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Helsesøster Tale Maria Krohn 
Engvik følte at hun ikke strakk til 

for elevene. Nå er hun hele Norges  

«Helsesista» 
i sosiale medier. 

Les hennes rørende suksesshistorie. 
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ovember 2018 
vil skrive seg inn 
i historien som 
den måned det 
skjedde mest innen 
alkoholpolitikk det 
siste tiår.

Stortingsflertallet vedtok å merke 
alkoholemballasje med helseadvarsler 
om alkoholbruk under graviditet 
og i forbindelse med kjøring. Det 
vil også bli lagt fram forslag om 
innholdsmerking av alkoholholdige 
drikker.

Videre, og dette er svært viktig, 
skal det lages en NOU om de 
samfunnsmessige kostnadene ved 
alkohol, og arbeidet for å gjøre idrett 
til en alkoholfri sone skal styrkes.

Og som om ikke dette var nok må 
regjeringen reversere utvidelsen som 
ble gjort i taxfree-ordningen i 2014 fra 
01.01.2020.

Dette er så gledelige vedtak at 
det nesten ikke er mulig å ta det inn 
over seg. Endelig får vi gjennomslag 
sammen med Actis i arbeidet for 
å endre vår alkoholpolitikk i riktig 
retning. At noen hisser seg opp, som 
om det var verdens undergang, for at 
de to tollfrie vinflaskene forsvinner er 

til å undre seg mye obrt. Det blir mer 
og mer tydelig at for noen politikere 
er fri tilgang til alkohol det fremste 
politiske standpunkt.

Når vi i tillegg kan gjøre opp status 
nå i november at mer enn 600 nye 
medlemmer er vervet til DNT - Edru 
Livsstil i år, må vi kunne slå fast at 2018 
ser ut til å bli et positivt vendepunkt 
for vår sak.

Det minner meg på at jeg ikke må 
glemme å ønske alle nye medlemmer 
velkommen i fellesskapet for en viktig 
sak. Takk til ververe blant medlemmer 
og ansatte som har gjort en formidabel 
jobb. Takk for innsatsen og takk for at 
dere har vært villige og kreative.

I gleden og iveren må vi ikke tape 
av syne de utfordringer vår edru livsstil 
synes å være for en del mennesker. Vi 
vil klart møte motkrefter som er for 
liberalisering av vår alkoholpolitikk 
og forfekter at alt skal være fritt. Husk 
på at «om vi hevder vår frihet, så er 
det alltid slik at det da lett går ut over 
andres frihet». Dette utsagnet gjelder 
i alle livets situasjoner. Skal en såkalt 
frihet til å bruke alkohol og rusmidler 
godtas i trafikk, innen idrett, blant 
barn og unge? Nei, selvsagt ikke. 
Fokuset må være at vi må ha klare 

grenser og kjøreregler og at disse ikke 
liberaliseres.

Vi har en viktig jobb å gjøre både 
lokalt og inn mot rikspolitikken når 
nå de nye tiltakrnr skal settes ut i livet 
og ny politikk skal utarbeides. Vår 
stemme blir hørt, særlig når vi står 
sammen og fronter vårt syn.

Vi er på veg mot avslutningen av 
2018. Igjen takk til våre ansatte og 
tillitsvalgte for en flott jobb i dette 
året. Resultatene viser at det nytter å 
stå på.

Jeg ønsker dere alle en fredfull 
julehøgtid og et riktig godt nytt år.

Kjære lesere

N

Sigmund Kroslid 
Leder DNT - Edru Livsstil

Nordmenns alkoholforbruk har økt med 40 prosent siden 1994. 
Tall fra 2017 viser at vi kjøpte 58 millioner liter alkoholholdig 
drikke i årets to siste måneder. 

Vi vet at unge mennesker bruker stadig mindre alkohol, 
men dette gjelder dessverre ikke voksne og eldre mennesker, 
vi øker vårt forbruk. Og dette forbruket påvirker også ofte våre 
nærmeste pårørende, barn, samboer, ektefelle og venner. Vi har 
i dag kunnskap om at det er mange pårørende som også kjenner 
på bekymringen over et økt forbruk.

Julestemning
De aller fleste av oss har nok et håp om å få oppleve den gode 
julestemningen i møte med hverandre - lys og glede, gode dufter 
og glitrende tre.

Men vi vet også at noen gruer seg til høgtiden. Det gjelder både 

barn, voksne og eldre. 
150 000 – 200 000 barn gruer seg til jul, ifølge tall fra 

Helsedirektoratet. Dette skyldes i hovedsak foreldre eller nære 
slektninger som drikker for mye i jula, og barna kan da oppleve 
ubehag og redsel, både for krangling og vold. Dette er et tungt 
ansvar på små skuldre.

Vi vet også at mange eldre føler at ensomheten blir enda mer 
påtrengende i høgtiden, og at alkohol kan bli benyttet for å holde 
de aller vondeste tankene på avstand. 

For mye alkohol – snakk om det
Undersøkelser viser at 46 prosent synes nordmenn drikker litt 
eller altfor mye i julen. Da er det på tide å ta den viktige samtalen 
om bruk av alkohol før julefeiringen.

Vi i må ha mot til å snakke om det! Det kan gi oss refleksjoner 
til det beste både voksne og barn. God jul!

Hvit jul – uten rus?

Hilsen Helga Bognø

Hvit jul handler ikke bare om snøfall, men er 
også et begrep om alkoholfri julefeiring.
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Nå verves det mer enn aldri før til 
DNT – Edru Livsstil, og vi får mange 
nye mennesker inn i organisasjonen. 
Noen ønsker å være støttemedlem 
uten engasjement mens andre ønsker 
å engasjere seg i en aktivitet eller annet 
arbeid. Andre igjen søker et sosialt 
nettverk eller kommer fordi det er en 
personlig gevinst i det å komme. Det kan 
være mange grunner til å bli medlem 
eller bruker av våre aktiviteter, og i vår 
organisasjon skal det være rom for alle.

Etter at landsstyret i høst mottok en 
anonym henvendelse vedrørende det 
som oppleves som en uheldig ukultur i 
det frivillig arbeidet i et av lokallagene, 
har styret valgt å håndtere saken alvorlig. 
Leder Sigmund Kroslid tar personlig 
kontakt med det aktuelle laget, men vel så 
viktig er det at vi alle ser oss selv i speilet 
uten å peke finger. Landsstyret ber alle 
medlemmer vise respekt for brukere og 
medlemmer av våre tilbud og aktiviteter, 
og ber spesielt alle lagsledere om ikke å 
forskjellsbehandle medlemmer og/eller 
brukere av aktivitetene våre. 

Når noen lag åpner opp for sosialt 
arbeid og åpne aktiviteter som går ut mot 

andre enn bare de faste medlemmene, 
kan man få inn brukere man ikke 
kjenner. Man kan også få besøk av 
mennesker som kommer fra en annen 
kultur enn det vi selv lever i. Noen takler 
dette møtet strålende, mens for andre 
kan dette oppleves vanskelig å håndtere. 
Det er ikke bestandig en enkel sak å drive 
utadrettet aktivitet. Mange som driver 
sosialt arbeid har mange års erfaring, 
noen har sågar utdanning på feltet. 

Derfor vil landsstyret oppfordre 
de lokallag som ønsker å jobbe med 
utadrettet aktivitet om å søke skolering 
for å bli bedre på å håndtere saker som 
kan oppstå. Det å drive sosialt arbeid, og 
det å drive utadrettet og åpen aktivitet ut 
mot en kommunes innbyggere, kan være 
en utfordring, men også en glede. En 
følelse av å gjøre noe for andre. Og er vi 
bevisste nok, kan kanskje de menneskene 
en hjelper og rekker en 
hånd, en dag rekke 
en hånd videre 
og bidra i 
vårt arbeid. 
Derfor sier 
jeg som jeg 
innledet ; 
V i s 
respekt for 
hverandre 
og «se en 
gang til». 
Respektare!
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VERVING OG ORGANISASJONSUT VIKLING

oktober var DNT – Edru Livsstils ansatte på 
Frivillighetskonferansen 2018 i Oslo, hvor 
overordnet tema var «fra utenforskap til 
inkludering», særlig med tanke på innvandrere 
og folk som er litt annerledes. Flere fantastiske 
foredragsholdere delte gode tips om emnet, som 

vi gjerne deler videre.
Den aller viktigste faktoren for rekruttering er rett og 

slett å bli spurt. Vi oppfordrer derfor til å tørre å spørre 
– spør en venn, en nabo, en som er ny i landet – sjansen 
er stor for at flere vil bli med om de først blir spurt. Den 
største rekrutteringskilden til frivillige organisasjoner er 
nemlig på oppfordring fra bekjente. 

Har du lyst å be med ukjente, som plutselig kan bli en 
ny venn? Da håper vi du vil melde deg frivillig til å stå på 
stand for lokallaget ditt – kanskje sammen med lagleder 
eller en av våre ansatte. Dette er både lærerikt og gøy, og 
man når ut til folk som gjerne ikke har hørt om oss før, 
men som gledelig melder seg inn og setter pris på å bli 
invitert med på alkoholfrie arrangementer i juletiden.

Vervekampanje
I hele år har vi oppfordret litt ekstra til å være med og verve, 
og vi håper våre medlemmer er klare for en siste innspurt 
før året er slutt. Nå på slutten av året koster medlemskap 
kun kr. 50,- for inneværende år og neste år, og i januar 
teller vi opp antall betalende medlemmer dere har vervet, 
for så å utbetale gavekort deretter.

Vi ønsker alle våre gamle og nye 
medlemmer og ververe en riktig god jul!

Klar for årets siste verveinnspurt?
Hittil i år har vi fått hele 623 nye medlemmer med oss på laget – men vi gir oss ikke av 
den grunn! Desember er en måned fylt av festlige aktiviteter rundt omkring i lagene, 
noe som gir et ekstra argument for å verve. Vi oppfordrer frivillige til å fortsette å 
bidra i rekrutteringen av nye medlemmer – inviter dem gjerne med på en juleaktivitet!

Tekst: Maria J. Zafar

Trine Skei Grande innledet Frivillighetskonferansen 2018: 
«Mange sier at de begynner med en tanke om å skulle 
hjelpe andre, men ender opp med å hjelpe seg selv, fordi 
man skaper så gode nettverk.» Lokallagene våre er gode 
eksempler på slike nettverk.

«Stat og kommune integrerer, men det er det sivile samfunnet 
som inkluderer», sa Sylo Taraku, som fortalte om viktigheten 
av å inkludere innvandrere i frivillige organisasjoner. Selv 
kom han som flyktning fra Kosovo, og takker frivilligheten 
for mye – både språkferdigheter, nettverk, tilhørighet 
og inspirasjon til klassereise fra flyktning til blant annet 
generalsekretær NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) og 
LMI (likestilling, integrering og mangfold) og underdirektør i 
UDI (Utlendingsdirektoratet).

I
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Denne sommeren og høsten har 
det blitt vervet dusinvis av nye 
medlemmer på Sørlandet. Litt av 
grunnen til dette er at frivillige 
ververe har tatt initiativ for å 
redde organisasjonen fra å gå inn 
i historiebøkene. Anita Voreland 
og Karl Otto Fredriksen er våre 
beste ververe, men de er ikke 
alene. De siste ukene har det 
også blitt vervet nye medlemmer 
av andre medlemmer som har 
vervet en eller to personer selv. 
Dette er de gode nyhetene som 
organisasjonskonsulent Daniel 
H. Nilsen har etterspurt en 
stund. Han mener at det er slik 
en bærekraftig organisasjon 
bør utvikles og legger til: 
«Det handler ikke bare om 
«superververe», men også om 
at alle prøver å verve ett eller to 
medlemmer i løpet av året. Om 
alle gjør det vil organisasjonen 
ha en lys fremtid, men om folk 
ikke gjør det vil organisasjonen 
sakte dø ut».

Vervenytt fra 

Sørlandet

Visste du at Norge er 
verdensmester i frivillighet? 
Nancy Herz presenterte 
nettsiden frivillig.no, hvor 
frivillige kan finne oppdrag 
og organisasjoner kan finne 
frivillige. 

Karl Otto Fredriksen og Anita Voreland på 
stand på Amfisenteret i Lyngdal - her med 
et nyvervet medlem. Foto: Daniel H. Nilsen

Bli inspirert av 
superverver 

Anita Voreland 
på neste side!
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Hvor lenge har du vært med i DNT - Edru Livsstil?
- Jeg har vært medlem i ca. 10 eller 11 år. Jeg har vært med 
i både Finsland og i Kristiansand. 

Hvordan hørte du om DNT - Edru Livsstil?
- Jeg hørte om organisasjonen fra ei dame som het Gudrun 
i barnelaget Von. Hun sa alltid: «Ikkje ta det fyrste glasset». 

Hva motiverer deg til å verve frivillig?
- Jeg er glad i mennesker og er glad i å bygge opp ting som 
ligger «øde». Jeg liker å gjøre ting som er litt «umulig». 
Denne organisasjonen har en lang og stolt historie, men 
tiden for endring er nå - ettersom det er få medlemmer 
igjen og mange av dem er godt oppe i årene. Dermed er 
verving det viktigste for DNT - Edru Livsstil nå. 

Hva er det villeste du har gjort i ditt liv?
- For to dager siden var jeg til stede på årsmøtet i et politisk 
parti i «det nye Kristiansand». Jeg tok ordet ettersom jeg 

hadde lest i avisen at flere stortingsrepresentanter bruker 
usedvanlig mye penger på fest og moro. Til min store 
overraskelse ble budskapet mitt godt mottatt av partiet og 
flere kom bort etterpå for å takke meg. 

Hvilken visjoner har du for DNT - Edru Livsstil?
- Akkurat nå trenger vi flere nye medlemmer i alle 
aldersgrupper. Men i fremtiden håper jeg at vi kan få 
inn en del nye unge mennesker. Grunnen til at vi trenger 
unge mennesker er fordi de en dag skal ta over landet og 
da trenger vi å ta et skikkelig oppgjør med nordmenns 
drikkekultur. 

Hva er det DNT - Edru Livsstil kan bidra til i samfunnet?
- Vi har en komite som skal arbeide for å skape et rusfritt 
julebord. Vi vil finne sponsorer som kan være med å støtte 
dette prosjektet. Grunnen til at dette er så viktig er fordi 
det er så mange familier som blir ødelagt pga. alkoholens 
skadevirkninger. Dette ønsker vi å gjøre noe med. 

Anita Voreland  
Sørlandets beste verver

VERVING OG ORGANISASJONSUT VIKLING

Hvem er Anita Voreland?
Anita sier om seg selv at hun bare er en enkel 
jente fra landet. Hun er oppvokst på Finsland 
i Songdalen kommune. Hun er gift og har seks 
barn. Hun har tidligere vært engasjert politisk, 
men finner nå glede i å være med å hjelpe DNT 
- Edru Livsstil. Hun er en samfunnsengasjert 
person med sterke meninger om ulike ting, og 
tør å stå for det hun mener.

Tekst: Daniel H. Nilsen

Frivillighet Norge står bak nettsiden frivillig.no, en digital oppslagstavle 
hvor frivillige kan finne oppdrag, og organisasjoner kan finne frivillige. 
Dette er en god mulighet for lokallagene til å skaffe nye medlemmer eller 

finne frivillige 
til å hjelpe med 

ulike aktiviteter.

Tips til 
lokallag
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t fokus på det 
medmenneskelige 
aspektet er sentralt, 
og læring i denne 
s a m m e n h e n g 
handler ikke så mye 
om utdannelse, men 
mer om dannelse. 

Det dreier seg om å utvikle sin 
personlige kompetanse og ta i bruk 
sine egne ressurser.

Læring som motiverende kraft
Undersøkelser som er gjort med 
henblikk på de frivilliges motivasjon, 
viser at læring er en viktig 
motivasjonsfaktor for å være frivillig, 
i tillegg til verdibaserte motiver. 
Motivasjonen handler om et ønske om 
å lære mer om det feltet man arbeider 
innenfor, få bruke ferdigheter som ofte 
er ubrukte, og få lære noe gjennom 
praktisk erfaring. 

Ulla Habermann (Habermann U. 
En postmoderne helgen. Om motiver 
til frivillighed. København) beskriver 
læring som en motiverende kraft 
som ikke først og fremst handler om 
utdannelse og ren faglig kunnskap, 
men mer om dannelse. Gjennom å 
møte og omgås nye mennesker og 
oppleve andre slags liv enn en selv 
lever, så kan man få større perspektiv 
på livet og mer innsikt og toleranse. 

Kompetanseutvikling vil på sin 
side gjøre frivilligheten mer effektiv 
og fokusert, og vil ut fra dette synet bli 

fremholdt som et gode.

To hovedmål for opplæring 
Opplæring av frivillige kan prioriteres 
ut fra to hovedområder: å kunne utføre 
praktiske oppgaver og å kunne være i 
den menneskelige hjelperrollen. 

I rapporten «Frivillige og lønnede 
på samme lag» (R. Rønning), 
har man samlet erfaringer fra en 
rekke organisasjoner i Norge. Her 
foreslås det at alle frivillige bør få 
en grunnopplæring, og at et slikt 
kursopplegg bør dekke verdier, ha fokus 
på rolleavklaring og grensesetting samt 
en oppgavespesifikk kunnskapsdel. 

Forskjellige målsettinger og temaer 
kan kreve ulike undervisningsopplegg 
og metoder. 

Frivillighetskoodinator(er) – en 
mulighet for organisasjonen
En frivillighetskoordinator skal 
organisere, rekruttere, følge opp og 
lede frivillige, og i tillegg fungere som 
brobygger og motivator. Praktiske 
og organisatoriske oppgaver må 
håndteres, dette kan gjelde ulike sider 
ved organiseringen av den frivillige 
innsatsen, hvor forskjellige metoder, 
verktøy og aktiviteter blir belyst. 

Ledelse, oppfølging, veiledning og 
opplæring er sentrale temaområder. 
Samarbeid mellom frivillig og 
offentlig sektor, samt mellom frivillige 
og ansatte, er viktige emner som bør 
drøftes. Og prosjektarbeid er ofte et 

gjennomgående tema. 
Holdninger og relasjoner kan skapes 

for på den måten å sette agendaen 
for videre kompetanseutvikling av 
frivillige og andre samarbeidspartnere. 
Det er essensielt at en koordinator har 
forståelse for hvorfor de jobber med 
dette, og ikke bare hvordan.

Å være frivillig – gi muligheter
Mangfoldet som våre frivillige 
representerer må bevares, også gjennom 
et kursopplegg. Ved å fokusere på 
verdier og det menneskelige aspektet 
i læreprosessene, handler det om å 
utvikle sin personlige kompetanse og 
ta i bruk egne ressurser. Først da vil vi, 
som potensielt frivillig, motiveres til 
aktiv deltakelse.

Det er viktig at våre frivillige 
ivaretas på best mulig måte, blant 
annet gjennom opplæring, oppleve 
trygghet og finne sin styrke i den 
rollen de sier seg villig til å ivareta. Det 
er også viktig at opplæring ikke må 
viske ut den frivilliges personlighet, 
men bygge opp under hvordan våre 
frivillige best mulig kan være i møte 
med andre.

Kompetanseutvikling av frivillige 
kan sees på som en motivasjonsfaktor 
og en synlig anerkjennelse av den 
frivillige innsatsen. Det er blant annet 
gjennom våre frivillige at vi kan bli en 
enda «større og sterkere» organisasjon, 
og derfor oppfordrer og utfordrer jeg 
oss alle til å se på mulighetene. 

Frivillighet - å tenke nytt
Kompetanseutvikling av frivillige

Tekst: Helga Bognø

Opplæring er en måte å styrke den frivillige sin rolle, bidrar til at man 
mestrer sine oppgaver samt klargjøre grensene for det frivillige arbeidet. 

E
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IDRET T UTEN ALKOHOL

Jeg er født på Gjøvik sykehus og har bodd alle mine år i Hunndalen. Ble tidlig interessert i idrett. 
Med en bror som er tre år eldre var det klart at jeg fulgte etter ham på det meste. Spilte i mange år 
fotball med guttene i Vardal IF, var med på friidrett i Raufoss og gikk på ski for Gjøvik skiklubb. Hele 
tiden var det viktig å klare å henge på guttene. Var ofte alene som jente og ble med det ganske hardt 
herdet. For meg ble det naturlig å måle meg mot både jevnaldrende og eldre gutter, i alle idretter.

MARTHE 
KATRINE 
MYHRES 
idrettshistorie

ar på ingen måte noen 
barnestjerne, men fra 
jeg var 12-13 år begynte 
resultatene å bli noe 
bedre. Hevdet meg 
godt både i friidrett og 

langrenn. Fotball måtte jeg kutte ut, da det 
ikke var flere ledige ukedager igjen.

Etter som tiden gikk, tok jeg et valg 
om å satse på langrenn. Det ble opprettet 
et jenteteam på Gjøvik, noe som gjorde 
dette valget relativt lett. Dette var noen 
fantastiske år. Vi hadde det utrolig gøy og 
klarte å skape et veldig bra langrennsmiljø 
i Gjøvik og omegn. Da jeg ble junior 
begynte jeg i Gjøvik/Toten langrenn.

For meg ble juniortiden veldig tøff 
med mye sykdom. Konsekvensen av dette 
ble 4-5 år uten konkurranse og trening. 
Derfor måtte jeg begynne på nytt da jeg 
fikk lov til å starte opp igjen med aktivitet. 
Dette tok tid, men jeg var fast bestemt på 
at dette skulle jeg klare.

Heldigvis fikk jeg god hjelp. Kom meg 
tilbake til livet og inn i idretten igjen. Ole 
Henrik Evensen skal ha mye av æren for 
dette. En alt-mulig-mann som er både 
fysioterapeut, trener og en ærlig mann 
med god kompetanse.  

Tok min første seier i et Norgescup-
renn og oppnådde mange sterke 
resultater. Fikk gå World Cup for Norge 
på internasjonal kvote i La Clusaz og fikk 
meg noen starter på nasjonal kvote under 
World Cup i Holmenkollen på 30 km.

Da jeg traff min nåværende kjæreste 
ble interessen for mer løping og sykkel 
vekket. Jeg kjøpte meg sykkel, etter å 
ha vært uten det noen år og begynte å 
sykle ritt. Dette åpnet for deltakelse i 
Birkebeinerarrangementene og andre 
sykkelritt. 

Samtidig begynte jeg å trene mer 
løp. Dette for variasjonen sin del. Stilte 
opp i noen løpekonkurranser og løp 
min første maraton på Valdresflya i juni 

2010. Med forholdsvis bra resultater i de 
konkurransene jeg stilte opp i ble jeg mer 
og mer gira på løping igjen.

Derfor tok jeg et valg, etter mange år 
med full langrennsatsing, om å satse for 
fullt på løping.

Trippelseier i Birkebeinertrippelen tre 
år på rad var utrolig artig, og det var fint 
å se at det går an å hevde seg i tre ulike 
idrettsgrener i et så stort arrangement.

 Har fem norgesmestertitler på 
maraton: 2011, 2012, 2015, 2016 og 2018. 

To norgesmestertitler på halvmaraton 
og både EM og VM i halvmaraton. Dette 
har gjort meg til en av Norges beste 
langdistanseløpere.
Høsten 2012 debuterte jeg på landslaget 
under Nordisk mesterskap i terrengløp 
med en 11. plass. Deltok også i det samme 
terrengløpet høsten 2014. Har en 3. plass 
i Nordisk mesterskap på maraton i 2015 
og deltok i VM i halvmaraton i mars 2014.

V
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Mine tider, hastigheter og trening
For å løpe maraton på 2.31.00, må jeg 
holde en snittfart på 3.35 minutter per 
kilometer i 42,195 meter. Dette tilsvarer 
16,8 km/t.

For å løpe 10 kilometer på 33 minutter, 
må jeg holde en snittfart på 3.18 minutter 
per kilometer. Dette tilsvarer 18,18 km/t.

For å løpe 5 kilometer på 16 minutter, 
må jeg holde en snittfart på 3.12 minutter 
per kilometer. Dette tilsvarer 18,75 km/t.

Med riktig trening på riktig tid, med 
riktig hastighet og med nok hvile og 
restitusjon er dette mål som helt klart er 

realistiske for 2019-sesongen.
Bli med meg og sett løpemølla på 

gitt fart og test ut! Kanskje vi kommer 
sammen til mål?

En vanlig treningsuke for meg har 
et snitt på 200 kilometer fordelt på 13 
økter. I disse kilometerne er det om lag 
60 kilometer i uka på maratonfart eller 
raskere.

Søndager er som oftest langturdag og 
da kan jeg løpe mellom 30 og 42 kilometer. 
Det vil si avstanden mellom Gjøvik og 
Lillehammer.

2016-sesongen en suksess
Sesongen 2016 ble en fantastisk reise med
personlige rekorder på alle distanser og
deltakelse i mesterskap.

• Personlig rekord på 10 kilometer
• EM i halvmaraton i Amsterdam
• Personlig rekord på halvmaraton
• NM-gull maraton i Oslo
• NM-bronse terrengløp i Surnadal
• Flere invitasjoner til internasjonale løp
• 28 konkurranser ble løpt og alle endte 
med topp 3-plasseringer.

2017 ble dessverre preget av skade 
og sykdom
Dessverre ble 2017 ødelagt tidlig grunnet 
skade og påfølgende en overivrig løper 
som trente seg litt i senk for å prøve å nå 
sine mål. Heldigvis er det slikt en lærer av.

2018 ble preget av for stor 
totalbelastning
Målet for 2018 var helt klart å bli tatt ut til 
og løpe mitt livs løp i EM i Berlin i august 
på maraton. Målet var å komme inn blant 
topp 10 og løpe ned mot 2.30.00. 

Dessverre klarte jeg aldri å finne den 
formen. Jeg trente for mye i tillegg til full 
jobb. Klarte aldri å realisere mine planer 
og mål. Jeg hadde et stort ønske om både 
treningsleirer på vinteren og en trener, 
men grunnet dårlig økonomi fikk jeg det 
dessverre ikke til. 

Allikevel tok jeg mitt femte NM-gull 
på maraton i Oslo. 
Løp et strålende 
løp og vant med 
over 10 minutter. 
Fikk utrolig mye 
TV-tid og god 
omtale. 

Fikk også med 
meg noen solide 
k o n k u r r a n s e r 

ellers, med totalseier i verdens største 
etappeløp i Danmark.

Det er som jeg sier til meg selv og hva 
jeg får høre av andre. Det jeg har gjort 
denne sesongen er aldri bortkastet, men 
jeg har fått lagd meg et solid grunnlag for 
det som kommer neste sesong. 

Mine mål for 2019 og 2020
Det første jeg nå vil fortelle er at jeg har fått 
meg trener. Så en av de viktigste brikkene 
er på plass. Dessverre er dette kostbart, 
så det er usikkert om jeg klarer å komme 
meg på treningsleir i vinter, eller om jeg 
må tilbringe mine treningsturer ute i 

minusgrader og snø her på Toten. 
Jeg ser fram mot en ny sesong med 

stor iver og glede. Mine mål er helt 
krystallklare. Jeg skal til VM og løpe 
maraton. 

Første og eneste mulighet for å 
kvalifisere meg dit blir Düsseldorf 
Maraton 28. april 2019. 

Før den tid skal jeg ha testet 
kreftene mine på en 10 kilometer og en 
halvmaraton. 

Derfor gjelder det å ha 110 % fokus 
hver eneste dag gjennom vinteren. Gjøre 
de riktige tingene og ta de smarte valgene.

Jeg vil også løpe litt mer baneløp og 
gjøre meg enda mer synlig for løpe-Norge 
og senke tidene på alle distansene jeg 
stiller opp i. 

Samtidig er jeg både stolt og utrolig 
takknemlig over den fantastisk gode 
støtten jeg får fra Idrett Uten Alkohol og 
mine andre samarbeidspartnere. Setter så 
utrolig stor pris på det. Uten dem hadde 
jeg aldri i verden klart å holde på med det 
jeg ønsker aller mest og jage mine mål. 

Jeg er klar for å gi alt! Bli gjerne med 
meg på min vei og følg meg både på 
hjemmesiden min, www.marthemyhre.no 
og på sosiale medier. 

MINE VERDIER:

Jeg er både stolt og utrolig takknemlig 
over den fantastisk gode støtten jeg får 
fra Idrett Uten Alkohol og mine andre 
samarbeidspartnere. 

• TROVERDIGHET
• FREMTIDSRETTET

• ENGASJERT
• SYNLIGHET
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ette var slett ikke noen 
vill og spontan idé. Jeg 
meldte meg på min første 

loddtrekning allerede i 2014, og 
høsten 2016 løp jeg to halvmaratoner 
i New York for å prøve å kvalifisere 
meg direkte til påfølgende års 
helmaraton. I konkurranse med ca 
100 000 ”loddkjøpere” om 16 000 
startnumre, og med en bestetid fem 
minutter unna kvalifiseringskravet 
på 1.28, valgte jeg til slutt å bite i det 
sure eplet og betale meg inn i det 
store. 

Treningsåret mitt følger 
birkebeineråret: skirennet i mars, 
løpet i juni og i august. Med mitt 
livs første maraton – og dyreste 
treningsmål – som motivasjon, 
hadde jeg ingen problemer med 
å gjennomføre ei løpeøkt i uka 
sykkelsesongen igjennom, på 
bekostning av min favorittaktivitet 
– sykling. Motivasjonen økte ved at 
jeg daglig satte ny personlig rekord i 
å holde meg frisk: Da jeg 26. august 
parkerte alle syklene i boden og fant 
fram alle løpeskoene mine, hadde jeg 
ikke vært forkjølet siden september 
i fjor! 

I bladet ”Kondis” fant jeg 
et treningsprogram laget for en 
maratondebutant på min alder, et 
program som i teorien skulle kunne 
hjelpe meg over målstreken på rett 
under 3.30. Jeg måtte imidlertid 
hoppe inn i programmets siste ti 

uker, men med 
grunnformen inne 

og de ukentlige 
l ø p e t u r e n e 
sommerst id 

og hovedvekt på grusløping, tålte 
jeg overgangen fra sykkel godt. Jeg 
merket tidlig framgang i løpeformen, 
og en gjentakelse av testøkta ”Yassos 
800-metere” indikerte at jeg kanskje 
kunne sikte meg inn på det hårete 
målet 3.15.

Frisk som en fisk; skadefri; 
ny pers på 10 km; perfeksjonert 
spilleliste; forbedret løpsteknikk: De 
siste tre ukene skulle jeg bare surfe 
inn mot startstreken på Staten Island 
og fly som den tidligere nevnte 
tarahumaraindianeren over New 
Yorks fem boroughs. Kunne jeg til og 
med klare bedre enn 3.15? Ingenting 
var umulig!

Eksperthjelp
Så kom høstferien med storfamilietur 
til Israel, forkjølte søsken og tørr 
airconditionluft. Surfing ble til snørr, 
sofa og serier. IUAs verdiambassadør 
og regjerende norgesmester i 
maraton, Marthe Katrine Myhre, 
kom med gode råd. Aller viktigst 
var å ikke begynne å trene igjen før 
jeg var helt frisk! Det holdt hardt, 
men jeg holdt meg i selene, og etter 
13 treningsfrie dager kjente jeg meg 
klar. Innendørstrening ble regelen 
før avreise New York. 

Jeg hadde tenkt at ankomst 
sambandsstatene så tidlig som mulig 
ville gi mer tid til akklimatisering. 
Jeg hadde ikke tenkt på at det også 
ville gi flere netter med aircondition. 
Selv i november kan det være varmt 
ved ca. 40° N, og et halvt kvartal fra 
Times Square er ikke nattåpent vindu 
noe alternativ. Heldigvis hadde jeg 
vært i byen flere ganger før, sett det 

i NYC
Alt er stort i USA. Maratonarrangement intet unntak, og i 
New York arrangeres det gjeveste og største av dem alle. I 
hele verden. I mitt hamskifte fra forhenværende løpehater til 
nyfrelst løper, bestemte jeg meg for at om jeg noen gang skulle 
løpe en maraton, måtte det bli i Det store eplet. Dermed startet 
jeg min karriere som prosjektleder i Idrett Uten Alkohol med 
en ferietur til New York i slutten av oktober i år.

Tekst: Åsmund Kleivenes  Foto: Åsmund Kleivenes og NYRR

D

Søk opp asmundk i Spotify og finn spillelista mi!
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meste av severdigheter og erfart at bysykkel er mindre 
slitsomt enn metro. Amerikanerne har også selvsagt 
verdens største utvalg av forkjølelsesmedisin, og da 
jeg ankom startområdet søndag morgen var lørdagens 
tunge bringe et glemt kapittel.

52 000 tørste, nervøse og tissetrengte løpere burde 
bety endeløse køer, men timene i venteområdene 
før start var uhyre godt organisert: Ingen køer noen 
steder, mat og drikke nok til alle, kjærkomne luer fra 
Dunkin Donuts, depoter for å donere oppvarmingstøy 
til byens mindre privilegerte, avslappet stemning. I 
12° C hadde jeg på meg ganske så akkurat med klær, 
men regnet hørte gårsdagen til og Staten Island lå 
badet i sol. Også gledelig at sponsor Michelob ikke 
delte ut sitt ”lettøl” med alkoholprosent på 4.2, men 
like fullt betenkelig at arrangør NYRR – som ellers er 
så opptatt av kreftsaken – slipper til en produsent som 
er medansvarlig for 39 000 årlige brystkrefttilfeller i 
USA.

Løpet
Nasjonalsangen ble sunget og startskuddet gikk. 
Fortsatt ingen kø. Rett etter start ble løperne fordelt 
på Verrazano-Narrows Bridge’s to etasjer, og etter 
noen kilometer ble de ulike ”bølgene” sluset inn i 
samme trasé. Den første kilometeren lå jeg riktignok 
32 sek/km bak planlagt løpsfart, men derfra lå 
begrensningen bare i beina mine. Og jeg kjente 
virkelig ingen begrensninger! Pulsklokka advarte om 
at jeg holdt et mye høyere tempo enn planlagte 4.37 
min/km, og jeg måtte faktisk jobbe med å senke farten 
nok. Slikt er ikke lett når du blir båret fram av ei god 
spilleliste og 2,5 millioner tilskuere, og passeres av 
folk i alle slags fasonger og med alle slags teknikker, så 
fem kilometer ut i løpet lå jeg an til en sluttid på 3.09. 
Noe av det dummeste jeg leser og hører i forkant av 
et birkebeinerløp, er ”nyt turen over fjellet”. Tull! Det 
er ingen som ”nyter turen over fjellet” og samtidig gir 
alt en har. Da kunne man heller ha tatt med termos 
og niste og lunta gjennom løypa helt gratis helga før.

Nå nøt jeg turen gjennom Brooklyn! Det vises på 
bildene: Lett i steget, bred i smilet, raus med high fives 
til ungene langs løypa. Tempoet stabiliserte seg, og 
halvveis i løpet lå jeg an til det hårete målet – 3.15. 
Men over Long Island kjente jeg at beina begynte å 
bli tunge. Begrensningen. Ved 25 og 30k lå jeg an til 
3.20, og trodde jeg skulle klare å holde meg der, men 
visste samtidig at det er på 30 ”alle får det”. Og jeg fikk 
det. Opp Manhattan tok jeg av hodetelefonene for å 
suge til meg det konstante jubelbrølet, men musikken 
trengtes for å holde beina i gang. På vei ned igjen mot 
Central Park klarte jeg likevel ikke å holde takten til 
musikken. Jeg la lyden i lomma og lot publikum bære 
meg i mål.

Å løpe gjennom parken var som om jeg skulle ha 
ledet femmila i Holmenkollen. Jeg følte meg som en 
konge! En konge som nesten ikke klarte å løfte beina. 
Så kom krampa. En kilometer gjensto, og jeg hadde 
for lenge siden flyttet antatt sluttid til 3.25. Idet jeg 
stoppet for å strekke den bort, innså jeg at det sto om 
sekunder for å klare mitt opprinnelige mål – 3.30. Det 
så neppe ut som noen spurt, men jeg ga virkelig alt jeg 
hadde. Og i smerten nøt jeg hvert eneste sekund: 
Jeg hadde klart det!

Startnummeret er hentet, og 
stemningen i messehallen er elektrisk!

Deltakernes 
pastaparty lørdag 
kveld bød faktisk 

på rikelig med varm 
og smakfull pasta 

til alle.

Minutter igjen til start.

Startskuddet 
er gått!

Før en 
kilometer var 
passert, var 
det fri bane.

Fram til halvmaratonmerket var jeg 
bemerkelsesverdig lett i steget.

steg for stegNYC

Rundt hendene 
hadde jeg festet 
armbånd med 

mellomtider for 
hhv. 3.15 og 3.30.

Nye, lette løpesko med 
god demping viste 
seg å være en god 

investering. Asfalten 
i New York ligger på 
betong, og løypa er 

derfor kjent for å være 
ekstra tung for beina.

3.29.43! Utrolig sliten og 
utrolig førnøyd. Mitt livs største 

idrettsopplevelse!

I kø mandag morgen for å få gravert navn 
og sluttid inn i medaljen. Bare timer seinere 
sitter jeg på flyet mot Rios 35 varmegrader.
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Kartlegging av rusmisbruk hos eldre

Voss kommune - økt kunnskap om eldre og rus
I Voss kommune får alle ansatte som jobber med eldre, 
både i hjemmebaserte tjenester og på sykehjemmet, 
undervisning om eldres helse og alkoholbruk. I tillegg 
får de kommunikasjonstrening knyttet til samtaler om 
alkohol. Tanken er at man ved å øke kunnskapen også 
øker bevisstheten til alle involverte. Det gis fortløpende 
oppfølging og veiledning. 

Gjøvik kommune
Når vi blir eldre skjer det en del endringer. Det kan være tap 
av funksjoner i arbeids- og privatlivet, fysiske endringer og 
ensomhet, for å nevne noen. Slike endringer kan bidra til 
økt rusbruk. 

Ut fra denne kunnskapen ønsket Gjøvik kommune 
en bred kartlegging av hjemmeboende tjenestemottakere 

og tjenestemottakere i korttidsavdelinger ved sykehjem 
fra 60 år som har eller er i risiko for skadelig alkohol- og 
legemiddelbruk.

Vil bli tryggere på og i jobben 
I Gjøvik kommune fantes det ingen oversikt over omfanget 
av hjemmetjenestemottakere over 60 år med skadelig bruk 
av alkohol og/eller psykoaktive legemidler. 
De ansatte har beskrevet dette som en økt problematikk 
innen rehabiliterings- og korttidsavdelinger. Og det 
utviklet seg en usikkerhet om hva som var den enkelte 
ansattes ansvar, hva som var kommunens ansvar og hva 
som var spesialisthelsetjenestens ansvar. 
Gjennom kartleggingen økes både kunnskap og 
bevisstheten på alle nivå. Og dermed øker også kvaliteten 
til tjenestemottaker. 

I Voss og Gjøvik kommune er det igangsatt kartlegging av rusforbruket til eldre over 
60 år. Ansatte i ulike kommunale tjenester har over tid sett en negativ utvikling og 
uttrykt bekymring overfor en gruppe det tradisjonelt har vært lite fokus på med 
tanke på rus. Kartleggingen vil også bidra til at ansatte elv skal kunne stå bedre faglig 
rustet overfor de utfordringene de opplever i sin arbeidshverdag.

Tekst: Helga Bognø

Kilde: Rusfag 2/2017. 
Fagmagasin for kommunene 
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Har vi en kulturell motstand mot å innse rusproblematikk 
hos kvinner?
Selv om flere menn enn kvinner fikk en rusdiagnose ved inntak i 
psykiatrisk akuttavdeling, var det ingen forskjell mellom kjønnene 
da rusmidler i blodet ble målt. Funnene i en norsk studie viser 
at gapet mellom klinikernes vurdering av mulig problematisk 
rusmiddelbruk og det faktiske innholdet av rusmidler i blodet 
var langt større når det gjaldt de kvinnelige deltakerne i studien 
enn når det gjaldt mennene. 

Kjønnsforskjeller
Bruk av reseptbelagte medikamenter var sterkt underrapportert 
hos begge kjønn blant pasienter som ikke hadde resept for 
medikamentene. 

Studien viste også at kvinner uten foreldreansvar var 
overrepresentert blant deltakerne som fikk en diagnose på 
rusmiddelavhengighet, men menn med lav utdanning var 
overrepresentert blant de mannlige deltakerne.

Forfatterne mener funnene kan tyde på at det finnes mye 
stigma rundt rus og kvinner, især kvinner som har barn. Det kan 
føre til underrapportering av rusmiddelbruk fra kvinnene selv 
og skjevheter i vurderingen til helsepersonell i akuttpsykiatrien. 

Jørgen G. Bramness, dr.med og seniorforsker ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, 

mener at undersøkelsen får en til å spørre om rusmiddelproblemer 
hos kvinner blir oversett i helsetjenesten. 

Eldre kvinner drikker mer
I framtiden er det heller rødvin enn kamferdrops som vil prege 
livet til middelaldrende damer. Flere 50-70 åringer drikker en 
halvflaske vin flere ganger i løpet av uken. Og særlig stor er 
økningen i alkoholkonsum blant kvinner. Dette finner man i 
en norsk studie om Livsløp aldring og generasjon (NorLAG), 
hvor forskerne har fulgt vel 3500 personer over 40 år i en 
femårsperiode.

Selv om de færreste vil utvikle alkoholproblemer, vil vi med så 
høye andeler av storkonsumenter trolig også få en bekymringsfull 
økning i alkoholrelaterte skader. Det kan bli en stor utfordring 
for fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Studien viser til at det gjennomgående er middelaldrende 
kvinner som øker sitt forbruk i en femårsperiode, selv om det 
fortsatt er menn som drikker mest. 

Hvor mye er for mye?
Helsepersonell, og i særdeleshet leger, bør kanskje ikke være så 
opptatt av avhengighet, men av helse. Ved å gi saklig informasjon 
om alkoholens virkning på helsen, og hvordan alkohol virker inn 
på en lidelse/sykdom pasienten har, samt hvordan alkohol virker 
sammen med ulike medikamenter, vil en, i beste fall, tidligere 
kunne stoppe utvikling av helseplager. Om utviklingen i retning 
av høyere alkoholkonsum blant eldre fortsetter å øke, vil påvirkes 
av mange forhold, blant annet helseopplysninger for og blant 
aldre.

Kjønnsforskjeller: Funnene i en norsk studie 
antyder at rusproblemer hos kvinner ofte 
går under radaren i psykiatrien, noe som kan 
føre til underbehandling av ruslidelser hos 
denne gruppen.

Overser rusproblemer hos kvinner -

eldre kvinner drikker mer

Tekst: Helga Bognø

Studie: «Challenges in detecting and diagnosing substance use in 
women in acute psykiatric depertment: a naturalistic cohort study» 
(2017) TV Sallaup, AE Vaaler, VC Iversen, IC Guzey.
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et er et faktum at alkohol brukes i store deler 
av befolkningen. Forbruket har økt mest 
blant de over 50 år, og kvinner drikker mer 
enn før. Velstandsøkning, utenlandsreiser, 
bedre økonomi og mer tid – de eldre nyter 

godt av dette, og drikker også mer.

KoRus Oslo
KoRus Oslo har siden 2011 arbeidet med tematikken 
eldre og rus, noe som viste seg å føre dem inn i et vell av 
problemstillinger. 

Og fortsatt er det de første og tyngste utfordringene 
som de fremdeles møter, alle forestillingene. Å ta fra de 
gamle glasset er å ta fra dem de siste gleder. Eldre bør 
ha honnørkort på polet. Gammel vane er vond å vende. 
Og den mest tankevekkende, kan hende: Det er ikke så 
farlig, de har så kort tid igjen (å leve). Dette i henhold til 
en artikkel skrevet av Lena Muller og Runa Frydenlund i 
KoRus Oslo. 

Hjelpeapparatet og pårørende
Hvordan forholder hjelpeapparatet og pårørende seg til 
dette - at eldre drikker mer og oftere, ofte i kombinasjon 
med legemidler?

Det er en relativt godt kjent sak at det kan skorte på mot. 
Kanskje ikke bare mot, men også vilje? Kanskje mangler vi 
også kunnskap om hvordan vi skal snakke sammen på en 
god måte om vanskelige temaer, og samtidig vise respekt 
for den eldre? Selv om emnet er komplisert, trenger ikke 
samtalen å være det. Men vi må ha mot til å tørre å spørre. 

Og rusbruk får konsekvenser for andre – ektefelle, 
voksne barn, barnebarn. Og om du mangler kunnskap 
og mot, og det kanskje også skorter på viljen, så still deg 
spørsmålet om det er din egen barriere som hindrer deg i 
å spørre. 

Å si fra om noe som bekymrer, det handler om å være 
undrende (spørrende og lyttende), ikke bare til selve 
forbruket av alkohol, men til livet i seg selv.

Hva viser danske undersøkelser?
Danske undersøkelser viser at eldre personer over 65 
år sjelden søker behandling for sitt alkoholproblem. 
Ambivalens rettet mot utbytte av behandlingen gjør at de 
faller fra eller unngår å søke hjelp. Hvor er motivasjonen 

for endring? 
De som søker behandling påpeker press fra familie/

ektefelle som viktigste faktor for å søke hjelp, i tillegg til 
akutte helseproblemer. 

Dersom hjelpetjenestene og andre i nære omgivelser tør 
å spørre tidligere, setter av tid til samtaler og påfølgende 
utredninger og mestrer gode samtaleverktøy med fokus på 
motivasjon for endring, kan det bidra til en enda sterkere 
motivasjon til å endre alkoholforbruket. 

Helse og livskvalitet. Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo 
(NERO) - «Helseknaggen»
Det handler om å styrke helse og livskvalitet. Nettverk 
Eldre og Rusbruk Oslo (NERO) har lang erfaring med 
å ta opp helseskadelig rusbruk i et tydelig og konkret 
helseperspektiv, en metode de kaller «Helseknaggen». 

Økt kompetanse om samtaleteknikk om alkohol – og 
om legemiddelrelaterte problem i helsetjenestene – kan 
være en måte å identifisere alkoholforbruket på, slik at 
tidligere innsats kan tilbys med tilpasset hjelp. 

Om du kjenner at noe ikke stemmer, når bekymringen 
«strammer», snakk om det. 

Tidlig inn, seint i livet
Tekst: Helga Bognø

Vi møter fortsatt forestillingen: «Å ta fra de gamle glasset er å ta fra dem de siste gleder» 
Hvordan kan vi da møte utfordringer og problemstillinger i forbindelse med eldre og rus?

D

Helga Bognø, prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet. 
Foto: Maria J. Zafar
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ELDRE, ALKOHOL OG ENSOMHET

denne kvalitative studien er 11 pårørende til 
personer med demens blitt intervjuet. 
Studien viser at tradisjoner og tidligere 
drikkemønstre er viktige med hensyn til 

alkoholvaners verdi. Alkoholbruk har en kulturell 
betydning: markerer helg, ferie, høytid og fest. Funnene 
viser at et moderat alkoholkonsum kan bidra til gode 

felles opplevelser. Mange personer med demens er 
imidlertid opptatt av å bevare hukommelsen best 
mulig og prioriterer dette framfor å opprettholde sine 
tidligere alkoholvaner.
Funnene viser store variasjoner når det gjelder 
endringer av alkoholvaner i forbindelse med demens. 
Enkelte slutter helt å drikke, andre øker forbruket, 
mens andre har ingen store endringer. Hvilken verdi 
alkoholbruk har i denne sammenhengen, varierer 
også. 

Studien viser at også mange eldre personer med 
demens følger (og har fulgt) trender i samfunnet 
når det gjelder alkoholvaner. Det er ikke lenger 
nødvendigvis tabubelagt å fortelle om et daglig 
alkoholinntak. Flere hadde gjennom livet endret sitt 
inntak fra å være avholdende til å drikke moderat og 
mer enn det. Mange har fulgt råd fra helsepersonell 
og media om å drikke litt vin daglig for helsa si skyld. 

Pårørende opplever stor belastning når de 
må forholde seg både til demenssykdom og til et 
problematisk alkoholforbruk. Enkelte kan begynne 
å drikke betydelige mengder alkohol etter å ha fått 
demens. Funnene viser at pårørende har en viktig 
rolle når det gjelder å regulere personer med demens 
sitt alkoholinntak.

Studien viser imidlertid at de fleste pårørende har 
en åpenbar mangel på kunnskap relatert til eldre (med 
demens) og alkoholbruk. Dette samsvarer med egne 
kliniske erfaringer. Funn viser også at mange personer 
med demens og deres pårørende følger anbefalinger 
fra helsepersonell angående bruk av alkohol.

Funnene viser at temaet er sammensatt, det er 
behov for mer forskning for å kunne utarbeide gode 
retningslinjer. Helsedirektoratet anbefaler ikke å 
drikke alkohol for å få god helse. For personer med 
demens sin sårbare hjerne er det nok best å unngå 
alkohol, men dette bør vel veies opp mot den positive 
verdien et beskjedent alkoholforbruk kan ha for 
personer med demens og pårørende.  

Demens og alkoholvaner 
– et pårørendeperspektiv

Tekst: Helene Kjeka Broen, psykiatrisk sykepleier ved St. Olav 
Hospital  Foto: Privat

Hovedfunn fra masterstudie: Eldre personer 
med demens og deres alkoholvaner. Om 
pårørendes erfaringer, kunnskaper og 
refleksjoner.

Helene Kjeka Broen har skrevet masteroppgave om 
eldre personer med demens og deres alkoholvaner. 

I
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Vi ønsker alle gode avholdsvenner en 
riktig god jul

og et fremgangsrikt godt nytt år

Hilsen Edru Livsstil Trondheim

Me vil ynskja alle fråhaldsvener 
ei god og fredeleg jul
og eit godt nytt år.

 
Helsing frå DNT Edru Livsstil 

Time Fråhaldslag

Me ynskjer 
alle gode 

fråhaldsvener 
ei god jul og  eit 
framgangsrikt, 
godt nytt år.

 
Helsing DNT 
Edru Livsstil 

Rogaland distrikt                                                            

Edru Livsstil Trøndelag sender en kjærlig 
julehilsen til alle i DNT - Edru Livsstil.

Edru Livsstil Hamar 
ønsker alle en riktig 

god jul! 

Gol Fråhaldslag ynskjer alle ei god julehelg 
og eit godt nytt år med mange nye medlemer

Julehilsener

Vi i IUA ønsker dere      
alle ei fredfull jul og 
  et aktivt nytt år!

DNT Edru Livsstil Oslo+ 
ønsker alle sine medlemmer 

en riktig god jul 
og et godt nytt år!
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Avholdslaget Vårbrudd Ønsker alle 
en riktig god jul

og et godt nytt år .

Hilsen styret 

Landsstyret takker for året som har gått, og ser 
fram til videre samarbeid i arbeidsperioden som 

ligger foran oss.

God jul og godt nytt år!

Hilsen (fra venstre) Karl Eidsheim, Eidar 
Tøllefsen, Tone Teppen, Sigmund Kroslid (leder), 
Elisabeth Kristiansen, Egil Tunheim, Hallgeir 

Grødeland og Sven Ove Egeland

Julehilsener

Personalet vil ønske alle medlemmer, 
lokallag, distrikt og samarbeidspartnere 

en riktig god jul og godt nytt år.

Vi ser fram til treffpunkt og samarbeid 
i 2019!

Julehilsen fra Daniel, Helga, Hilde, 
Linda, Magne, Maria, Marit og Åsmund

Prosjektleder i "Eldre, alkohol og 
ensomhet", Helga Bognø, vil ønske 

en riktig god jul og godt nytt år med 
en særlig oppfordring om å ta vare på 

menneskene rundt deg.

Snart ringes julen inn, og 
julefreden kan senke seg. Jeg 

vil takke alle tillitsvalgte 
og medlemmer for varmt 

engasjement og innsats for 
avholdssaken i året vi snart 

legger bak oss. God julehilsen 
fra generalsekretær Marit 

Barene
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Tale Maria Krohn Engvik, mest kjent som «Helsesista» er hele Norges 
helsesøster i sosiale medier. Hun snakker fra levra, på et språk ungdom 
forstår, og bruker snapchat for å kommunisere med ungdom samtidig 
som hun kommer med små drypp av undervisning. 

Våg å være
Tekst og foto: Marit Barene

Helsesista  
finnes på Snapchat, 

Facebook, 
Instagram, Twitter 

og YouTube.
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”

n høstmorgen i 2016 kom 
Tale på jobb på den ene 
videregående skolen hun 
jobbet på. På kontordøra 
hang en lapp hvor det stod 
«Helsesøster er her hver 

gang det er fullmåne og rektor halter». 
Lappen var skrevet av en elev som hadde 
opplevd å komme til et tomt kontor.

- Det var vondt å lese den lappen og 
vite at eleven som hadde oppsøkt meg, 
hadde funnet en låst dør. Jeg følte at jeg 
ikke strakk til, og bestemte meg da for å 
gjøre noe med problemet, forteller Tale.

Den smilende sunnmøringen står på 
scenen foran flere hundre mennesker som 
jobber innen helsesektoren. Hun virker 
som en trygg og erfaren foredragsholder.

- Det har ikke bestandig vært slik, 
forteller Tale og tar publikum med tilbake 
da hun selv gikk på videregående skole. 

- Jeg var ikke den personen som rakk 
opp hånden selv om jeg visste svaret. Jeg 
husker to gutter i klassen min, de sa alltid 
alt så mye bedre enn meg med flotte ord, 
og jeg følte aldri at jeg kunne svare som 
dem. Gjennom hele studietiden opplevde 
jeg det samme. Jeg satt ofte bakerst og var 
ikke veldig engasjert i timene. 

Men det skjedde noe med Tale da hun 
ble helsesøster. Hun skjønte at det ikke var 
viktig å bruke så fine ord. 

- Jeg oppdaget at det var viktigere 
å snakke et hverdagslig språk enn å 
imponere noen, sier Tale og man kan 
nesten se at hun puster lettet ut der hun 
står alene på scenen.

Dårlig samvittighet
- Som alenemor til to små barn og 
helsesøster på fire videregående skoler 
i Oslo var det vanskelig å få tiden til 
å strekke til. Kontortiden var kort, og 
det var vanskelig for elevene å vite når 
helsesøster var til stede.

Tale følte på mange måter at hun 
sviktet elevene som trengte henne, og hun 
slet med konstant dårlig samvittighet. 

- Etter nøye overveielser fant jeg ut 
at den beste løsningen var å oppsøke 
ungdommen der de er, nemlig på 
Snapchat.

Og da lederne i bydel Nordre Aker ga 
henne tillatelse til å åpne en snapchat i 
regi av helsesøster, hadde hun ingen aning 
om hvor dette skulle bære. 

- Jeg lurte på hva jeg hadde funnet 
på, for i løpet av to og en halv måned var 
snapchaten min spredd for hele landet. 

Fikk en skare av følgere
Snapchat-en skulle i utgangspunktet være 
for elever på de fire videregående skolene 
hun jobbet på, men spredte seg fort til 
andre skoler i Oslo. 

- Da Dagsrevyen laget en 
sak om Snapchat-kontoen tok 
det helt av, sier Tale og kaster 
en god latter ut mot publikum.

Publikum reagerer 
spontant, og da Tale forteller 
videre at hun gjennom 
Snapchat når ut til over 30 
000 ungdommer som følger 
historiene hennes, og at hun 
kan ha opptil 130 000 seere på 
en dag, bryter applausen løs. 
Tale er rolig, og forteller at hun 
prøver å snakke med varme og humor.

- Selv om temaet jeg skal ta opp 
kan være alvorlig, prøver jeg å spre 
kunnskapen på en direkte, ærlig og enkel 
måte. Slagordet mitt heter «Våg å være» 
og handler om å våge å være nok, våge å 
være til stede, våge å være den som sier 
ifra hvis noe ikke er greit.

Ikke bare når Helsesista ut til ungdom, 
men ungdommene når også henne på en 
enkel måte. 

- De tar opp ulike tema som usikkerhet, 
ensomhet, vennskapsproblemer, 
kjærlighetssorg, selvfølelse, alkohol, 
rusmidler, kropp og grenser, bare for å 
nevne noe. Men mer alvorlige tema som 
sorg, vold, overgrep og sex er også tema 
som kommer opp. 

Tale blir alvorlig, og det er ikke 
vanskelig å se at det berører henne.

- Jeg kan fremdeles oppleve at jeg ikke 
strekker til. Når en ungdom tar kontakt 
og forteller at han eller hun har tanker 
om å ta livet sitt, da er det ikke alltid like 
enkelt. Jeg prøver å si at det er vanlig å 
ha selvmordstanker, men at det er veldig 
viktig å snakke med noen når man går 
med slike tanker. Så prøver jeg så godt jeg 
kan å lose dem inn på noen nærmere som 
kan hjelpe. 

Helsesista snakker mye om å sette 
grenser. 

- Også til mine egne små barn er det et 
viktig tema, sier hun smilende og sender 

nok en varm tanke til de der hjemme.
Å sette grenser i helsesøsterens eget 

liv er også viktig. På Snapchat kan man 
nå andre 24/7 og snappene tikker inn hele 
døgnet. 

– Jeg prøver å jobbe ordinær kontortid, 
men det blir ofte kveldsarbeid etter at 
ungene er i seng. Jeg prøver å svare så 
mange som mulig, men jeg rekker ikke 

over alle. Derfor bruker jeg iblant noen av 
spørsmålene i anonymisert form og legger 
dem ut som stories* som alle kan se. 

Hårete mål
Tiden går fort når Helsesista står på 
scenen. Hun viser små filmsnutter og 
snakker varmt og ærlig. Hun har publikum 
i sin hule hånd. Latteren bruser ofte blant 
publikum under den timen hun har til 
rådighet, men noen hender går også til 
ansiktet for å tørke en tåre. Det nærmer 
seg slutten på foredraget, og selv om jeg 
får tid med henne etter foredraget, er dette 
noe jeg kunne hørt på lenge. 

Helsesista avslutter dagens foredrag, 
ett av mange, med å nevne sine hårete mål. 

– Jeg vil knuse tabuer. Jeg vil øke den 
psykiske helsen til norsk ungdom. Og jeg 
vil gi ungdom viktig kunnskap. Det som 
er det viktigste for meg er at barn og unge 
skal trives uansett hvor de er i livet, enten 
de er på skolen, om de er hjemme, eller i 
fritiden. 

Slagordet Våg å være er et slagord som 
sitter, og hun gjentar det gjerne: - Våg å 
være til stede – her og nå med alt det det 
innebærer. Våg å være modig. Våg å være 
den du kjenner du er inni deg.

E
HELSESISTA

* En story er en slags videosnutt som kan 
inneholde filmopptak, tekst, musikk og tale, og 
som alle følgerne på Snapchat kan se. 

Selv om temaet jeg skal ta opp kan 
være alvorlig, prøver jeg å spre 
kunnskapen på en direkte, ærlig 
og enkel måte. Slagordet mitt 
heter «Våg å være» og handler om 
å våge å være nok, våge å være til 
stede, våge å være den som sier 
ifra hvis noe ikke er greit.
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ALKOHOLPOLITIKK

Programprosesser 
De fleste partiene har innen årsslutt laget seg et 
lokalpolitisk program å gå til valg på grunnlag av. Hvordan 
er det med ditt parti og i din kommune? Er det fortsatt 
programprosesser du kan påvirke? Skriv en e-post til 
lokalpartiene med dine innspill. Ta kontakt med DNT 
– Edru Livsstil sentralt for bistand om du trenger. Har 

partiene ambisjoner i alkoholpolitikken? I så fall hvilke? 
Følger de næringspolitiske interesser, eller er folkehelsa 
viktigere? Prøv å få tak i de politiske programmene i din 
kommune, og send gjerne kopi til organisasjonen sentralt, 
så får vi et innblikk i hvordan det politiske engasjementet 
er for alkoholpolitikken fram mot valget.  
 

Valgkamp 
Valgkampen er allerede i gang i mange kommuner. Partiene 
vil gjerne vise seg fram. Kunne du tatt initiativ til å organisere 
et folkemøte om alkoholpolitikk, eller ruspolitikk generelt? 
Du trenger ikke spesiell kunnskap for dette. Det er partiene 
som skal vise hva de kan og vil på dette politiske området. 
Blir de utfordret på temaet må de sette seg inn i det, og 
det i seg selv kan ha en alkoholpolitisk effekt. Få en lokal 
journalist eller frontfigur til å ta ordstyrerrollen, om du 
ikke vil ta den selv.  
 

Leserinnlegg 
Mye av valgkampen foregår i lokalavisene, og et leserinnlegg 
kan i seg selv sette dagsorden for debatt. Ikke vær redd for 
å måtte vite så mye for å skrive leserinnlegg heller. Utfordre 
heller de som mener seg å vite, enten det er kommunen 
selv, ordføreren eller andre politikere, på hva de mener bør 
gjøres for å nå vedtatte nasjonale politiske målsettinger om 
å senke forbruket av alkohol. Mer av det samme? Vet vi noe 

lkoholpolitikken i Norge 
avgjøres av kommunene. 
Om kommunen vil er det 
ikke tilgang til alkohol 
i det hele tatt. I dag 
ser vi store forskjeller i 

alkoholforbruket i norske kommuner. 
Derfor er alkoholpolitikken et viktig 
spørsmål i lokalpolitikken. Hva kan 
vi gjøre for å sette alkoholspørsmålet 
høyere på dagsorden? Hva kan du som 
enkeltperson gjøre? Lag en plan allerede 
nå! 

Tekst: Magne Richardsen

A
2019 er lokalvalgsår - 
slik forbereder du deg
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om det virker eller ikke? Får du svar er det mulighet for et 
tilsvar igjen, da kan du heller få hjelp med oppfølgingen.  
 

Stands 
Bli med å markere motstand mot alkoholkulturen med 
stands for DNT – Edru Livsstil på de samme stedene og 
dagene som de politiske partiene har stands. Ofte er det 
plass til flere og partiene vil være positive til å dele plassen. 
Spesielt i dagene like før valget før og etter sommerferien 
er det mye standaktivitet. Hvem kan organisere en 
standdugnad på lørdagene fram mot valget? 

Morgenaksjon 
De politiske partiene deler gjerne ut løpesedler for en 
aktuell sak når folk er på vei til og fra jobb, der mange 
passerer forbi. Gjerne på et kollektiv-knutepunkt. DNT 
- Edru Livsstil har en brennaktuell politisk sak, så vi bør 
gjøre det samme. Tenk allerede nå ut en tekst til en lokal 
løpeseddel som kan distribueres, få gjerne hjelp av kontoret, 
så kan teksten tilpasses like før utdeling. Det vil vi kunne 
bruke for å sette alkohol- og ruspolitikk på dagsorden. Kall 
gjerne inn til paneldebatt eller folkemøte samtidig.  

 
Nettverksbygging 
Det er fortsatt noen måneder igjen til valget. Bruk den 
første tida til å komme i kontakt med andre som er 
interessert i alkoholpolitikken lokalt. Hvem er det som har 
markert seg med temaet i løpet av 4-årsperioden? Hvem 
er potensielle allierte? Noen i politiet lokalt? Kommunen? 
Spesielle politikere? Noen kommuner er slått sammen – 
hvem er de nye politikerne du ikke kjenner?  

Actis har et nettverk på Facebook som kan være nyttig 
å ta i bruk: “lokalpolitisk nettverk”. Lag gjerne også ditt 
eget aksjonsnettverk i egen region for å dele initiativ og 
kunnskap.  
 

Kunnskapsinnhenting 
I 2018 publiserte Folkehelseinstituttet nye folkehelseprofiler 
for landets kommuner. (Se fhi.no) Nytt i år er at omsetning 
av alkohol i butikker og vinmonopol og cannabisbruk 
blant unge er tatt med som indikatorer. Temaet alkohol 
og rusbruk omtales spesielt i år. Dette er et viktig skritt 
for å få alkoholforbruket til å bli et relevant politisk tema. 
Folkehelseloven gjør det ulovlig for kommunen å se bort 
fra disse tallene.  Hva er situasjonen i din kommune? Hva 
kan du gjøre for at flere skal få kunnskap om situasjonen? 
Hva er kommunens strategi for å motvirke alkoholbruk? 
Det skal også framgå i folkehelseplanen kommunen er 
lovpålagt å ha.  

• Samle inn alkoholpolitiske handlingsplaner og 
folkehelseplaner og send til DNT- Edru Livsstil sentralt. 
Slik kan vi lage politikk. Det er landsmøte i år. Hva bør 
være våre politiske initiativ? 

• I januar kommer Actis til å gi ut en lokalpolitisk 
håndbok med informasjon og flere tips til hva lokalpolitikere 
og andre kan gjøre for å jobbe bra med alkoholpolitikken. 
Denne kan bestilles fra kontoret. Evt. pris er ennå ikke 
avklart. Den vil distribueres til nyvalgte politikere høsten 
2019. 

Det blåser vår vei! 
Rapporten “Rusmidler i Norge 2016” kan fortelle at “Årlige 
spørreskjemaundersøkelser i perioden 2005 til 2012 viser 
at det er stadig flere nordmenn som gir sin støtte til en 
restriktiv alkoholpolitikk. I 2005 var det eksempelvis 26 
prosent av de spurte som sa seg uenige i at alkohol var for 
dyrt, mens den tilsvarende andelen i 2012 var steget til 44 
prosent.” 

Vi vet også at antallet som oppgir å ikke ha brukt alkohol 
det siste året har økt fra 12 % i 2012 til 18% i 2016 og det 
er en særlig nedgang i alkoholbruken blant unge. Kanskje 
er det ikke så upopulært å legge opp til en mer alkoholfri 
kulturutvikling som noen politikere tror.

ALKOHOLPOLITIKK

Folkehelseloven
§ 5. Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive 
og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. 

§ 7. Folkehelsetiltak
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak 
for å møte kommunens folkehelseutfordringer, 
jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak 
knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som 
bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske 
og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 
skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og 
annen rusmiddelbruk.
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Forslag og/eller endring av vedtekter 
Forslag som skal behandles på landsmøtet må sendes landsstyret ved 
leder eller administrasjonen ved generalsekretær senest 1. april 2019. 

Leder Sigmund Kroslid til sigmund@edru.no

Gen. Sekr. Marit Barene på marit@edru.no 
eller pr. post til DNT – Edru Livsstil, pb.140, 5903 Isdalstø

Landsmøtelotteriet 2019
Kristiansand Avholdslag er ansvarlig for landsmøtelotteriet 
også denne gang. 

Loddbøker har blitt delt ut til flere lokallag og medlemmer. 
Har du ikke fått loddbok, men ønsker å selge eller kjøpe 
lodd? Lurer du på noe eller har noe å bidra med? 
Ønsker lokallaget å gi en premie? Kontakt Anne-Gerd 
Væting Sunde på tlf 907 53 562 eller e-post: a_sunde50@
yahoo.com

Solgte loddbøker returneres til Kristiansands Avholdslag, 
Totalen, Festningsgata 9, 4611 Kristiansand. Loddpengene 
betales til lotteri-konto: 3060.31.01177. 

Ny i DNT – Edru Livsstil, og 
lyst til å delta på landsmøtet?

Nå har du som nytt medlem en gylden 
anledning til å bli med på ditt første 
landsmøte, enten du er direktemedlem 
eller medlem i et lag. Landsstyret bevilger 
nemlig økonomisk støtte til deltakelse 
på landsmøtet for fem nye medlemmer. 
Dette dekker både deltakeravgift, 
overnatting, diett og landsmøtefesten. 

Reisedekning på egen regning, evt. kan 
du søke lokallaget ditt om dekning. 

Send en søknad med litt info om deg 
selv, hvor du er medlem og beskriv kort 
hvorfor du ønsker å delta. 

Søknad sendes til post@edru.no eller pr. 
post til DNT – Edru Livsstil, pb.140, 5903 
Isdalstø

Representasjon til landsmøtet: 
Distrikt har rett til 2 representanter for de første 100 medlemmene, deretter 
1 representant for de neste påbegynte 100 og maksimalt 4 representanter.
 
Lokallag har rett til 2 representanter for medlemstall til og med 25, deretter 
1 representant pr. påbegynte 25 medlemmer. Maksimalt 5 representanter. 

Andre medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett 

Nytt i forhold til tidligere år et at delegater må ha betalt kontingenten innen 
1.juni 2019.

Valgkomité
Valgkomitéen har ansvar for innstilling av kandidater 
på valg, og ber om forslag på personer som kan tenke 
seg å gjøre en innsats for organisasjonen. Komitéen 
ber nå om at forslag til kandidater sendes inn til 
valgkomiteen senest 2 mnd. før landsmøtet. Forslag 
sendes valgkomitéen på e-post valgkomite@edru.no 
eller ring et av komiteens medlemmer:

Anne Gerd Væting Sunde tlf .907 53 562
Kjell Knutsen   tlf. 900 83 020
Jorunn Skistad Holsen  tlf. 951 78 350
Vara: Tormod Skarsgard  tlf. 971 04 441
Vara: Leiv Magnus Haugsgjerd tlf. 907 65 326

Landsmøtet 2019
21. - 23. juni på Jæren Folkehøgskule
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Om folkehøgskolen 
Jæren Folkehøgskole ligger på Klepp. Skolen har tre internat over to etasjer med koselig stue, tekjøkken og gratis internett. 
I tillegg har skolen bolighus og hybler. Det finnes også alternativ hotellovernattingsmulighet i distriktet, på både Sandnes 
og Bryne for de som foretrekker hotell.

Boligtilbud og priser

Personer med dokumenter behov på grunn av helse / sykdom / alder, vil få enerom.
Når det gjelder hus og hybler, prioriteres grupper/lag som fyller opp hele boligen og vil bo sammen.
Tilslutningsrom på torsdag eller søndag betales med kr 610,- per person per natt. 
Det er mulig å bo privat, og bare betale for måltider. Priser er ennå ikke klarert med skolen.

Servering
Folkehøgskoler er kjent for sine gode kjøkken. Jæren Folkehøgskole er intet unntak. På Jæren lages all mat fra bunnen 
av, og tilpasser til ulike dietter og allergier. Skolen byr på lekker og rikholdig frokostbuffet med egg, mye godt pålegg, 
hjemmebakte rundstykker, hjemmebakte knekkebrød og hjemmelaget kornblandinger. Lunsjbordet har med masse å 
velge i, inklusiv en varmrett. Hjemmelaget middag avsluttes med dessert, kaffe og te.  Det serveres i tillegg to kaffemåltider 
per dag med hjemmebakst og frukt. 

Skyss og parkering
Henting på flyplass, togstasjon eller buss koster kr. 50,- per person per vei. Ved henting av kun én person betales dobbel 
takst. For de som kommer i bil, byr skolen på stor gratis parkeringsplass.

Kulturreise
Fredagen byr vi på tur til Fjor & Fjære. Turen går fra Strandkaien i Stavanger kl.13.00. Inklusivt i prisen er transport fra/
til skolen for de som ønsker det + guidet omvisning i hagen, samt servering fra en 7-retters varmbuffet med dessert og 
kaffe/te. Annen drikke kommer i tillegg. Kr. 1000,- per person.

Påmelding vil åpne 1. mars på www.edru.no eller tlf. 40 80 10 30.

Sett av datoen allerede nå, og bli med på noen uforglemmelige dager på 
Sørvestlandet! Vel møtt til landsmøte! 

Hilsen Sigmund Kroslid, leder

Breidablikk 
internat 
Seks enkeltrom og 14 
dobbeltrom. Bad på 
alle rom. 
Dobbeltrom: 
kr. 1400,- per person 
per natt.
Enkeltrom: kr. 1500,- 
per person per natt. 

Tre bolighus
A. 2 dobbeltrom og 1 enkeltrom
B. 1 dobbeltrom og 2 enkeltrom
C. 4 enkeltrom
Kr. 1300,- per person per natt uavhengig 
av enkelt- eller dobbeltrom.

Tre hybler
To dobbeltrom og ett enkeltrom per hybel
Kr. 1300,- per person per natt uavhengig 
av enkelt- eller dobbeltrom.

Kyrkjebakken internat 
og Møllehagen internat 
36 dobbeltrom. Alle rom har skap, pult med 
stol, seng og vask. To dusjer og tre toalett 
på gangen, dusjene er egne rom med dør 
inn, så privatlivet bli tatt vare på. Alt er nytt. 
Vaskerom og ekstra dusjer i kjelleren.
Dobbeltrom: kr. 1200,- per person per natt.
Enkeltrom: kr. 1300,- per person per natt. 
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Stor fattigdom
Afrikas horn er en trekantformet 
halvøy på nordøstkysten av Afrika. Her 
ligger republikken Etiopia omringet av 
seks land. Med sine vel 100 millioner 
innbyggere er Etiopia den mest folkerike 
innlandsstaten i verden. Landet er også 
et av verdens fattigste og minst utviklede 
land. Det store flertallet av befolkningen 
bor på landsbygda, mens bare rundt ti 
prosent bor i byene. Ifølge tall fra FN 
lever 44 % av innbyggerne under nasjonal 
fattigdomsgrense, 41 % er underernært og 
39 % lever i ekstrem fattigdom. Tigging er 
utbredt, både i by og på bygd, og vi møtte 
både tiggere med handikap, kvinner med 
barn på armen og barn alene med en 
utstrakt hånd og håpefulle øyne.

Ressursrikt land
Etiopia er en av Afrikas største og mest 
ressursrike stater, men likevel et av 
verdens økonomisk minst utviklede 
land. Landbruket er den dominerende 
økonomiske sektoren som omlag 85 
prosent av befolkningen er direkte 
eller indirekte avhengig av. De viktigste 
lokale kornslagene er teff og durra. Fra 
1990-årene har det også blitt satset på 
eksportrettet produksjon av frukt og 
blomster. Husdyrholdet er betydelig, 
men gir ikke stor økonomisk avkastning. 
Under vår reise møtte vi daglig store 
kvegflokker bestående av hundrevis av 
kyr, okser eller geiter langs veien. At ikke 
flere dyr ble påkjørt av biler og lastebiler 
var for oss et stadig tilbakevendt under, for 
dyreflokkene var å se overalt i trafikken, 
både i storbyens gater og på landeveien 
hvor hastigheten var særdeles høy.

Navnet Etiopia betyr «de svartes 
land» og kommer av det greske ordet 
aithos som betyr «å brenne» og ops som 
betyr «ansikt». Hit kom DNT - Edru 
Livsstils leder Sigmund Kroslid, Magne 
Rydland fra lokallaget på Hamar og jeg 

en grytidlig morgen en torsdag i oktober. 
Etiopieren Mezgebu Fufa Bekana, norsk 
statsborger og bosatt på Hamar, møtte 
oss på flyplassen, og tok oss med til 
vårt første stopp på turen, hovedstaden 
Addis Abeba. Storbyen har godt og vel 
tre millioner innbyggere, og navnet betyr 
«ny blomst». Deretter stod besøk til vårt 
bistandsprosjekt i Jarso for døren. 

Regntiden over
Denne tidlige første morgenen i Etiopia 
ventet hovedstaden på oss med sol fra 
skyfri himmel. Regntiden i Etiopia var 
over i august, men under vårt opphold var 
paraplyen likevel flittig i bruk. Og vi kunne 
lett se at regnet hadde satt sine spor. Veiene 
hadde fått store skader og dype hull flere 
steder. Heldigvis visste Bruke, sjåføren 
vår, å manøvrere bilen elegant mellom 
hull og oversvømte veistrekninger. Men 
regntiden gjør også mye positivt. Ikke 
minst fylles vannmagasinene opp, men 
også gresset blir grønt og planter og trær 
står i full blomstring i flere måneder etter 
at regnet tar sin velfortjente pause. 

Reisebrev fra Etiopia
I oktober fikk jeg reise med 
en liten gruppe ansatte og 
frivillige på tjenestereise til 
Etiopia. En reise som har satt 
spor og gjort stort inntrykk. 
Tekst og foto: Marit Barene

Jeg holdt et eget kvinnemøte og sammen med lokale 
kvinner ble det startet et hygieneprosjekt for kvinner i Jarso. 

Jeg fikk tolkehjelp av sykepleier Tekalenj under 
møtet med kvinnene i det nye helseprosjektet. 

Vi brukte omlag tolv timer i bil på å legge bak oss 550 km. Store hull i veibanen 
og mange kvegflokker og enkeltdyr som sperret veien var hovedårsaken.
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Kaffe og indjerra
Hovedstaden viste seg å ha et yrende 
folkeliv, tett trafikk og særdeles god 
vennlighet. I kafeer og restauranter var 
det prestisje i å yte god service. Et glass ble 
sjelden servert uten at drikken rant over, 
for gjester og kunder skal ikke kunne si 
at de fikk lite i glasset. Det samme gjaldt 
servering av kaffe og te. Det var faktisk 
i Etiopia at kaffetreet først ble oppdaget, 
og også i dag er Etiopia kjent for sin gode, 
aromatiske kaffe. Den sorte drikken er 
en stor del av etiopiernes hverdag og 
kaffeseremonier er en viktig del av den 
etiopiske kulturen. På kaffehusene var det 
ofte lang kø både for servering og kjøp. 
Nasjonalretten i Etiopia er «indjerra», en 
type surdeigslefse som er både glutenfri 
og sunn, laget av melet teff. Oppå lefsen 
serveres «wått», en saus med ulik type 
kjøtt eller tofu, ofte veldig sterkt krydret. 
Under vårt besøk i Afrika ble vi servert 
indjerra både i kommunal regi og privat, 
og matretten spises med fingrene fra felles 
fat. Sjåføren vår Bruke bestilte indjerra til 
både frokost, lunsj og middag under hele 
uken vi var på reise i Etiopia, så det var lett 
å forstå at dette var veldig vanlig å spise. 

Turisme
Selv om det er gjort betydelig framskritt 
i Etiopia, er deler av landet fortsatt lite 
tilrettelagt for turisme. Hotellet vårt i 

hovedstaden var enkelt, men rent og 
fint. Hotellet vi bodde på i Nedjo da 
vi tok vår tredagers utflukt til Jarso 
derimot manglet det meste, og særlig 
det viktigste; vann og strøm. Vi var ikke 
helt forberedt på dette, men med tanke 
på vårt korte opphold, var dette likevel 
til å leve med. Likevel gav opplevelsen 
av å finne flere små insekter på rommet, 
myggnettbehovet og tett trafikk utenfor 
soverommet med knust vindu lite søvn. 
Våre siste to-tre dager på tjenestereisen 
oppholdt vi oss på Haile Resort i Hawassa, 
nesten 300 km sør for hovedstaden. Dette 
er et av hotellene til den legendariske 
langdistanse- og maratonløperen Haile 
Gebrselassie, et kontrastens luksushotell 
mot hotellet i Nedjo. Fra Haile Resort 
hadde man fantastisk utsikt over en innsjø 
med flodhester og fargerike fugler, vakker 
solnedgang og små gondollignende båter 
som ble staket fram av stående fiskere med 
åren i hånden. Restauranten hadde buffet 
med de deiligste retter, og både basseng og 
spa var tilbud til turister fra hele verden. 
Under vårt besøk i Hawassa på slutten av 
tjenestereisen hadde vi møter med flere 
nordmenn og norsktalende misjonærer 
fra Norsk Luthersk Misjonssamband, 
NLM, som kunne bistå vårt gryende og 
uerfarne bistandsarbeid med årelang 
erfaring fra ulike bistandsprosjekt. 

Vårt prosjekt i Jarso
Det har vært mye uroligheter i Etiopia den 
siste tiden. På nettsiden regjeringen.no 
stod det å lese ved avreise; «Situasjonen 
i Etiopia er generelt trygg, men i enkelte 
områder har det vært uroligheter i høst. 
Generelt oppfordres reisende til å holde 
seg orientert lokalt, utvise forsiktighet og 
unngå folkemengder.» På vår kjøretur til 
Jarso, en 12 timers reise mot vest, med 
noen få stopp underveis, møtte vi derfor 
mange trafikkontroller. Vi hadde alltid 
passet klart, men ble vanligvis kjapt 
vinket videre når politiet så at det var 
hvite utlendinger i bilen. Flere steder var 
deler av veien nesten ufremkommelig, 
men vår sjåfør Bruke visste alltid råd og 
manøvrerte bilen elegant som en erfaren 
slalomkjører mellom hull, kvegflokker og 
andre hindringer i veien. 

Jarso er hjembyen til Mezgebu, 
mangeårig aktivt medlem i vårt lokallag 
på Hamar. På turen hit var han med som 
vår guide og tolk, både fra amharisk og 
oromifaa, og gjennom ham ble besøket i 
Jarso et sterkt møte. Her var fattigdommen 
stor og godt synlig. Selve landsbyen har 
rundt 45 000 innbyggere, og de fleste bor 
i hus laget av tre, stampa jord og kumøkk, 
kanskje en presenning og med bølgeblikk 
til tak. Gulvet er oftest av jord. Strøm er en 
luksus, og svært få familier er så heldige 
at de har vannbrønn nær huset. Og ingen 

Det er bygget latrine- og dusjhus av midler som er kommet fra 
DNT - Edru Livsstil. Dette bidrar til at kvinner og barn slipper å 
gå på do i skogen eller vaske seg i elven, og gjør deres hverdag 
mye tryggere. Det er også kjøpt inn søppelcontainere for 
tilsendte penger for å bedre renovasjonen i lokalsamfunnet.

Kvinnene må ta de tunge børene med å hente vann og ved 
til familien, og jentene lærer å delta fra de er ganske små. Mezgebu spanderer indjerra på Magne.
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gater er asfaltert. 
Møtet med kommunen og komiteen 

for vårt prosjekt var et viktig møte. Her ble 
planene lagt for vårt framtidige samarbeid. 
Hver og en som tok ordet under møtet 
åpnet med å takke hjertelig for arbeidet 
som er lagt ned fra Sober Lifestyle Norway 
så langt. Et vannprosjekt som er gitt i gave 
fra fem privatpersoner, alle medlemmer 
i lokallaget Edru Livsstil Hamar, ble 
starten på det hele. Og de siste to årene 
har det blitt satt ut søppelkontainere 
i sentrum og laget et nødvendig og 
lenge etterlengtet dusj- og latrinehus til 
landsbyens innbyggere. Sist, men ikke 
minst er det åpnet ungdomsklubb med 
TV- og datautstyr og laget fotballbane 
med målstativ av midlene som er sendt fra 
organisasjonen vår for å få ungdommen 
bort fra gaten og rusen. Alt er merket med 
«Gift from Sober Lifestyle Norway», eller 
«gave fra Edru Livsstil Norge» med store, 
tydelige bokstaver. Vel 100 kilo medbragte 
brukte klær og fotballsko vil også komme 
godt til nytte, særlig det sistnevnte vil 
være en kjærkommen gave til de ivrigste 
spillerne på fotballbanen. Men vi som 
gjester fikk også overrakt gaver, og kunne 
en kort stund kjenne på kjendislignende 
tilstander da alle de tilstedeværende på 
kommunehuset ville ta bilder sammen 
med oss ikledd nasjonale klesdrakter gitt 
i gave fra kommunen.

Oppstart av kvinneprosjekt
Det komiteen ser på som viktig i tiden 
som kommer, er å få på plass et bedre 
helsetilbud og mer tilbud til ungdom. 
Landsbyen har én helsestasjon som 
betjener nesten 70 000 mennesker, men 

ingen lege, og utstyret på stasjonen er 
gammeldags og svært mangelfullt. Det 
fødes i gjennomsnitt 1100 barn pr. år, altså 
nesten tre fødsler i snitt pr dag på denne 
klinikken. Med så mange barnefødsler 
og høy barnedødelighet var det en stor 
glede å få starte opp kvinneprosjektet 
under besøket i Jarso. Kvinner i Jarso er 
ikke kjent med sanitetsbind, og dermed 
ble det både fnising og hvisking når jeg 
sendte rundt bind og snakket om hygiene 
og kvinnehelse sammen med den lokale 
sykepleieren Tekalenj. I Jarso slutter jenter 
vanligvis på skolen når de får mensen, 
og ifølge UNESCO var under 50 prosent 
lesekyndige for bare fem år siden, så det 
blir interessant og viktig å få evaluering av 
kvinneprosjektet etter et halvår. Inntil da 
får forsøksgruppen bestående av et tjuetalls 
kvinner jevnlig utdelt sanitetsbind. Og 
dersom de ser på dette som et hygienisk 
gode som gjør hverdagen bedre og lettere, 
og hvis det kan forlenge jenters skolegang, 
vil vi prøve å få i gang produksjon av bind 
laget av lokal bomull, noe som både kan gi 
kvinner produksjonsjobb og øke behovet 
for bomullsproduksjon lokalt. 

Arbeid og næring
På landsbygda var det tydelig at mange 
barn ikke gikk på skolen, men var i arbeid 
allerede fra de er svært små. Mens jentene 
bar ved og vann, arbeidet guttene som 
gjetere. Også jenter gjette dyreflokker, 
og langs veien på landsbygda møtte vi 
ikke få barn som gjette store flokker med 
utarmede kyr og okser, geiter eller esler. I 
Etiopia er det kvinnene som bærer - ved 
og vann, og det gjorde sterkt inntrykk å se 
både eldre kvinner og små jenter gående 

langs veien med enorme bører med ved på 
ryggen eller tunge vanntanker av plast på 
hodet.

Mangeårig konflikt
Etiopias historie er preget av krig og 
konflikter. Bare en uke etter vår avreise fra 
det Afrikanske kontinentet fikk Etiopia 
sin første kvinnelige president, Sahle-
Work Zewde. Hun er en erfaren diplomat 
med fartstid som ambassadør, og har også 
hatt sentrale stillinger i FN-sekretariatet. 
Og unikt for landet er at Etiopia har fått 
en regjering som består av intet mindre 
enn 50 prosent kvinner. Forhåpentligvis 
vil en kvinnelig leder arbeide for å bedre 
kvinners rettigheter. I mellomtiden vil 
DNT - Edru Livsstil bidra med bistand til 
utvikling i Jarso. 

Gi din støtte
I dag var jeg på kino og så filmen Bohemian 
Rhapsody. I filmen ser man blant annet fra 
Queens deltakelse i å samle inn penger til 
sultkatastrofen i Etiopia i 1985 gjennom 
konserten «Live Aid». I dag opplever ikke 
Etiopia sultkatastrofe, men behovet for 
hjelp til folket i vår landsby Jarso er stor. 
Etter å ha besøkt Jarso og sett mennesker i 
nød tett på, kjenner jeg trangen til å kunne 
hjelpe. Jeg håper dette reisebrevet har gitt 
deg som leser innblikk i fattigdommen i 
Jarso, at du forstår behovet for hjelp, og at 
du også ønsker å bidra. Vil du hjelpe, kan 
det gjøres ved å sende Vipps til 541127 
eller overføre støtte til bankkontonummer 
1506.03.22454 merket «Etiopiagave». Alle 
gaver tas i mot med stor takk, og vil gå 
uavkortet til det videre bistandsarbeidet 
gjennom vårt prosjekt.

ETIOPIA

Representantene fra DNT - Edru Livsstil ble 
godt mottatt av kommunen og komiteen, 
og ble overrakt gaver som takk for alt det 
lokale samfunnet i Jarso har mottatt fra 
organisasjonen. Nå kommer vi gjerne til 
lokallagene iført Etiopisk drakt og forteller 
om våre opplevelser i Jarso, Etiopia. 
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SAMARBEIDSPARTNERE

rets kurs var dans, radio, teaterlek, tech, 
kor, hobby og miniputt. Det hele ble 
avsluttet med et stort show på scenen 
søndag formiddag hvor vi også sang 

Jubasangen og danset Jubadansen. 
Det største høydepunktet gjennom helgen ble 

halloweenfesten lørdag kveld. Kreative ledere hadde 
pyntet salen til det ugjenkjennelige og barna fikk være 
med på mange mer eller mindre skumle aktiviteter. 
I tillegg ble det servert masse kveldsmat og dessert 
som busemenn, avkappa heksefingre og mumifiserte 
pølser. 

Tekst: Ida Braaten  Foto: Roger Riksheim Berg

s kulturverksted 2018

Å

I slutten av oktober arrangerte Juba kulturverksted på Tonsenhagen skole i 
Oslo. Vi satte ny deltagerrekord med 150 barn og voksne som koste seg sammen 
med masse aktivitet gjennom en hel helg!
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LOKALLAGSAKTIVITET

Vi i Kristiansand Avholdslag fikk besøk av Elisabeth 
Kristiansen fra Oslo som skulle hjelpe oss med å komme 
med ideer til hva vi kunne gjøre på våre hobbykvelder på 
Totalen. Vi begynte på mandag med å vise henne lokalet 

vårt og å finne fram verktøy og 
diverse som vi skulle bruke 

dagen etter, og fant ut av 
hva vi hadde og hva vi 

måtte handle inn. Neste 
dag gikk Silje, Elisabeth 
og Daniel ut på 
handletur for å handle 
inn forskjellige ting vi 

trengte til hobbykveld 

senere på 
k v e l d e n . 
Vi gikk på 
b r u k t b u t i k k e r, 
h o b b y b u t i k k e r , 
lekebutikker osv. Det ble en 
fin handletur og vi fikk handlet alt vi trengte til kvelden. 
Vi gikk tilbake til Totalen for å begynne å forberede de 
forskjellige tingene vi hadde tenkt å lage. På kvelden ble det 
blant annet laget pynteesker, nøkkelringer, magneter og 
pynta klesklyper. Det ble en fin kveld og vi fikk laget masse 
fint. Vi syns det var veldig koselig å få besøk av Elisabeth og 
vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake ved en annen 
anledning.

Søndag 28. oktober var det 
klart for Osterøytrimmens 

høstfest i Osterøyhallen på 
Lonevåg. Trimmen, som er drevet 

av Edru Livsstil Osterøy, arrangerer 
hvert år en slik fest som en avslutning på 

sesongens fjellturer, og dette er det 33. året 
trimmen, og dermed    festen, holdes.

Som vanlig var kakebordet fylt til randen av mye godt, og det ble 
delt ut håndlagde medaljer og flotte premier til turdeltakerne som 
hadde besøkt alle postene på Osterøys fjell.

Prosjektleder for verving og organisasjonsutvikling i DNT 
– Edru Livsstil, Maria Zafar, presenterte organisasjonen 
og prosjektene Idrett Uten Alkohol og Eldre, alkohol og 
ensomhet, noe som resulterte i tre nye medlemmer til 
Osterøy-laget. 

Elisabeth Kristiansen på besøk 
hos Kristiansand Avholdslag
Tekst og foto: Silje Marie Martinsen

Osterøytrimmens 

høstfest
Tekst og foto: Maria J. Zafar

Kjellaug 
Hartveit og 

Jorunn Holsen 
som står bak 

Osterøy-
trimmen
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LOKALLAGSAKTIVITET

ÅRSMØTER

Helga Bognø kom til Kristiansand 
med fly fra Oslo klokka 10.25 tirsdag 
6. november - en våt og grå dag, men 
dagen skulle bli alt annet enn mørk og 
trist. Etter at hun fikk tatt turen innom 
Kristiansands avholdslag sine lokaler tok 
hun og organisasjonskonsulent Daniel H. 
Nilsen turen til rådhuset i Kristiansand 
hvor vi møtte verten for bygget. Hans 
navn var Harde Johannessen. Han var en 
blid og hyggelig kar som tok godt imot 
oss. Han hadde attpåtil lagt klar kaffe og 
te for deltakerne på kurset.

Han fortalte oss med lidenskap om 
byggets historie og om ulike gjenstander 
som hadde en spesiell plass i hans hjerte. 
Ifølge ham hadde kommunestyresalen 
blitt utvidet med jevne mellomrom opp 
gjennom historien. Han meddelte også 
at rådhuset tidligere hadde blitt brukt 
som politistasjon og fengsel, men at 
det for en god stund tilbake hadde blitt 
flyttet ut av bygget for å gjøre plass for 
administrasjon og politikk. Nå blir 
bygget kun brukt til politikk og han er 
den eneste administrative personen igjen 
i bygget.  

Da møtet startet var det mellom 35 
og 40 personer som var fremmøtt for å 
høre Helga tale. Helga startet sitt 

foredrag om eldre, alkohol og ensomhet 
på en engasjerende og oppmuntrende 
måte ved å spørre de fremmøtte om 
spørsmål relatert til foredragets tematikk. 

Det var representanter fra politiske 
partier, eldrerådet i Kristiansand, ulike 
frivillige organisasjoner, offentlige 
ansatte og varaordføreren Jørgen 
Kristiansen. Det dukket også opp en 
journalist fra Fædrelandsvennen som 
var svært interessert i hva hun fikk høre. 
Hun skulle skrive en sak om «eldre og 
seksualitet», men hun og redaksjonen 
i avisen mente at «eldre, alkohol og 
ensomhet» var enda mer tabubelagt og 
interessant. 

Flere av deltakerne ønsket å få Helga 
på besøk ved en senere anledning, 
blant annet lederen for nettverk-rus i 
Kristiansand. Foredraget gjorde sterkt 
inntrykk og det var flere som hevet 
øyenbrynene flere ganger, spesielt da de 
fikk høre om faren som oppstår når man 
blander alkohol og medisiner. 

Etter foredraget ble Helga værende 
og snakke med folk omtrent en time. 
Journalisten fra Fædrelandsvennen var 
en av de mest interesserte, i tillegg til 
en dame med navn Hilde Fleitcher som 
arbeidet med 78-åringer i kommunen. 

Etterpå spiste Helga og Daniel lunsj 
på «Indian Village» sammen med Anita 
Voreland, Sørlandets beste verver. 

Deretter ble det nytt foredrag på 
Totalen for medlemmer og andre 

om samme tematikk. Her kom 
Helga til et fullsatt lokale. Alt i 
alt var dette en svært vellykket 
dag. Helgas karismatiske evne 
til å engasjere publikum er en 
unik ressurs som DNT - Edru 
Livsstil sitter på. Vi i

Kristiansand ønsker å takke og 
bukke for at vi fikk besøk av henne 

og håper organisasjonen vet hva vi 
har i Helga og verdsetter det.

Kristiansand rådhus og Totalen fikk besøk av 
prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet

Tekst og foto: Daniel H. Nilsen

Edru Livsstil Birkenes
13. februar kl 18.00

1. etasje i Møllebekken 
terrasse.

Beverting lotteri. 
Gamle og nye 

medlemmer velkommen!

Edru Livsstil Hamar  
12. februar kl 19.00  

Brukshuset, 
Stormyrvegen 11

Hyggelig servering - 
gluten- og laktosefritt 

tilbud også!

Edru Livsstil Osterøy 
11. mars  

Hauge skule

DNT Edru Livsstil Time 
Fråhaldslag 

25. januar kl 19.00
Vestly

Edru Livsstil Trondheim
4. februar kl 19.00,

Lialøkken Grendehus, 
Bratsbergvegen 246.

Edru Livsstil Trøndelag
9. mars kl 10.00

Lialøkken Grendehus, 
Bratsbergvegen 246.

Avholdslaget Vårbrudd  
13. februar  
Haukerød 

Sanitetsforening

Edru Livsstil Oslo+ 
 31. januar kl 1700 – 2000 
på kontoret i Torggata 1.

Det blir servering fra 
1700. Møtestart 1730. 

Edru Livsstil Stavanger 
Totalavholdsforening

28. februar kl 18.00
Totalen, Vaisenhusgata 5
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MEDLEM

Kvifor er du avholds? 
Eg vaks opp i ein god heim utan alkohol. Det la grunnlaget for 
livet og mitt standpunkt til alkohol. Eg vart medlem i Fjellblomen 
Barnelag, Norbygdens Fråhaldslag, og seinare Gol Fråhaldslag. 
I fleire år jobba eg  på institusjon for alkoholikarar, og såg alle 
skadeverknader. Konklusjon: Eg ser berre fordeler med å vera 
avholdsmann.

Favorittdrikke: 
Kald mjølk, kaldt vatn, Munkholm og Olsendriver.

Favorittordtak:
Det er ikkje problem - berre utfordringar.
 
Ei lei oppleving i samband med alkohol:
Eg har mange negative minne om alkohol, som øydelegg familiar, 
og påfører alvorlege sjukdomar.

Viss du kunne trylla, korleis ville samfunnet sett ut då når det 
gjeld rus? 
Kunne eg trylle, så ville eg trylle vekk alle rusmidlar, og istaden 
trylle fram eit samfunn utan krig, der alle er gode mot kvarandre.

Favorittstad og kvifor?
Hytta på Lauvdalen (1150 moh) på fjellet mellom Leveld og 
Hemsedal. Der tråkka eg mine barnesko då me hadde stølsdrift 
med kyr og geiter.

Kva er viktig i livet ditt?
Mi kristne tru, familien min, og at eg kan vera eit medmenneske i 
glede og sorg. Hjelpa folk ut av alkoholen, og ikkje leva eit liv som 
fører til det motsatte.

Kva er DNT - Edru Livsstil god på, og kva kan organisasjonen 
bli betre på?
DNT Edru Livsstil er god på informasjon til lokallaget, rask 
med registrering av nye medlemer, flinke med verving, god 
markedsføring av Idrett Utan Alkohol. Medlemsbladet er bra, og 
kjem ut regelmessig.

DNT - Edru Livsstil kunne vera meir synleg med info på skular, 
og dra nytte av erfaringa til personar som har vorti rusfri etter 
mange år som alkoholikarar.

Tormod Skarsgard (72)
Busted: Leveld, Hallingdal
Yrke: Pensjonist

Karl Otto Fredriksen (28)
Bosted: Arendal
Yrke/studier: Interkulturell forståelse

Hvorfor er du avholds? 
Pappa var alkoholiker, venner falt i samme suppa og en jeg kjente 
startet et ødeleggende liv med alkohol. Da jeg ble «født på ny» så 
overbeviste Jesus meg om at et edru valg er det sunneste livet jeg 
kan velge.

Favorittdrikke: 
Pepsi Max

Favorittordtak: 
«As a man thinketh in his heart, so is he”

En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Som barn opplevde jeg at noen foreldre drakk seg fulle og sang 
veldig sentimentale sanger som for eksempel ” the power of love”, og 
de gråt. Det var flaut og ubehagelig som barn.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut 
når det gjelder rus?
Dette er et komplisert spørsmål. Det vekker politiske assosiasjoner 
om et utopisk samfunn som sannsynligvis ikke kommer til å 
eksistere. Hvis det skulle skje at et slikt samfunn skulle oppstå 
ville det vært ett av mange beviser på at evangeliet er sant fordi 
guddommelighet evner å endre så mange hjerter.

Favorittsted og hvorfor?
Kristiansand fordi jeg liker miljøet. Det er akkurat ikke for lite og 
ikke for stort. Det er en forfriskende by. Det er mer liv i den byen 
enn i andre på det «rolige Sørlandet».

Hva er viktig i ditt liv?
Jesus. Fordi han har redda mitt liv så mange ganger.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan 
organisasjonen bli bedre på?
Medlemmer og ansatte er gode på å være rause og inkluderende. 
Organisasjonen er innovativ og vil gjøre nye ting for å lage rusfrie miljøer.  
For at DNT – Edru Livsstil skal bli bedre er det nødvendig at vi formidler 
med livene våre at vi har noe av større kvalitet enn alkoholen. Jeg har også 
hørt at i noen lokallag har enkelte vanskelig for å gi slipp på sine verv og ikke 
slipper nye krefter til. Hvis dette stemmer er det nødvendig at man forstår at 
man ikke beholder verv basert på personlige preferanser. Vi er her for andre, 
ikke for oss selv. Saken til DNT – Edru Livsstil er større enn egen agenda.
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Har du løst kryssordet? 
Send løsningsordet til DNT - Edru Livsstil, Pb 140, 5903 Isdalstø.
eller på e-post: medlemsblad@edru.no 
innen 2. februar 2019.

Løsningen på kryssord i nr 3/18 var 
“Her er noen av deltakerne på strategikonferansen”
Brynhild Mollerup Solberg fra Indre Arna og 
Berit Berland fra Haus har vunnet 
skrapelodd og Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD



Avsender: DNT - Edru Livsstil Postboks 140, 5903 Isdalstø

Tankar 
ein fridag 

sett av til å kjøpe 
julegåver,

dagen etter å ha høyrt 
Eldrid Samuelsen fortelje 
om jul når ho var lita, som 

ei av ni, og det var krig 
i Noreg...

Takksemd skulle vi kjenne
mest på 

i desse dagar, 
vi mødre som ikkje lenger må 

knyte opp kvar einaste hjernerot 
for å finne råd for litt julemat til våre små, 

kunne få tak i eitkvart 
som dei ynskte seg og trong 

om det så berre var eit ekstra skift
i tillegg til det som var lappa 

og spøta på i lengden.

Så vrir vi hjernerøter endå 
for å finne julegåver til dei 

som har så meir av alt 
at frå er betre enn til.

- Hildbjørg Fludal


