Porto

Vi er opptatt av opplysning om alkoholens
skadevirkinger, og vi jobber politisk for en mer
restriktiv alkoholpolitikk og en holdningsendring i
samfunnet rundt oss.

DNT - Edru Livsstil
POSTBOKS 140
5903 ISDALSTØ

Som medlem i DNT - Edru Livsstil er du en del av
et fellesskap av avholdsmennesker som støtter
hverandre i det å si nei til alkoholen som møter oss
på fest, på konsert, på arbeidsplassen osv.

Du trenger ikke forklare hvorfor du velger en edru
livstil. Det er helt naturlig.

En EDRU LIVSTIL gjør livet enklere

TIL

DNT - Edru Livsstil har ungdomsorganisasjonen
Juvente og barneorganisasjonen JUBA.
Mer om disse finner du på henholdsvis:
www.juvente.no og www.juba.org

Aktivitetsleir

DNT - Edru Livsstil arrangerer en aktivitetsleir
i samarbeid med JUBA hver sommer.
Målgruppen for leiren er voksne og barn sammen.
Det er ikke en leir man sender barna til for at andre
skal passe på dem - det er en leir der voksne og barn
gjør hyggelige ting sammen, sammen med andre.
Her er det rom og bruk for alle!

Edru Livsstil
er en avholdsorganisasjon som arbeider
for edruskap, fred og menneskeverd.
Vi driver forebyggingsarbeid blant
ungdom og voksne, og arbeider
for å utvikle attraktive, alkoholfrie
samværsformer og møteplasser.

Alkoholfri
edrulivsstil
edrulivsstil

Medlemsblad
DNT - Edru Livsstil holder
kontakt med medlemmene
gjennom bladet Edru Livsstil,
som kommer ut fire ganger
i året. Du kan abonnere på
papirutgaven, eller lese digital
utgave gratis på www.edru.no

Kontaktinformasjon
Postadresse: DNT - Edru Livsstil,
pb. 140, 5903 Isdalstø
Telefon: 408 01 030
E-post: post@edru.no
Vipps: 116433

www.edru.no

Idrettutenalkoh
Prosjektleder Helga Bognø
Telefon: 404 72 144 / 408 15 182
E-post: helga@edru.no

idrettutenalkohol

#idrettutenalkohol

IDRETTUTENALKOHOL.NO

INNMELDING

IdrettUtenAlkohol

Jeg ønsker å bli ambassadør for Idrett Uten Alkohol.

Jeg ønsker å bli medlem og delta i arbeidet for en
edru livstil ved selv å avstå fra å bruke og servere
alkohol.

Jeg vil abonnere på medlemsbladet i posten for kr
200,- per år
mann:

VERVET AV:_______________________________________________

Telefon: 922 99 228 E-post: asmund@edru.no

LOKALLAG:____________________ DIREKTEMEDLEM:

Prosjektleder Åsmund Kleivenes

FØDSELSDATO OG - ÅR:_____________kvinne:

Helsedirektoratet støtter tiltaket med
aktivitetstilskudd.

E-POST:__________________________TLF:_______________

Bli ambassadør for Idrett Uten Alkohol!
I tillegg til å trene, konkurrere og heie edru selv,
kan du bli med i et nettverk av mennesker som
jobber aktivt for å holde alkoholen borte fra
idretten.

POSTNR/STED:____________________________________

Helsedirektoratet støtter tiltaket med
prosjekttilskudd.

ADRESSE:________________________________________

Edru Livsstil

Prosjektet “Eldre, alkohol og ensomhet”
skal bidra med helseopplysning, ikke
minst om uheldige effekter av alkohol
og medikamentbruk, til eldregruppen,
til pårørende og til helsepersonell.

Hva gjør vi?
Idrett Uten Alkohol er et nettverk av
mennesker som arbeider for at idretten skal
være en alkoholfri sone. Dette blir gjort
gjennom kontaktarbeid mot lokale idrettslag,
aktive idrettsutøvere, foreldre, ledere og sentrale
idrettsorganisasjoner. Vi holder foredrag og
konferanser og debatterer temaet i media.

NAVN:__________________________________________

Vi vet at eldre drikker mer og oftere enn
før, og flere utvikler et problematisk
drikkemønster med risiko for skader og
avhengighet.

Medlemskapet koster kr 50,- det første året, deretter kr. 100,- per år.

Eldre, alkohol og ensomhet

