vårt var Norges største dagsavis (mellom
1910 og 1920). Noen minnet oss om at det var kraft i den
motkulturen avholdsbevegelsen representerte i gamle dager, og
at det var nettopp på et møte avholdt i vår egen organisasjons
lokaler i Arendal at Det norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887.
Arbeiderpartiet holdt jo på avholdsløftet som en naturlig del
av det å fremme arbeiderbevegelsens sak til innpå 70- tallet,
blant annet i form av at det ble forventet at sentralstyret var
totalavholdne.
Som tidligere samarbeidet vi godt med Forbundet mot
Rusgift om det praktiske rundt standen, og vår lokale mangeårige
politiske aktivist Anders Engelskjønn ordnet med tilkjøring og
oppbevaring av standen.
Takket være god deltakelse fra frivillige i lokallagene i
nærheten ble det vervet mer enn 30 nye medlemmer i løpet av
uka, og vi fikk pratet med mange flere. Det ble produsert en egen
brosjyre som presenterte alle lokallagene i Øst- og Vest-Agder,

Foto: Eirik Sætre Bjoland

og uka i forveien ble det arrangert et eget forberedende standkurs for de som kunne tenke seg å bli med på Arendalsuka. Det
var omtrent 15 deltakere som der fikk teste ut ideen om å stå på
stand for DNT – Edru Livsstil. Andre lokallag oppfordres til å
gjøre det samme- invitere til standkurs.
Folk som meldte seg inn på stand var i alle aldre, yrkesgrupper,
og med ulike bakgrunner. Det er ikke lett å se at noen grupper
markerer seg sterkere enn andre. Men de fleste har lokal
tilhørighet. Det er ikke slik at vi treffer så mange langveisfarende
politikere og journalister på selve standen i alle fall. Da må
man nok heller prioritere å delta på de mange arrangementene.
Kanskje arrangerer vi selv et arrangement neste år som utfordrer
politikere og samfunnsliv på de alkoholfrie alternativene?
Hvordan skal vi få økt det alkoholfrie tilbudet i restaurant- og
utelivsbransjen? Må festival-norge finansieres gjennom salg av
alkohol? Hvordan benyttes alkoholpolitiske virkemidler som
ledd i folkehelsearbeidet?

Arendalsukas utvikling. Skjermbilde fra www.arendalsuka.no

Foto: Marit Barene
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LANDSMØTET 2019

Landsmøtet 2019
Rogaland distrikt står som
vertskap for neste års landsmøte.
Landsmøtekomiteen med Astri
Haaland i spissen inviterer
til landsmøtehelg på Jæren
Folkehøgskule på Klepp helgen

21. – 23. juni.

Årets mest fargerike opplevelse
Fredag 21. juni inviterer landsmøtekomiteen på
dagstur til Flor & Fjære - årets mest fargerike
opplevelse. Flor & Fjære ligger sør på øya Hidle
i Ryfylket, en 20 minutters båttur fra Stavanger.
Besøket begynner med en behagelig båttur som
etterfølges av guidet omvisning på øyas blomstrende
hage bestående av palmer og eksotiske planter. Her
kan landsmøtedeltakerne nyte fred, lukter, blomster
og utsikt over sjøen. Besøket avsluttes med buffé, og
kjøkkensjefen vil by på velsmakende retter fra alle
verdenshjørner laget av de beste lokale råvarer.

Foto: Flor & Fjære
Edru Livsstil 3 - 2018

20

Foto: Jæren Folkehøgskule

Forhandlinger
Landsmøtet starter lørdag morgen og avsluttes etter lunsj
søndag. Forhandlinger, overnatting og måltider skjer på
Jæren Folkehøgskule som ligger sentralt til på Klepp utenfor
Stavanger. Med kjøpesenter, svømmehall, turområder og
kollektivtransport i gåavstand, og byene Sandnes, Stavanger
og Bryne bare en svipptur unna, ligger skolen både landlig
og sentralt på en gang. Skolen har også kort vei til Norges
fineste og beste surfestrender som brukes hele året takket
være Sørvestlandets milde klima.

Mer info om landsmøtet, priser og
tilbud kommer i lagsutsending, på
nettsiden og i neste medlemsblad.
Sett av datoen allerede nå, og gled deg til
noen uforglemmelige dager på Jæren neste
sommer! Vel møtt til landsmøte!

Overnatting og transport
Internatene Kyrkjebakken og Møllehagen er identiske. På
begge disse internatene er det vask, skap, pult, stol og seng på
rommet. Dusj og toaletter er på gangen. Breidablikk er det
nyeste internatet med bad på alle rom. Alle tre internat har
internettilgang. Det finnes også hotellovernattingsmulighet
i distriktet, både på Sandnes og Bryne. Skolen har stor,
gratis parkeringsplass om du kommer med bil. Transport
til/fra skolen og flyplass/jernbane vil også være et tilbud til
deltakere som har behov det.

Hilsen Sigmund Kroslid
Leder

Edru Livsstil 3 - 2018
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Landsmøtelotteriet 2019
Vil du kjøpe lodd, men har
ikke tilgang til loddbok?

Lokallaget i Kristiansand står
bak landsmøtelotteriet. Har du
noe å bidra med, vil lokallaget gi
en premie, ønsker du å selge en
loddbok, eller lurer du på noe?
Ta kontakt med Anne Gerd Sunde på tlf: 907
53 562 eller mail: a_sunde50@yahoo.com

Da kan du vippse til nummer 534989 eller
overføre til kontonummer 3060.31.01177.
Pris per lodd er kr. 20,-. Husk å merke med
”ditt navn og lotteri”.

Solgte loddbøker returneres til Kristiansands
Avholdslag, Totalen, Festningsgata 9, 4611
Kristiansand.

Premielisten er lang og flott, og inneholder
blant annet reisegavekort på kr. 5000,-,
gavekort på XXL og Coop, hjertetepper,
sengetepper, dukke med seng og garderobe,
bordløpere og diverse håndarbeid.

Loddpengene betales til lotterikonto:
3060.31.01177

Minner om trekning 22. juni under
landsmøtet (feil dato i loddbøkene).

Sveler og Grieg

i Ålesund
Så lenge det har vært
cruiseanløp i Ålesund, har
båtturister
stoppet
opp
foran Avholdshjemmet og
fotografert kulturhusets flotte
fasade. I sommer ble de invitert
inn til sveler og Grieg.
Tekst og foto: Åsmund Kleivenes
Styreleder i Edru Livsstil Ålesund, Torhild
Rogne Emdal, har lagt ned utallige
dugnadstimer i det som blant fagfolk
omtales som Nordvestlandets beste
scene for akustisk musikk. Hver sommer
har hun merket seg alle som har latt seg
fascinere av den 112 år gamle fasaden som
arkitekt Einar Halleland tegnet i nygotisk
stil med innslag av jugend. ”Vi må få dem
inn, vise dem lysekrona vår og la dem få
oppleve akustikken”, tenkte hun, og i et
møte med organisasjonskonsulent og to
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lokale musikere i fjor vår ble idéen
født: Turister og fastboende skulle
inviteres inn på noe av det beste
Vestlandet har å by på – sveler og Grieg!
Fjorårets
forsøk
strandet
på
musikerfrafall, men etter en konsert
på Sobra Scene (Avholdshjemmets
kulturvirksomhet) i vinter, meldte
pianisten Jan Hovden seg til tjeneste.
Den pensjonerte pianolæreren ved
Griegakademiet hadde gjort noe lignende
i flere somre på rad på Ulriken i Bergen, og
sammen med fiolinist og konsertmester
i
Ålesund
symfoniorkester,
Ove
Kvangarsnes, stilte han seg til disposisjon
for sommeren. Tiltaket ble ønsket varmt
velkomment av Ålesunds cruisesjef og
av guideforeningen, frivillige meldte seg
til svelesteking og vertskap, og det ble
lagt opp et program på tre konserter på
alle dager med anløp av en viss størrelse.
Det vil si nesten daglig. Men gode
avisoppslag, omfattende plakatering og

løpeseddelutdeling
til tross: Alt for få turister og sunnmøringer
lot seg friste av tilbudet, og prosjektet måtte
avsluttes tidlig i juli. De som derimot mer
eller mindre spontant tok trappene opp
til konsertsalen, uttrykte stor begeistring
over kvaliteten på arrangementet.
I ettertid har cruisesjef Bente Saxon gitt
sterke signaler om at hun ønsker å selge
inn dette konseptet til rederiene for neste
sesong. Edru Livsstil Ålesund er allerede
i gang med planleggingen, og det legges
nå opp til at lokallaget leverer konsertsal,
musikere og bunadskledd vertskap
i ei pakke som Destinasjon Ålesund
& Sunnmøre kjøper, og så beholder
lokallaget retten til å selge sveler og kaffe
til kulturhungrige cruisepassasjerer.

LOKALLAGSAKTIVITET
Foto: Ole Embrikgård

Stølsrock i
Hemsedal
Tekst: Tormod Skarsgård

Hemsedølen Ole Embrikgård arrangerte sin årlege konsert
på stølen i Hemsedal 7. juli.
Dette er eit rusfritt arrangement, og me i avholdslaget
er svært glade for det. Dette markerte me ved at medlem
Einar Thorset delte ut kaffi frå Brasil og alkoholfri cider frå
Askim Frukt & Bærpresseri med desse orda:
”Gol og Hemsedal Avholdslag er mektig imponert over
Stølsrocken din, Ole. Det syner at det går an å få til eit
kvalitetsarrangement som er alkoholfritt og passar for alle
aldrar. Det står STOR RESPEKT av pågangsmotet ditt.
Lykke til!

Einar Thorset
holdt takketale til
Ole Embrikgård.
Foto: Tormod
Skarsgård

Høstmøte i Edru Livsstil Trondheim
Tekst: Mary Skimmeli Foto: Jørgen Langlie

3. september hadde vi vårt første lagsmøte i
høstsesongen. Vi har hatt som tradisjon de siste årene
at vi møtes på vår lagshytte Dovreheimen i Bymarka.
Vi inviterer da tidligere medlemmer av laget. Det har
vært populært.
I fint høstvær møtte den ene etter den andre opp
til en hyggelig formiddagsstund. God mat og drikke
sammen med gamle kjente fikk tungebåndet til å
løsne.
Ivar Moum hadde gravd i gamle protokoller
fra 1895 og refererte fra noen av styremøtene.
Den gangen gikk det alvorlig for seg, ikke noe
slinger i valsen. Lærerikt å få innblikk i hva
som rørte seg på den tiden.
Elin Rø Ludvigsen hadde plukket frem flere
fornøyelige sanger. De ble satt pris på av de
fremmøtte.
Åresalg med mange premier gjorde sitt til at
stemningen var på topp hele dagen. Trivelig med
et litt annerledes lagsmøte!
Edru Livsstil 3 - 2018
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-høsten 2018
Høsten i Juba dreier seg mye om to ting:

vervekampanje og kulturverksted.
Tekst: Mari Skjerden Foto: Kari Torbjørnsen

Kulturverksted
Årets kulturverksted skal være på
Tonsenhagen skole i Oslo helgen 26.-28.
oktober. Det blir gruppeaktiviteter og kreativ
utfoldelse: vær med på dans, teaterlek, sang,
radioinnspilling, teknisk verksted, hobbyverksted og
lek for de minste (miniputt). Vi sover i klasserom, vi
skal ha halloweenfest, vi skal treffe gamle venner og vi
skal få nye venner. Vi skal ha det gøy! Påmelding skjer
via lokallagsleder eller på e-post til mari@juba.org
Informasjon om verving og kulturverksted
ligger på nettsiden juba.org og på Facebook.
Følg oss gjerne på Facebook (Juba) og på
Instagram (jubaorg).

24

Edru Livsstil 3 - 2018

Verv
en venn!
Ett nytt medlem betyr to vervepoeng.
Vervepoeng betyr vervepremier.
Vervepremier inkluderer spill, bok, pledd,
forundringspakke, kamera og treningsbag.
Det er moro å være med i Juba og Juba er
for alle. Vi tilbyr mange aktiviteter og det
koster ikke mye å være medlem. Prisen er
100 kroner i året og nye medlemmer
får nå 2018 og 2019 for kun 100
kroner.

RUSPOLITIKK

Ja til medisinsk cannabis

Canada legaliserer cannabis

Portugals parlament har stemt gjennom et
lovforslag som tillater cannabispreparat til
medisinsk formål. Portugiserne kommer til å
få utskrevet cannabis mot blant annet kroniske
smerter, posttraumatisk stress og sideeffekter av
kreftbehandling, melder Reuters.

Canada blir det andre landet i verden til å helt legalisere
cannabis. Dette etter en avgjørelse i senatet, melder
Associated Press. Det blir tillatt å ha opptil 30 gram cannabis
og dyrke fire planter til eget bruk. Tidligere er det bare
Uruguay som har helt legalisert cannabis. Ti amerikanske
delstater har også legalisert cannabis for rekreasjonsbruk.
(Jens Wingren, accent Sverige nr. 5, 2018)

Bruk av cannabis blant amerikansk ungdom øker
I 2017 økte bruken av marihuana blant risikooppfatning har gått ned de siste årene, samtidig
ungdom signifikant for første gang på som en rekke delstater har legalisert bruk. For første
gang spurte forskerne også om ungdommene hadde
mange år, viser ferske tall fra USA.

inntatt cannabis med e-sigaretter (vaping).
10 prosent av 12-klassingene sa de hadde brukt
En av fire ungdommer i stoffet på denne måten. Nesten alle som hadde vapet,
alderen 14-18 år oppgir at hadde gjort det innenfor det siste året.
de har brukt cannabis det
siste året. Andelen øker Drikker ikke mer
med alderen. Mens én av Mens alkoholforbruket blant ungdom har gått ned
ti åttendeklassinger svarte gjennom flere tiår, fant forskerne at bruken flatet ut i
at de har brukt stoffet siste 2017. Det er første gang på mange år finner man ikke
år, har nesten fire av ti (37,1 prosent) 12-klassinger noen nedgang, verken i livstidsbruk, regelmessig bruk
(17-18 år) brukt i samme tidsrommet. Dette kommer eller beruselse.
frem i den store Monitoring the Future-studien.
Det er ingen signifikant endring i bruken av andre
narkotiske stoffer enn cannabis.
Oppfattes som mindre farlig
45.000
ungdommer
deltok
i
fjorårets
Forskerne bak studien sier at økningen var spørreundersøkelse. Monitoring the Future-studien
forventet. Analyser har vist at når ungdom oppfatter har blitt gjennomført hvert år siden 1975 og er den
cannabis som mindre farlig, øker bruken. Ungdoms lengste tidsserien man har i USA på ungdoms rusbruk.
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MEDLEM

Magne Rydland (69)
Busted: Hamar
Yrke: Høgskolelektor/pensjonist med deltidsstillingar

Stine Nathalie Bergsmark (26)
Bosted: Snertingdal i Gjøvik
Yrke: Studerer elektroingeniør på NTNU Gjøvik

Kvifor er du avholds?
Livskvalitet og solidaritet

Hvorfor er du avholds?
Har ikke behov for drikke alkohol for å ha det gøy. Jeg synes
det er deilig å kunne være en tur på byen eller en konsert og
så kunne kjøre hjem etterpå.

Favorittdrikke:
Eplemost, gjerne frå Balholm
Ei lei oppleving i samband med alkohol:
Frå Jarso, Etiopia: små barn får heimebrent for å døyve svolten!
Frå Noreg: ungdom som vert drepne av kombinasjonen alkohol
og bilkøyring.
Viss du kunne trylla, korleis ville samfunnet sett ut då når det
gjeld rus?
Trygge, glade og uredde born i alle heimar!
Favorittstad og kvifor?
Hytta på Nordseter, Lillehammer, fred og ro. Austevoll - eit
raust og gildt folk, herlege opplevingar og gode minne frå tidleg
barndom til i dag!
Kva er viktig i livet ditt?
Familien, Jesus og JAFA!(JAFA = Jarso AlcholFree Association)
Kva er DNT - Edru Livsstil god på, og kva kan organisasjonen
bli betre på?
Byggja eit betre samfunn i lag med andre. Kommunisera
med eit tydeleg namn! (Kva står DNT for?)

Verv en venn!
Er du medlem og ønsker å engasjere flere?
Få dem til å melde seg inn, da vel!
Gå inn på www.edru.no/bli-medlem eller ring tlf. 40 80 10 30
Medlemmer som verves etter 1. oktober betaler kun kr. 50,for inneværende og neste års medlemskap. Deretter ordinært
medlemskap kr. 100,-.
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Favorittdrikke:
Sukkerfri Redbull.
Favorittordtak:
If it doesn’t challenge you, it won’t change you.
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol:
Det første som popper opp i hodet er vel egentlig alle
de gangene alkohol har ført til krangling og slåssing i
sammenheng med fester.
Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når
det gjelder rus?
Det ville vært nok hjelp til alle som trengte det, og mer
aksept i samfunnet for at det å kose seg som f.eks på julebord
ikke må ha en sammenheng med å være dritfull.
Favorittsted og hvorfor?
I skogen/ på fjellet. Elsker å være ute i naturen. Der finner jeg
en indre ro, langt vekk fra maset i hverdagen.
Hva er viktig i ditt liv?
Det å ha gode venner og familie. Med det kan man klare alt.
Og fysisk aktivitet.
Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan organisasjonen
bli bedre på?
Jeg har ikke vært medlem så lenge, men jeg synes de er veldig
gode på å inkludere. Prosjektet med idrett uten alkohol er
også veldig bra! Det de kan bli bedre på er å synes mer i
sosiale medier. Men det har blitt veldig bra der også altså.

K RYSS ORD
Kryssord laget av Rolf Bangseid

Edru Livsstils kryssord
Har du løst kryssordet?
Send løsningsordet til DNT - Edru Livsstil, Pb 140, 5903 Isdalstø.
eller på e-post: medlemsblad@edru.no
innen 23. november 2018.

Løsningen på kryssord i nr 2/18 var
“Alkoholen er elefanten i rommet”
Mary Skimmeli fra Trondheim og
Leiv Eidsnes fra Eikangervåg har vunnet
skrapelodd og Edru Livsstil-nål.
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Avsender: DNT - Edru Livsstil Postboks 140, 5903 Isdalstø

Ønsker du å motta medlemsbladet i posten?
Fra og med i år koster det kun kr. 100,- per år å være medlem i DNT - Edru Livsstil. Kontingent for
nye medlemmer og ungdom under 26 år er fremdeles kr 50,-. Vi tilbyr nå medlemsbladet som en
tilleggstjeneste. Dersom du ønsker å abonnere på medlemsbladet i posten koster dette kr. 200,- ekstra
per år. Har du ikke allerede gitt beskjed, kan du fylle ut skjemaet nedenfor og sende det til DNT - Edru
Livsstil, Pb. 140, 5903 Isdalstø eller gi oss beskjed på e-post til post@edru.no
Medlemsbladet kan også leses digitalt på www.edru.no/medlemsblad.
Dersom du har gitt oss din e-postadresse, får du tilsendt lenke til bladet når det legges ut nye utgaver.

Abonnement på Edru Livsstils medlemsblad
Jeg ønsker å abonnere på Edru Livsstils medlemsblad i posten for kr. 200,- per år.
Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:

Separat faktura vil bli sendt
ut for medlemsbladet. Du vil
motta medlemsbladet når
fakturaen er betalt.
Medlemmer som ikke ønsker
abonnement, kan lese bladet
digitalt på nettsiden vår:
www.edru.no

