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OG INGEN SKADER. IKKE OM TRE POENG

Ungdomslederne Soban Ahmad, ThorAndré Holten og Morten Eikeli synes det er
spennende å utveksle erfaringer og tanker
med hverandre.

OG BRASSESPARK I VINKELEN. »

Møt fotballgutta i Oldenborg, en glad
amatørgjeng.

ALEXANDER RYBAK
HEFTER GJERNE ET «HVORFOR»
TIL ALKOHOLBRUK

PORTRETTET BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI
ALEXANDER IGOROVITSJ RYBAK

SPELLEMANN RYBAK SPØR:

PORTRETTET

FAKTA

– Hva er det store poenget
med alkoholbruk?
Hele Norges og Europas spellemann, Alexander Rybak, sier han
nyter forbildestatusen han ser ut til å ha fått blant barn og unge.
Han leter jevnlig etter de gode spørsmålene når temaet alkoholog bruk av rusmidler er på agendaen.

• født 13. mai 1986 i Minsk i Hviterussland
og oppvokst på Nesodden utenfor Oslo
• har studert fiolin under professor Isaac
Schuldman ved Norges Musikkhøgskole
• har spilt i for Vivaldiorkesteret og Barrat
Dues Juniororkester
• røk tidlig ut da han deltok i talentprogrammet «Idol» i 2005
• høsten 2006 vant han talentkonkurransen «Kjempesjansen» på NRK etter å ha
blitt vraket også der tre år tidligere
• ble internasjonalt kjent etter at han med
den største seiersmarginen noensinne
vant finalen i Eurovision Song Contest
2009 i Moskva med sin egen sang «Fairytale»
• ble kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 2009
• ble kåret til Årets nykommer under «Muzawards» i år (den russiske Spellemannsprisen)
• har gitt ut to album: «Fairytales» (2009)
og «No Boundaries» (2010)
• har arbeidet som skuespiller på scene og
på filmlerretet

AV STEINAR GLIMSDAL TEKST OG FOTO

Det var ikke helt lett å få avtalt et intervju
med Nesoddens store sønn, Alexander
Rybak. Men til slutt ble det en times prat
i Oslo, på en hyggelig sushirestaurant rett
ved Rybaks leilighet på Aker brygge. Været var såpass sommerlig at vi kunne sitte
ute – og med det fulgte en aldri så liten
utsikt både til Oslofjorden og hans barndomshjem der ute i horisonten.
Alexander Rybak er mindre opptatt
med avisintervjuer nå om dagen. Medietrykket roet seg kort tid etter årets
Eurovision Song Contest på norsk jord
og tilhørende lansering av CD-en «No
Boundaries». Men aktiviteten og prosjektene er mange, og det innenfor et
sant mangfold av musikkgenre. Rett etter
vårt møte på sushirestaurant var Harstad
og en veldedighetskonsert neste stopp
på reiseruta. Her skulle både Grieg og
Alexanders siste singel «Europe’s Skies»
framføres.
– Hva vil du si er ditt musikalske prosjekt? Hva representerer Alexander Rybak i norsk musikkliv?
Alexander tenker seg om i ca. tre sekunder:
– Jeg føler musikkbransjen har lett for
å misforstå det jeg holder på med. Jeg er
faktisk godt skolert musikalsk, og det har
jeg lyst til å vise mitt publikum. Det jeg
holder på med nå er ikke noe jeg bare
har ramlet inn i. Jeg har tross alt drevet
med forskjellige former for musikk på
heltid i rundt ti år allerede.
– Det meldes om litt av en renessanse
for felespilling ved kommunale musikkskoler?
– Jeg synes det er enormt kult at antallet felespillende barn er på vei oppover.
Mange barn og unge følger med på det
jeg driver med, men jeg ser samtidig at
mitt publikum består av nesten alle aldersgrupper. En gang sa jeg i et intervju
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at jeg hadde fans fra null til hundre år,
hvorpå en kvinne på 102 meldte seg og sa
at jeg også måtte regne med henne!
LATTER OG SMIL SITTER LØST hos Alexan-

der Rybak når han forteller. Den samme
latteren og det samme åpne smilet som
fra en scene i Moskva rundsjarmerte Europa den berømte maikvelden i fjor.
– Hvor går du rent musikalsk i årene
framover?
– Jeg skal nok jobbe mer med klassisk
musikk etter hvert, men aller først ønsker
jeg å gå litt dypere inn i jazzen. Jeg har
faktisk skolering i det også!
Alexander røper noe av sin artiststrategi:
– Det er viktig å ha et eller annet ferskt
prosjekt en gang i halvåret. Da holder
du bevisstheten oppe blant publikum.
De får en påminnelse om at du fortsatt
finnes og at du har noe å bidra med.
Neste prosjekt for meg er singelslippet
«Europe’s Skies» fra min andre CD «No
Boundaries».
– Er det slitsomt alltid å skulle være på
topp?
– Jeg mener jeg har fått tatt et personlig oppgjør med det egosentrisk maset etter alltid å skulle være på toppen. Jeg har
oppdaget at det er ofte mer givende og
spennende å bruke den nye «makta» jeg
har fått som stjerne til å dra fram andre
musikere og andre talenter.
PLUTSELIG FÅR VI ET LITE AVBRUDD I INTERVJUET i det en ung mann kommer

bort til bordet vårt for å få Rybaks autograf. Alexander er sjenerøsiteten selv og
dedikerer autografen til mannens stedatter. Etter det vi hører er den heldige jenta
en av Alexander Rybaks «aller største
fans».
– Jeg nyter egentlig det å ha nådd et

slags forbildestatus for barn og unge, sier
Rybak etter at den lykkelige autografjeger har takket og gått.
– Jeg var en outsider i kameratflokken, men en outsider som ville noe. Jeg
satt faktisk ofte for meg selv og øvde meg
på autografen min. På samme måte har
jeg gjennom livet prøvd å forberede meg
på å være forbilde for barn og unge. Det
handler litt om hvordan du snakker med
dem, å bruke vanlig stemme og ikke dulle med folk. Jeg tror det først og fremst
gjelder å bruke hodet og å være tilstede.
Alexander forteller at hans gode venn
skuespilleren Dennis Storhøi har lært
ham mye:
– Dennis har vært mitt forbilde i å våge
å vise fram ens menneskelige sider, understreker han.

måte. Stadig oftere spør jeg: Hva er egentlig det store poenget med alkoholbruk?
– Blir en høyaktiv artist ofte utsatt for
drikkepress?
– Jeg vil ikke si det. Etter hvert lærer
man seg å kjenne alkoholens «veier», og
når tilbudet kommer vet jeg hva jeg skal
si. Jeg kan bli lei av medias forventninger
om hvordan artister skal være og hvordan
de skal opptre i forhold til alkohol og rus.
Jeg har lagt merke til at de artistene som
har de mest frynsete ryktene i media, de
som gjerne stemples som «dårlige forbilder», kan være de ryddigste og fineste
personene privat. Jeg husker forresten
ei jente som syntes jeg var teit fordi jeg
hverken røykte eller drakk. Med en slik
livsstil er det klart du mister noen venner,
men du mister i alle fall de rette vennene,
smiler 24-åringen.

FORBILDESTATUS OG BRUK AV ALKOHOL,

hvilke tanker har han om det? undrer vi.
Svaret kommer igjen uten lang betenkningstid:
– Jeg kan se poenget med å ta bestemmelsen om å la være å drikke alkohol. Jeg
ser at det for mange kan være det aller
beste. Mange ganger velger også jeg alkoholfritt istedenfor alkoholholdig, Mozell
istedenfor champagne.
Alexander regner seg allikevel ikke
som noe avholdsmenneske, men sier
han konsekvent velger de alkoholsvake
drikkene.
– Etter som man blir eldre blir man
mye mer klar over egne grenser på dette
område. Jeg tenker det er viktig at foreldre ikke prøver å belære ungdom. Det
er viktigere å lytte og veilede etter beste
evne. Jeg har tro på å spørre «hvorfor»
når det gjelder alkoholbruk. Heller det
enn bare å si fysj, nei og legge ned forbud. Og må man si nei, er det viktig å øve
seg på å si det på en fin og ikke sårende

SÅ TAR VI FARVEL. Alexander Rybak må

fortsette forberedelsene til neste konsert.
Han skal være solist med Divisjonsmusikken i Harstad Kulturhus – og inntektene skal gå til brannskadde barn i Etiopia.
– Inne i mellom spør jeg om veldedighetskonserter hjelper, om ikke de aller
mest hjelper artistene som opptrer. Men
når det er sagt, noen konserter funker og
de funker godt. Jeg har lettest for å engasjere meg i forhold til det nære. Støttearbeid for barn som sliter engasjerer meg
veldig.
Veldedighetskonserten 2. september
i Harstad Kulturhus hører tydeligvis til
de som funker. Lokalavisa kunne senere
melde at konserten og tilhørende aktiviteter brakte inn til sammen en million
kroner til formålet – godt hjulpet av en
engasjert spellemann ved navn Alexander Rybak.
– Jeg var en outsider i kameratflokken, men en outsider som ville noe. Jeg satt faktisk ofte for meg selv og øvde meg på autografen min,
forteller Alexander Rybak.
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I høst fikk Blå Kors Senter i Oslo tjene
som «kulisser» for et uventet medieutspill fra SVs nestleder og parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell. Hans budskap var følgende: Ideelle organisasjoner
deler de samme verdiene som velferdsstaten. Og de kan i mange tilfeller yte bedre tjenester enn staten, blant annet fordi
de har mindre byråkratiske strukturer, og
har lettere for å arbeide på brukernes
premisser.
Det var spennende og givende å være
tilhører til samtalen som så utspant seg
mellom Solhjell, nestleder Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge og direktør Magnar Lie i Blå Kors Øst – med en journalist
fra Aftenposten som «debattleder». Utvilsomt satte SVs parlamentariske leder
også stor pris på å møte Kåre Mæhlum,
tidligere spilleavhengig og nå en av aktivistene i fritidstilbudet «Steg for steg».
I løpet av samtalen kom det fram flere
gode grunner til at vår norske velferdsstat har alt å tjene på et stort og levende
innslag av private ideelle aktører. Det har
vist seg at disse tidlig ser nye behov og er
i stand til raskt å snu seg rundt for å møte
behovene. Et eksempel som ble tatt fram
var Blå Kors sitt arbeid med spilleavhengige som kom i gang allerede på 90-tallet – et aldri så lite «trossprang »den gang
for det fantes selvfølgelig ingen garantier
for at tilbudet ville bære seg økonomisk.
I dag har halvparten av Blå Kors’ 10 behandlingsinstitusjoner tilbud for denne
gruppen spilleavhengige.
For det andre makter de «engasjementsdrevne organisasjonene», som Solhjell kaller de, å rekruttere frivillige og nå
tettere på mange i de gruppene som har
behov for hjelp og støtte, om det er rusavhengige, de som sliter på arbeidsmarkedet eller ungdom som faller utenfor det
offentlige skoletilbudet. Mange statlig

ansatte ønsker selvfølgelig det samme,
men store byråkratiske systemer sliter
ofte med å få det til.
Selv om Blå Kors og andre ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon og
Frelsesarmeen jevnt over kan fortelle om
brukbare erfaringer med lokalpolitikere
fra både høyre- og venstresiden var det
allikevel all grunn til å merke seg disse
nye og klare signalene fra SV sentralt. Vi
gleder oss over Solhjells konklusjon om
at velferdssamfunnet må få en større ideell sektor. Bård Vegar Solhjell vet at ikke
alle politikere på venstresiden vil være
enige med ham. Med denne realismen i
bunn har han tydeligvis nå funnet tiden
inne til å få i gang en debatt om hvordan
vi organiserer vårt velferdssamfunn. Dette vil være en debatt som vi håper også
regjeringspartner Arbeiderpartiet vil
gå inn i. Utvilsomt haster det å få regjeringen inn på en ny kurs, for mange private institusjoner er allerede nedlagt eller i
ferd med å bli nedlagt på grunn av politikken som føres.
Vi gleder oss særlig over at SVs parlamentariske leder nå signaliserer arbeid
for nye anbudsregler, der det både legges
større vekt på langsiktighet og forutsigbarhet, og der det ikke så ensidig legges
vekt på pris, men hvor kvalitet også teller
med. Dette er noe Blå Kors med generalsekretær og regiondirektører i spissen
har tatt opp ved flere anledninger. En invitasjon til samtale og samarbeid ble for
noen måneder siden sendt til Helse- og
omsorgdepartementet. Vi ser fram til å få
en tilbakemelding.
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Blå Kors Norge
Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet.
Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved
siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid
driver Blå Kors 38 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer og 1.000 ansatte. Blå Kors
er fra 1.1.2009 også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for
25 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

Kollektive medlemmer i Blå Kors
De frie evangeliske forsamlinger, www.dfef.no
Den evangeliske forsamling, www.misjonskirken.no
Den norske kirke, Kirkerådet, www.kirken.no
Den indre sjømannsmisjon, www.dism.no
Den Norske Israelsmisjon, www.israelsmisjonen.no
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, www.delk.no
Det Norske Baptistsamfunn, www.baptist.no
Det Norske Misjonsforbund, www.misjonsforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap, www.nms.no
Frikirken: www.frikirken.no
Guds Menighet Vegårshei, www.gudsmenighet.no
Indremisjonsforbundet, www.imf.no
Menighetssøsterhjemmets diakonifellesskap, www.oslomsh.no
Metodistkirken i Norge, www.metodistkirken.no
Norges KFUK/KFUM, www.kfuk-kfum.no
Norges kristelige student- og skoleungdomslag, www.nkss.no
Normisjon, www.normisjon.no
Norske Misjonshotell og Gjeste-hus, www.nm-hotels.no
Norsk Helse- og Avholdsforbund, www.norskavholdsforbund.no
Norsk Luthersk Misjonssamband, www.nlm.no
Norsk Søndagsskoleforbund, www.nssf.no
Pinsebevegelsen i Norge, www.pinsebevegelsen.no
Prison Fellowship, www.pfn.no
Sjømannskirken, www.sjomannskirken.no
SI-Reiser AS, Vasstrandveien 1, 6011 Ålesund
Rørlegger Ragnar Aas AS, Sladdhaugen , 4735 Evje
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BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI INTERVJU

På tvers
av religion
AV TINA FAGERHUS BRODAL TEKST OG FOTO

De tre ungdomslederne Soban Ahmad (t.v), Morten Eikeli og Thor-André Holten synes det er spennende å utveksle erfaringer og tanker med hverandre. De kunne ønske seg et større forum for
samtale mellom muslimer og kristne om alkohol og forebygging.

Forebygger Georg Kayser (nr. 2 fra venstre) fra Blå Kors synes det er interessant å være med på samtalen.
– Blå Kors har absolutt en jobb å gjøre, men med så flotte og engasjerte ungdomsledere med på laget, er jeg ikke engstelig, smiler han.

FOREBYGGING

Samarbeid på tvers av religion er helt
klart en nøkkel og avgjørende for at man
skal lykkes med å få ned alkoholbruken
blant ungdom. De tre ungdomslederne
Soban Ahmad, Thor-André Holten og
Morten Eikeli er skjønt enige om dette.
TRE UNGE MENN, TO KRISTNE OG EN MUSLIM, sitter sammen med en forebygger fra

Blå Kors.
Praten går lett. De tre engasjerte ungdomslederne har mye på hjertet. Alle er
de ivrig opptatt av hvordan man skal nå
inn til unge mennesker med budskapet
om at alkohol kan skade.

BAKGRUNNEN FOR SAMTALEN er en fersk

rapport peker i retning av at unge muslimer drikker mindre enn sine jevnaldrene. Undersøkelsen viser at norsk ungdom nå totalt sett drikker mindre, takket
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være at muslimsk ungdom trekker prosentandelen ned. Et spennende resultat,
som Rusfri ønsker å se nærmere på. Også
de unge mennene har fulgt denne debatten med interesse, og selv om de absolutt
tror at undersøkelsen kan ha mye for seg,
ønsker de ikke å legge for mye i den.
- Alkoholbruk blant ungdom er i bunn
og grunn et samfunnsproblem. Både
kristne, muslimer og ungdom uten religiøs tilknytning drikker, påpeker Morten, og får umiddelbar støtte av sine samtalepartnere.
- I dag har man jo heldigvis venner på
tvers av religiøs tilhørighet, og da påvirker man jo hverandre på godt og vondt,
understreker Soban.
SOBAN ER IKKE I TVIL om at muslimske

foreldre og ledere nok kan være ganske
så autoritære og klare i sin tale til unge

når det gjelder bruk av alkohol.
- Ifølge Koranen skal jo en muslim ikke
drikke vin. Så enkelt er det. Men samtidig vet vi jo at det absolutt ikke så enkelt,
fortsetter han alvorlig, og legger forklarende til:
- Mange muslimer drikker alkohol til
tross for dette forbudet, ikke minst unge
muslimer, og det er jo også sånn at det
varierer hvor seriøst muslimer tar sin religion.
- I Bibelen er det ikke vinen i seg selv
som er problemet, men å drikke seg full.
Det kan føre til at man gjør ting man angrer på, ting man egentlig ikke vil, sier
Morten alvorlig.
- Jeg liker egentlig godt Paulus, jeg, sier
Thor-André plutselig.
- Vi har lov til alt, men det er ikke alt
som gagner!

- MAN TRENGER JO IKKE Å VÆRE KRISTEN ELLER MUSLIM for å skjønne at det

er dumt å drikke seg stup full, påpeker
Morten.
Soban er tydelig enig.
- Vi er jo alle til enhver tid påvirket av
samfunnet vi lever i. Mange muslimer føler at de har mye mer frihet her i vesten,
noe som kan medføre at de også drikker
mer. Problemet i muslimske miljøer er
imidlertid at disse temaene fortsatt er
mye mer tabubelagte. Mindre synlige,
forklarer den unge muslimen, og understreker at han ønsker en større åpenhet.
Både Morten og Thor-André kan underskrive på at åpenhet er avgjørende for
å få bukt med problemene.
- Vi må snakke om alkohol, rus og skader som en følge av dette så ofte som mulig, konkluderer Morten.
- Absolutt! Først da tør folk å komme

fram med sine problemer, noe som jo er
avgjørende for at de kan få hjelp, sier Soban.
DE TRE UNGDOMSLEDERNE SETTER GODE
FORBILDER og tydelige voksne opp som

viktige grunnpilarer når det gjelder ungdom og alkoholforebygging.
- Foreldre må tørre å være foreldre! De
må våge å være voksne som setter klare
grenser, og de må være modige nok til å
ikke sende alkohol med ungdommene
sine, påpeker Thor-André.
Morten er enig. Han kan rett og slett
ikke få understreket nok hvor dumt det
er å kjøpe alkohol til egne barn.
- Det er jo rett og slett ulovlig etter
norsk lov! Så det skulle jo egentlig være
et enkelt valg! Thor-André nikker.
- Og så er det viktig for ungdom å ha
gode forbilder, rollemodeller som ikke er

så fryktelig mye eldre enn dem som viser
at det går an å ha det gøy også uten alkohol! I den sammenhengen er jo blant
annet ledere som oss viktige, smiler han
lurt.
- MEN TIL SIST ER DET JO UNGDOMMENE
SOM MÅ BEVISSTGJØRES, er det ikke? spør

Soban forsiktig.
- Det er jo dem som må ta sine egne valg
og sine egne avgjørelser!
Morten og Thor-André er enige.
- Til syvende og sist blir jo opp til deg
selv hva du gjør med livet ditt. Men vi må
hjelpe ungdommene og gjøre dem trygge nok til nettopp å velge riktig, smiler
Morten!
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Rektoren som har sett alle
AV TINA FAGERHUS BRODAL TEKST OG FOTO

BJØRN
HESSELBERG

Stolthet. Vemod. Savn. Forventing. Følelsene er mange og blandede for Bjørn Hesselberg.
Etter 25 år i lederstolen forlater Aglo-sjefen livsverket sitt.

Bjørn Hesselberg er en stor del av Aglo, og Aglo er
uten tvil en stor del av Bjørn Hesselberg. I et kvart
århundre har rektoren vært hjertelig til stede for
elever, barnehagebarn, brukere og ansatte.

HAN ER EN ENGASJERT MANN, Bjørn Hes-

selberg. Alltid klar til å hjelpe mennesker
som trenger en utstrakt hånd. Alltid ivrig
etter å bekjempe urettferdighet. En sann
avholdsmann, en glødende Israel-venn
og en lidenskapelig kommunepolitiker.
Men først og fremst er Bjørn Hesselberg
et medmenneske. Enkelt og greit.
- Jeg har alltid forsøkt å se det enkelte
mennesket, den enkelte eleven eller barnehagebarnet, den enkelte brukeren,
nikker rektoren bestemt, før han fortsetter på samme pust:
- Og det er jo nettopp menneskene jeg
kommer til å huske! Jeg har kanskje ikke
alltid fått elevene gjennom skolegangen
med glans…
Han tar en pause. Retter litt på brillene. Ranker overkroppen.
- Men vi har i alle fall fått dem igjennom. Alle sammen.
Den avtroppende rektoren har god
grunn til å være stolt. I løpet av 25 år har
han bygd opp Aglo opplæringssenter til
en viktig, omfattende og levedyktig læringsarena. Ikke en eneste sykedag har
det blitt.
- Jeg har jo trivdes så godt, vet du, er
forklaringen.
FØRSTE AUGUST FOR AKKURAT 25 år siden

begynte det en ny rektor på Solhaugen
Rehabiliteringssenter. Bjørn Theodor
Hesselberg hadde tre lærere i staben sin,
og skolen var for pasientene. 25 år senere
består Aglo opplæringssenter av barnehage, familiesenter og en skole med 170
elever. En formidabel utvikling, og utvilsomt rektor Hesselberg sin fortjeneste,
skal man tro de ansatte på Aglo.
Bjørn på sin side gir all æren til sine
ansatte.
- De er alle engasjerte og hjertevarme
mennesker som bryr seg. Uten alle disse
flotte menneskene hadde ikke Aglo eksistert i dag, sier han, og klarer ikke å
skjule stoltheten over alle de gode ordene han mottok fra sine medarbeidere på
avslutningsfesten sin.
- Jeg fikk en fantastisk gave. Alle kollegene mine hadde stelt i stand en utrolig
flott dag, og jeg kommer til å huske alle
de gode ordene, sier han.
- Det er et stort privilegium å få slutte
på en slik måte, slutte mens jeg enda har
lyst til å fortsette og mens jeg fortsatt er
ønsket, konkluderer Bjørn fast.
Han er overbevist om at det å holde
på jobben for enhver pris, hindrer nødvendig utvikling, og det er det siste Bjørn
Hesselberg ønsker.
- Jeg er rett og slett ikke sikker på om
jeg klarer å gi Aglo det Aglo trenger i årene som kommer, fortsetter han, og slår
fast at det var nå eller aldri om han noen
gang skulle få være prest.

få lov til å gjøre noe helt nytt etter fylte
seksti år.
- For første gang på mange år har jeg
sommerfugler i magen når jeg tenker på
min nye hverdag, smiler presten.
Allerede dagen etter han låser rektorkontoret for siste gang, starter han som
sokneprest i Hommelvika, og han legger
ikke skjul på at han føler stor ydmykhet.
- Jeg har voldsom respekt for gudstjenesten og ikke minst for talerstolen, og
jeg gleder meg til å møte mennesker i
alle livets faser.
Det er likevel med en stor klump i halsen at rektor Hesselberg låser døren til
kontoret denne lørdagen. For siste gang.
Om noen uker vil hans arvtaker sitte i lederstolen, bak skrivebordet. Men Bjørn
er rolig på Aglos vegne.
- INGEN ER BEDRE EGNET ENN ODD ANDERS WITH til å trygge opplæringssente-

ret, konkluderer han, og legger til at det
er de samme hjertevarme menneskene
som fortsatt skal være lærere, ledere og
assistenter.
Nei, han frykter ikke framtiden, Bjørn
Hesselberg, og skulle Aglo noensinne
trenge litt hjelp fra en tidligere rektor,
er nok ikke soknepresten akkurat vond
å be…
Navnet Bjørn Hesselberg er på ingen
måte ukjent i Blå Korssammenheng. I
tillegg til rektorjobben var han administrasjonssjef i Rusfri. Han var dessuten en
av initiativtakerne til fusjonen mellom
nettopp Rusfri og Blå Kors.
- Fusjoner er vel alltid litt smertefullt.
Sånn er det bare.
Bjørn smiler. Tenker en liten stund før
han fortsetter.
- Men jeg er overbevist om at fusjonen
var et stort pluss for Aglo. Dessuten mener jeg at dersom Blå Kors i framtiden
klarer å fokuserer på ungdom, og ikke
minst styrke arbeidet mot de kollektive
medlemmene, så har sammenslåingen
vært en suksess. Jeg tror det. Jeg håper
det.
AVHOLD HAR ALLTID VÆRT EN VIKTIG sak

for Bjørn. Han er overbevist om at ungdom trenger klare forbilder, voksne som
ikke drikker.
- Litt alkohol når det passer… Det kan
fort bli utydelig for barn i denne aldersgruppen, sier rektoren fast, og understreker at han alltid kommer til å være engasjert i denne saken.
- Forebygging av alkohol rettet mot
ungdom, foreldre og ikke minst mot
kristne menigheter og organisasjoner er
utrolig viktig, og her må Blå Kors stå på.
Vi må aldri gi opp, påpeker rektor Hesselberg, som heller aldri har gitt opp en
elev.

FOR SELV OM DET ER MED BLANDEDE FØLELSER Bjørn Hesselberg forlater Aglo,

så er det en gave og stor glede for han å
08 NR 03 - 2010
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BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI VARMESTUA
De gjør en superjobb for
Blå Kors. Åse Nikolaisen
(t.v.), Ragnhild Jensen
og Hanne Tveter.
Dette er Varmestua i Fredrikstad.
Et lavterskeltilbud byen trenger.

- Vi både gir og får
VARMESTUA

AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO
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Åse Nikolaisen, Hanne Tveter og Ragnhild Jensen.
DE TRE GODT VOKSNE DAMENE er tre av
om lag 50-60 frivillige som bokstavelig
talt holder Varmestua varm. Vi fikk tatt
et bilde av de tre – etter til dels mye mas.
Åse, Hanne og Ragnhild syntes det var
så mange andre vi kunne skrive litt pent
om.
- Men de som jeg pratet med rundt
matbordet mente dere fortjente litt skryt?
- Mente de det? Det er jo flott å høre.
Varmestua til Blå Kors betyr nok mye for
de som stikker innom. Det er nok 50-60
brukere innom de dagene vi har åpent.
Fra 18 til 80 år. Det er stort sett den samme gjengen.
- Hvor viktige er det gratisarbeidet
dere gjør her inne?
- Det er nok viktig, svært viktig. For
mange er den maten de får hos oss den

eneste maten de spiser i løpet av ei uke.
I tillegg gir vi dem et lite pusterom. Og
kanskje noe gode ord med på kjøpet, fortalte de tre superdamene våre.
DET KAN BLI LITT HEKTISK PÅ EI VAKT PÅ
VARMESTUA. Selv om rusproblemet er

felles er det en svært sammensatt gruppe
som bruker Varmestua.
- Stemningen kan bli skikkelig aggressiv noen ganger. Men vi går aldri direkte
inn i konfliktene. Stort sett greier de å
ordne opp på en skikkelig måte på egen
hånd, sa Åse Nikolaisen, Hanne Tveter
og Ragnhild Jensen.
Det var et aldri så lite tilløp da vi var
innom. Noen av brukerne ble plutselig
svært høylydte. Et kjapt blikk på de tre
superdamene våre fortalte meg at det
kunne bli problematisk hvis fysisk styrke
skulle bli nødvendig å ta i bruk.
- Nå skal du se hva som skjer, sa de

DET HANDLER ALTSÅ OM Å GI.

Men; og det er viktig for de tre superdamene våre å få sagt:
- Vi får mye vi også. Det er en stor glede å være her. Det er godt å kunne hjelpe.
Og lønna vår kan godt være et takknemlig smil i retur.
- Hvem er de som kommer innom Varmestua?
- De er så forskjellige så. De fleste er
narkomane. Varmestua er jo et lavterskeltilbud, så vi kan godt si at de vet hva
det vil si å slite. Det er mange gode men-

nesker. De bryr seg om hverandre, og de
tar vare på hverandre, forteller de tre.
- Og hvem er de frivillige som sammen
med de ansatte driver stedet?
- Vi er forskjellige vi også. Kvinner og
menn. Pensjonister og folk som er i annet
arbeid. Noen går på skole, og der hender
også at noen utfører samfunnstjeneste
her, forteller de.
I Fredrikstad har Varmestua i Farmannsgata blitt et begrep siden Blå
Kors startet denne virksomheten i 2002.
25 000 måltider blir servert i løpet av ett
år, og kommunens innbyggere vet å sette
pris på dette tiltaket.
- Det er ingen tvil om at folk i Fredrikstad setter pris på den jobben vi gjør. At
det er såpass mange frivillige sier litt om
nettopp det. I tillegg får Varmestua mange gaver, både fra enkeltpersoner og fra
bedrifter, forteller de tre.
Den unge jenta vi pratet med vet at
hun trenger stedet. Hun fortalte oss at
hun skulle ønske den dagen kom da hun
kunne greie å leve livet på egen hånd.
- Men i dag er jeg helt avhengig av et
sted som dette. Jeg er her fordi jeg må
og fordi jeg trenger den maten jeg kan få
her, fortalte hun.

FAKTA

- Jeg er innom Varmestua nesten hver
eneste dag. Jeg trenger noe godt å spise,
og jeg trenger å se noen gode mennesker,
sa den unge jenta.
Rusfri valgte Varmestua i Fredrikstad
da vi skulle skrive om frivilligheten i Blå
Kors. Vi visste nemlig at vi ville møte den
der.
Den unge jenta vi møtte da vi stakk
innom Varmestua har på mange måter
blitt avhengig. De små og korte turene
innom Varmestua har blitt en naturlig
del av det vanskelige livet hun lever. Hun
vil ikke fortelle oss hva hun heter, og hun
vil heller ikke at vi skal ta bilde av henne.
- Hvis det ikke blir hele førstesida og
fire sider inne i bladet ditt kan det være
det samme, sa jenta og smilte.
- De tre damene der kan du ta bilde av.
De fortjener det, forteller jenta som så
vidt har passert 20 år.
Og de tre damene er dagens vaktlag:

bare.
Akkurat. Det hele roet seg ned. De
som ville ha matro (pølse og potetstapp
på menyen) gav klar beskjed, og vedkommende som yppet til strid valgte å tusle
ut. Selvjustisen fungerte slik den skulle
denne gangen også.
De bruker fritida si på å lage mate samt
til å dele ut godord. De er med på å gjøre
Blå Kors til en organisasjon samfunnet
har blitt glad i.
- Mange av de som jobber her som frivillige har et forhold til Blå Kors. Men
ikke alle. For mange av oss handler det
først og fremst om å hjelpe mennesker,
forteller Åse Nikolaisen.

VARMESTUA
– STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD
HVOR: Farmannsgata 20, Fredrikstad
FORMÅL: Å være et godt og trygt sted for de som
er avhengige av andres omsorg.
TILBUD: Et sted å snakke. Et sted å spise. Et sted å
få nødvendig sykepleie
ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag 10-13 og 17-19,
lørdag 10-13 og søndag 13-16
VIRKSOMHETSLEDER: Ole Alm tlf. 974 90 403
STAB: 50-60 frivillige
HJEMMESIDE: www.blaakors.no
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- Nå er målet å jobbe

HOP KOMPETANSESENTER AS
ANSATTE: Fire i undervisningsstillinger
og en i kontorstilling

AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

«Eirik» er på mange måter hjemme når
han er på Hop Kompetansesenter. Han
mener selv at tida på senteret har gitt
nye utfordringer og muligheter. Nå vil
han jobbe!
«Eirik» har blitt «litt elev» og «litt ansatt» på Hop Kompetansesenter. Han
innrømmer at han godt kunne tenke
seg å jobbe her den dagen han er helt
ferdig med utdanningen sin.

DAGLIG LEDER: Dag Wangen
TILBUD: Tilbyr kompetanse til bedrifter, NAV og andre som trenger kompetanseheving i sveis og mekaniske fag.
VG3 sveisefag. Sertifisering, fagbrev
og ulike sveisekurs.
HJEMMESIDE:
www.hopkompetansesenter.no

FAKTA

- JEG HAR FÅTT EN NY START HER. Så len-

ge jeg greier å stå på beina skal jeg stille
på jobb. Jeg vet at nesten alt fravær må
bort for at jeg skal få meg en skikkelig
jobb, forteller «Eirik».
Han har en tøff historie å fortelle. Det
begynte egentlig da faren tok sitt eget liv
da «Eirik» bare var 13 år. Det ble for mye
for en 13-åring i rask utvikling, og han
forteller at det var da nedturen startet.
Alkohol, hasj og heroin som fulgte i
kjølevannet av en vanskelig ungdomstid er vanskelig å kombinere med skole
og et yrkesliv. Han tenkte ikke mandagfredag, men fredag-lørdag…
- Jeg var så langt nede som det var
mulig å komme. Jeg eide en bag, det var
alt. Det var egentlig håpløst. Jeg ruset
meg uten å forstå at jeg var blitt en misbruker, forteller «Eirik» som gjennom

ADRESSE:
Storebotn 53 A, 5300 Kleppestø

hardt arbeid med seg selv har fått fart
på livet sitt i voksen alder. Han er med
på et LAR-opplegg, og har ved hjelp av
dette holdt seg rusfri de siste sju årene. I
2009 kom han til Hop Kompetansesenter som elev, og har etter hvert skaffet
seg en god kompetanse i sveisefaget.
- Jeg har bestemt meg for å være ærlig med historien min. Det nytter ikke å
skjule det livet jeg har vært igjennom,
men nå har jeg vist at jeg kan fungere
godt i en arbeidssituasjon, sier han.
På senteret har han etter hvert fått utvidede oppgaver. Som en slags veteran
har han blitt tildelt en del instruktøroppgaver.
- JEG SETTER PRIS PÅ Å FÅ HJELPE TIL. Å

få jobbe på denne måten setter jeg stor
pris på. Jeg liker rett og slett å jobbe
med mennesker.
- Hva er det som er så fint med Hop
Kompetansesenter for deg?
- De er litt mer enn vanlige sveiselærere. De står hele tiden litt ekstra på for
oss. Det er noen av dem jeg ikke kan få
fullrost nok.
- Nå er det ikke først og fremst rusen
som bekymrer meg. Der føler jeg at jeg
har kontroll. Nå handler det om å få seg
en jobb.

De er litt mer enn
vanlige sveiselærere,
sier «Eirik» om de
ansatte ved Hop
Kompetansesenter

Daglig leder Dag
Wangen sammen med
Arild Fredheim som er
elev i VG3-klassen.

HOP
KOMPETANSESENTER

- Gir kompetanse på høyt nivå
AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

Hop Kompetansesenter AS på Askøy
utenfor Bergen er for Blå Kors-folk flest
en relativt ukjent virksomhet. Rusfri har
besøkt dem.
- Vi jobber med både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å utvide kompetansen sin innenfor sveisefaget, sier
daglig leder Dag Wangen.
KOMPETANSESENTERET ER ET DATTERSELSKAP av Hop videregående skole, og

bygger videre på den kunnskapen elevene har fått derifra. Blant annet har de
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et VG3-tilbud hovedsakelig for elever fra
den videregående skolen.
- Disse elevene følger vi helt fram til
fagbrev. Deretter forsøker vi å få dem
ut i et arbeid. VG3-klassen er på skolen
hele året, og det er nok denne klassen
som preger miljøet her på senteret, sier
Wangen.
Hop Kompetansesenter AS startet
opp i 2008 med et «spinkelt» budsjett
på 700 000 kroner. To år senere er det
femdoblet til omlag 3,4 millioner kroner. Senteret holder til i moderne verk-

stedlokaler i Storebotn Næringspark. Da
skoleåret startet nå i høst hadde senteret
fem ansatte hvorav fire i undervisningsstillinger.
- ET AV VÅRE MÅL er å gi et tilbud til de

som faller utenfor det ordinære undervisningstilbudet en skole kan gi. Men vi
har også elever som kommer til oss for å
oppgradere sveisekunnskapen sin. I tillegg er det flere bedrifter som bestiller
kurspakker for grupper av sine ansatte,
sier Dag Wangen.

Med utsikt omtrent rett til havs har
Hop Kompetansesenter AS spesialisert
seg på tilbud som kan føre til jobber i offshore, onshore og skipsbygging. Senteret
har allerede skaffet seg et bredt nettverk
i distriktet, noe som naturlig nok også
kommer elevgruppen til gode.
- Elever som kommer hit for å oppdatere eller ta nye sertifikater, er her fra en
til 30 dager. Noen trenger en kjapp oppfrisking, mens andre går grundigere til
verks, sier Dag Wangen.
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Nær 150 000 barn i Norge vokser opp
med foreldre som ikke klarer å være
trygge, gode og forutsigbare voksne
fordi de har alkoholproblemer. Du kan
være med å hjelpe disse barna.

Barndomsvenn er Blå Kors sitt
program for faste givere.

Vær en venn du også!

BLI EN BARNDOMSVENN DU OGSÅ!

For 175 kroner i måneden kan du
være med på å gi barn i Norge en
trygg hverdag og en god barndom!
FOR INNMELDING ELLER MER
INFORMASJON:

www.barndomsvenn.no
TLF: 22 03 27 46

E-POST: barndomsvenn@blakors.no
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VI HAR KALT VÅR FASTE GIVERTJENESTE for Barndomsvenn for-

di barn som vokser opp med voksne som ruser seg, ofte mangler nære vennskap. De har dype hemmeligheter som de ikke
vil dele med noen.
Som Barndomsvenn betaler du et fast månedlig beløp, og
bidrar til at vi kan hjelpe mange barn - hver dag. Pengene går
ikke til et konkret barn eller tiltak, men til Blå Kors sitt arbeid
for barn i Norge.
Som barndomsvenn i Blå Kors er du altså med og tar ansvar så
barn som lider under voksnes rusmisbruk får en bedre hverdag

og nye muligheter. Ditt økonomiske bidrag gjør at vi kan være
der for mange med vår faglige kompetanse, erfaring og vårt
store ønske om å gi alle barn like muligheter.
OGSÅ BEDRIFTER KAN HJELPE

Vi håper mange bedrifter også ser på dette som en mulighet
til å hjelpe disse utsatte barna. For ti tusen kroner i året kan
alle som ønsker det bli en Barndomsvenn-bedrift og slik støtte
morgendagens arbeidstakere i Norge.

BOSENTER BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI

BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI BOSENTER
Erik Østensvig får tida
til å gå blant annet ved
å være en flittig bruker
av treningsrommet på
Kulsåssenteret.

Det skal være trivelig
der jeg befinner meg,
sier Tor Espen Karlsen.
Derfor har han sørget
for å gjøre leiligheten
sin hjemmekoselig.

– VI SKAL
HJELPE DEM
VIDERE
- Det skal helst ikke være en varig løsning. Målet vårt er å hjelpe beboerne
videre i systemet, sier Kjersti Aarvik på
Kulsåssenteret i Sarpsborg.
PÅ KULSÅSSENTERET er det to boalter-

nativer. I Hus 1 er det korttidsplasser
hvor hele bosituasjonen kartlegges. I
Hus 2 er det mulig å få langtidskontrakter.
Likevel; Kjersti Aarvik kan fortelle
at noen av de om lag 40 beboerne har
nådd målet sitt ved å få en leilighet på
Kulsåssenteret. Det skrives maksimalt
treårskontrakter, men noen har bodd
her i mer enn 20 år.
- De ser på dette som hjemmet sitt.
Her har de en leilighet som de kan
møblere selv. Det er fellesmiddag tre
dager i uka og felles frokost. Ellers må
de greie seg selv, forteller Aarvik. Hun
understreker at Kulsåssenteret ikke er
en behandlingsinstitusjon.

BOSENTER

AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

MEN…

• Kulsåssenteret hjelper folk i «botrappa» og inn i behandlingssystemet om nødvendig.
• Kulsåssenter sørger for et bomiljø.
Fritidsaktiviteter og turer.
• Kulsåssenteret hjelper beboerne til
lege, tannlege etc.

– Helt ålreit å bo her

DE SAMME IDEENE preger «kollegaen»

PÅ KULSÅSSENTERET I SARPSBORG blir

Rusfri invitert på kaffe i leiligheten til
Erik Østensvig (54).
- Helt ålreit å bo her, men jeg håper å få
mitt eget en gang, sier han.

PÅ ILAVEIEN BOSENTER I NABOBYEN
FREDRIKSTAD er det Tor Espen Karlsen

(56) som tar i mot oss. I likhet med Østensvig har han det ok. Ikke storveies, men
det er helt ålreit å bo her. Verken mer eller mindre. Husleia hans er på 6 000 kroner måneden. Mye vil noen si, helt ålreit
vil andre si.
- Planen er å bo her i tre år før jeg skaffer meg mitt eget. Jeg har en vei å gå. Jeg
har drukket i 35 år, og jeg må innrømme
at det kan være vanskelig å holde seg
edru på et sted som dette. Det er mange
som ruser seg, forteller Tor Espen Karlsen som har bodd på senteret i ett år nå.
56-åringen vil ha det ordentlig rundt
seg. Derfor er han en slags selvoppnevnt
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vaktmester på Ilaveien med bruk av vasketue som spesialitet.
- Det skal være trivelig der jeg befinner
meg. Jeg vasker fellesarealene her et par
ganger i uka og får et par pakker tobakk
i retur.
- Men dere får ikke ruse dere på bosenteret?
- Nei, og det er bra. Men folk får jo tak i
det de trenger utenfor bosenteret, forteller Karlsen.
TOR ESPEN KARLSEN ER SNEKKER, har

vært gift tre ganger og har tre døtre. Kontakten er liten, men han innrømmer at
han drømmer om den dagen kontakten
kan gjenopptas.
- Alkoholbruken min er nok årsaken
til at det gikk slik. I løpet av høsten har
jeg fått plass på et behandlingstilbud, og
jeg håper at jeg greier å holde meg rusfri,
sier han.
I leiligheten prøver han å holde det
hjemmekoselig. Da vi var der var TV’n
i sentrum, og på menyen stod V-4 på
svensk TV. Innen vi forlot Karlsen hadde
han en rett av tre mulige. Ingen ekstra
bokapital derifra med andre ord…

seg for alvor. Nå står han uten førerkort,
og må på mange måter starte på nytt.
- Det ble nesten ei flaske brennevin om
dagen. Det var egentlig håpløst, forteller
han.
Nå har han bodd på Kulsåssenteret i
halvannet år. Han går til behandling en
gang i uka, og har målet klart. Egen leilighet og sjåførjobb.
- Egentlig er det veldig ok å bo her på
Kulsåssenteret. Noen negative elementer
er det riktignok, men såpass takhøyde
må jeg ha. Enkelte kvelder og netter kan
det ta av litt, forteller han.
- Hvordan får du dagene til å gå, da?
- Egentlig holder jeg meg mest for meg
selv. Jeg bruker treningsrommet tre-fire
ganger i uka, og i tillegg går jeg mye på
tur. Men det er klart; av og til blir dagene
svært lange.
- Men hva skal til for at du kommer deg
i fast arbeid igjen?
- Jeg har aldri vært avholdsmann, og
vet heller ikke om jeg blir det. Jeg burde
strengt tatt blitt det. Både på grunn av
helsa og for å nå målet om jobb og bolig.
Nå begynner jeg å bli litt lei, og da må jeg
ta noen valg, forteller han åpenhjertig.

FAKTA

Fellesnevneren er at de har møtt veggen.
Begge har et mål eller en drøm. De vil ha
hjelp til å bli rusfrie, og de vil bo innenfor vegger de selv eier. Inntil videre er det
helt ålreit å bo i leiligheter på Kulsåssenteret og Ilaveien Bosenter.

ILAVEIEN BOSENTER
ADRESSE: Ilaveien 110, 1605 Fredrikstad
EIER: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
PLASSER: 30 plasser som kommunen har
kjøpt for en 20-årsperiode

ANSATTE: 15 stillinger
VIRKSOMHETSLEDER:
Jo Inge Meisingset

KULSÅSSENTERET
ADRESSE:
Kulsåsgata 44, 1721 Sarpsborg

EIER: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
PLASSER: 39 plasser
ANSATTE: 17 stillinger
VIRKSOMHETSLEDER:

på den andre siden av bygrensa. Ilaveien Bosenter ligger i følge Fredrikstad-folk på den rette siden…
- Kommunen har kjøp plassene her
for 20 år, og vi har heller ingen problemer med å fylle dem opp, forteller Jo
Inge Meisingset
Meisingset kan fortelle at de to bosentrene legger vekt på at de som jobber der har en faglig bakgrunn tilpasset brukerne. På Ilaveien Bosenter er
det for eksempel ansatt både sykepleier, vernepleier og barnevernspedagog.
- I praksis så er vi vel en slags «hybrid». Vi blir en mellomting mellom
bolig og institusjon. Alle beboerne har
blant annet sin egen kontaktperson.
- Hva med rus innenfor veggene?
- Det skal være rusfritt. Dette er ikke
gata. Ved kjøp, salg og misbruk tar vi
kontakt med politiet. De er innom en
gang i blant, forteller Meisingset.
Et bosenter blir for mange et hjem.
Jo Inge Meisingset kan fortelle at for
mange av beboerne er Ilaveien det stedet de har hatt lengst botid.
- Jeg tror de fleste av våre beboere
har det mye bedre her enn det de har
hatt før, sier han.

Arne Håkenstad

ERIK ØSTENSVIG VAR SJÅFØR før det skar
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De ber om en fin kamp og ingen skader. Ikke om tre poeng og brassespark i vinkelen.

OLDENBORG

Øystein Bjerkestrand er en målfarlig herremann. Han spiller volleyball også og beskrives da som lagets 7. viktigste spiller…

- Tenk om Oslo farges hvit og blå…

Lagets 12. mann –
eller hund – er korrekt
oppdressa på sidelinjen.

AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

Drømmenes teater. Bjølsen kunstgress.
Oldenborg, gutta som spilte inn egen
cupvideo da det ble klart at laget skulle
skrive fotballhistorie. Oldenborg i cupens 1. runde.
Akkurat det ble en slags drøm. Kongsvinger fra Eliteserien kom på besøk.
Oldenborg med dype og levende røtter
sentralt plassert på Menighetsfakultetet
holdt på å gjøre det helt store. Til slutt
tapte gutta 0-1, men laget var etablert
som medieobjekt.
OLDENBORG. Navnet gir Rusfris medar-

beider herlige assosiasjoner. Og ganske
riktig; Rosenborg surret nok i bakholdet
da en glad gjeng MF-studenter (deriblant ungdomskoordinator i Blå Kors,
Amund Gillebo) for elleve år siden stiftet
Oldenborg.
24. mai (kampen har levd i minnet siden da) dro Rusfri for å se Oldenborg
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banke Oppsal. På Bjølsen kunstgress. Et
mildt sagt forferdelig banedekke. For å
gjøre den sportslige historien kort; Oldenborg rullet over den gamle storheten
som vi forbinder med håndball på 70-tallet. 5-2! Straffespark og brassespark var
med i repertoaret. Vi valgte rett kamp.
EN AMATØRGJENG UTEN EN ENESTE STJERNE (selv om et par av dem har begynt å

skinne litt ekstra). Dette er en gjeng som
sier VI og ikke jeg.
Christian Ljosland ble vår mann. På
hjemmesiden til Oldenborg beskrives
han som en naturlig «far» i Oldeborg-huset. Videre; «en påståelig type som blander seg inn i alt. Startet å spille fotball i
Oldenborg og har vært med fra 8. til 3.
divisjon.» Vi tuller ikke med slike fyrer!
Fem opprykk med samme lag på elleve
år! Kan det være norsk rekord?
Den videre sportslige satsingen opp-

summerer han slik:
- Vi stopper i beste fall som et 3. divisjonslag, mener midtstopperen som av
en eller annen grunn har Paolo Maldini
som forbilde. Var ikke han venstreback,
da? Et nytt seriesystem fra 2011 har som
en skummel konsekvens av bare de seks
beste lagene i avdelingen unngår nedrykk. I skrivende stund er faktisk Oldenborg nummer sju.
Gutta satte pris på at også Rusfri har
fanget opp Oldenborg-suksessen. Mange
«hei-hei», og «hyggelig at dere dukka opp
på kamp.» Blå Kors har de visst sansen
for. En hadde søstera si på Hovedkontoret, en annen kunne stolt (…) fortelle at
onkelen også jobba i fjerde etasje i Storgata.
«ALT JEG MAKTER I HAM GJØR MEG STERK»

er mottoet i Oldenborg. En klubb som etter hvert har både gutte- og jentelag, fot-

ball- og volleyballag.
Vi merket det et lite halvminutt for
kampstart. Laget samlet seg i en ring på
omtrent midt på banen for felles bønn.
Det er tradisjon at kapteinen leder den
korte samlingen.
- Ber de om seier, mål på brassespark
og tre poeng, undret vi.
- Nei, nei. Vi ber om en fin og god
kamp. Vi ber om at ingen av de som spiller kampen skal bli skadet, sier Ljosland.
- Men hva skiller Oldenborg fra andre
lag, da?
- Ikke så mye. Vi forsøker å spille fair
fotball. Kanskje er vi litt mer forsiktige
i ordbruken underveis. Men for all del;
vi har også prata på oss gule kort, smiler
Christian Ljosland.
Han kan også røpe at laget med vilje
har bommet på et feildømt straffespark.
De fikk et litt billig straffespark mot Oppsal også, men den ble banket kontant i

mål… En må visst være skråsikker for å
bomme med vilje.
- HVA MED CHAMPAGNE OG ØL for å feire

triumfene?
- Det er ikke vanlig i Oldenborg. Vi har
ingen skrevne regler som handler om rus
og alkohol, men det pleier å komme av
seg selv. Mange av spillerne er avholds,
men det er mange som synes det kan
være ok med et glass også. Men i forbindelse med Oldenborg dropper vi det. Vi
var blant annet på treningsleir i Danmark, og da drakk ingen. Heller ikke på
den store 10-årsfesten i 2009, forteller
Ljosland.
LITT OLDENBORG-REKLAME hører selvsagt

med. Gutta spiller faktisk god fotball. Og
vi vet at det finnes enkelte sjeler i gode
gamle Blå Kors som ikke har sansen for
gutta som tjener tre-fire millioner for å

pælme ballen i retning et nett. De om
det, men i Oldeborg har de altså et kjekt
alternativ. Gutta er glade amatører med
et antatt årsbudsjett som så vidt dekker
ukelønna til diverse andre som liker å
pælme ball. Se på dem og hei på dem. De
har for øvrig en småartig hjemmeside
med morsomme kampreferater m.m.
Og tittelen på denne saken; den er
hentet fra selve cupvideoen. En kjekk sak
må sies. Den er selvsagt lagt ut på youtube og klubbens hjemmesider. Da vi lyttet på den oppdaget vi at smått utrolige 19
678 personer hadde vært der før oss. En
super Coldplay-melodi med tilhørende
video hvor gutta var skuespillere. Like
proffe som på banen!
Tenk tanken… Rosenborg mot Oldenborg i cupfinalen. Det er neimen ikke
hundre prosent sikkert at jeg hadde tatt
på meg Rosenborg-trøya mi.
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AV TINA FAGERHUS BRODAL TEKST OG FOTO

Bli med på Blå Kors
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- Ta i, gutta! Dra skikkelig til nå!

Alle gutta er svært opp
tatt av at det på ingen

måte skal være tabube

lagt å være med på Blå

Kors-ferie. Derfor stilte

de alle mer enn villig opp

Det er endelig sommer på Nøtterøy, og ferien er allerede godt
i gang på ungdomsleiren. Sørlandsstemningen og solfaktoren
er høy, latteren og praten sitter løst, og det er tydelig at de ti
karene koser seg sammen.
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på et gruppebilde.
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Seileinstruktør Hugo Hansen følger nøye
med og gir råd og kommentarer mens
ivrige leirdeltakere mer eller mindre gir
alt for å få skuta skikkelig i gang.
- Sånn, ja! Helt knall, karer, smiler en
fornøyd skipper, og lener seg tilbake mens
seilbåten skjærer gjennom speilblankt
hav. Resten av gjengen følger raskt hans
eksempel.

- Det betyr en hel masse for meg, rett og
slett. Sommeren kan bli lang og ofte ensom, understreker en av de eldre karene,
og får full støtte av resten av gutta:
- Alle andre er jo som regel på ferie, og en
slik leir gir meg supre minner for resten av
livet, utbryter en ivrig unggutt på sytten
år.

I GÅR VAR DET FARTEN SOM VAR I
FOKUS. Da fikk entusiastiske feriegjester
oppleve hvor fort en RIB faktisk kan gå. I
dag er det nytelsen som står i fokus. En
behagelig seiltur i nydelig vær, muligheter
til å hvile på dekk og bare være til.

HJEMMELAGET SYLTETØY AV SELV
PLUKKETE BÆR smaker fortreffelig.
Det samme gjorde den helstekte indrefileten de satte til livs kvelden i forveien.
De yngste karene er allerede godt i gang
med å forberede taco til kveldskos, og det
lukter nydelig helt ut på tunet. Også i kveld
blir det nok tid til en aldri så liten volleyballkamp. Dessuten vil det garantert bli
mulighet til en hyggelig sommerprat.

Det er tydelig at leirdeltakerne setter pris
på å få muligheten til å reise på ferie, noe
de også gir klart uttrykk for.

- Krabbefisking høres jo heller ikke så
dumt ut, mener syttenåringen. Det er jo
tross alt sommer og ferie…
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- Let fram de positive elementene i anbudsarbeidet.
Vær offensive, er rådet direktør Jan Elverum på Lade BS
gir kolleger som står foran en anbudskonkurranse.

Lade BehandlingsSenter
i Trondheim kom
velberget gjennom
vårens knallharde
anbudskonkurranse.

ANBUDSTIPS FRA A-Å
ANBUD

Du får bare ett skudd…
AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

- Du får bare ett skudd. Det må treffe
mellom stengene, forteller direktør Jan
Elverum på Lade BehandlingsSenter Blå
Kors. Han snakker ikke om straffespark
på Lerkendal, men om anbudsrunden
Lade BS nettopp avsluttet.
«Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk fra ideelle
organisasjoner», er tittelen på dokumentet
bestående av 400 tettskrevne sider. Det
var dette dokumentet Jan Elverum og
hans kolleger måtte skåre med.
RUSOMSORGEN ER PÅ ANBUD – i alle fall

den ideelle delen av den. Det omfatter
blant annet Blå Kors sine mange virksomheter. Lade BS kom i mål nå i sommer, mens Blå Kors Vest på sin side retter
inn siktet nå i høst.
På Lade BS jobbet fire ansatte kontinuerlig med anbudsprosessen i flere uker. I
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tillegg var flere av de ansatte – både behandlere og administrativt ansatte - involvert i kortere eller lengre perioder. Jan
Elverum mener bestemt at det totalt er
snakk om mer enn ett årsverk.
- Noen av oss jobbet døgnet rundt i den
mest hektiske perioden. Det betyr også
om natta, forteller Jan Elverum.
Han beskriver prosessen som en beinhard konkurranse på godt og vondt. Men
til slutt må du vinne; konsekvensen av et
tap er nedlagte arbeidsplasser.
Utfordringen vår var at vi ikke kjente
alle reglene for dette spillet. Vi visste
ikke hvem vi konkurrerte med eller om
vi hadde konkurrenter i det hele tatt. Jeg
følte en bekymring for arbeidsplassene,
forteller Jan Elverum som viser til at anbudsrundene er hjemlet i «lov om offentlige anskaffelser» og myndighetenes ønske om god kvalitet til lavest mulig pris.

PÅ LADE BS VAR STARTEN 1. JANUAR
2009. Da kom beskjeden om at innen et

års tid skulle Helse Midt-Norge RHF ha
anbudet på plass. Selve anbudsinnbydelsen kom langt senere enn beregnet, ikke
før i januar i år.
Da anbudsinnbydelsen først kom ble
det svært travelt. Lade BS’ leveringsdato
ble satt til 12. februar
Anbudsinnbydelsen fra Helse MidtNorge RHF var på 25 sider. En anbudsinnbydelse som i følge Elverum var meget konkret. En lang spesifikasjonsliste
viste hva foretaket trengte og hvilket innhold de ulike tilbudene skulle ha.
- Vår første jobb var å finlese innbydelsen. Vårt svar måtte være i samsvar med
kravene. Med andre ord; svar på oppgaven og lever i henhold til spesifikasjonene, sier han. Og dette er utvilsomt det
viktigste rådet Elverum kan gi.

JAN ELVERUM ER I UTGANGSPUNKTET
SKEPTISK til anbudsrunden de ideelle or-

ganisasjonene tvinges gjennom. Han har
også trøbbel med å forstå at de offentlige tilbyderne innen sektoren slipper de
samme «øvelsene». Hvis målet er effektivitet og kvalitet burde det inkludert den
offentlige delen av tilbudet. En avtale på
tre og et halvt år med ytterligere tre års
opsjon er også i snaueste laget. Minst ti
år er ønsket fra Elverum. Det handler om
langsiktig satsing og forutsigbarhet for
en institusjon av Lade BS’ størrelse.
- Dette mener jeg fortsatt. På den annen side har vi ikke noe valg, og da er
det viktig å lete etter det positive. Det har
vært tøft, men vi har oppnådd en god del
gjennom dette arbeidet, sier han.
Jan Elverum beskriver anbudsarbeidet
som et internt revisjonssystem. Institusjonen ble bokstavelig talt gjennomgått
fra A til Å – av dem selv.
- VI MÅTTE BESKRIVE ALT ARBEIDET SOM
BLIR UTFØRT PÅ LADE BS. Det innebærer

den måten vi er organisert på, hvordan vi
bruker ressursene våre og om det tilbudet vi gir er til det beste for brukerne. Etter en slik prosess ser vi på oss selv med

nye øyne. Vi hadde ikke råd til å slurve.
Direktøren på Lade BehandlingsSenter understreker at han er relativt fersk i
det å takle krevende anbudsrunder, men
han er likevel villig til å dele sine erfaringer. Vår utfordring til han ble derfor:
HVORDAN VINNE EN ANBUDSRUNDE!

• Ikke undervurder betydningen av
kvalitet.
• Finles anbudsinnbydelsen. Hva
etterspørres?
• Gjør de strategiske valgene på
forhånd. Når anbudsinnbydelsen
kommer er det dårlig med tid.
• «Revider» hele virksomheten.
Benytt anbudet til å gjennomgå
driften fra A til Å.
• Vær nøye med organiseringen av
arbeidet, sørg for teamfølelse.
• Let fram de positive elementene i
anbudsarbeidet. Ikke fokuser på det
problematiske.
• Vær offensiv – ikke stå med lua i
hånden.
• Jus er en del av arbeidet. Ikke
undervurder den delen.

ETTER AT HELSE MIDT-NORGE RHF HADDE
SAGT JA til Lade BHs anbud ligger det en

årlig pott på 97 millioner kroner og venter. Lade BS kunne tenkt seg et noe høyere beløp, men er likevel glad for at driften
blir sikret. I 2009 brukte virksomheten
88 millioner kroner, men Jan Elverum
understreker at det er flere nye oppgaver
som skal løses de kommende årene.
- Hvordan var det taktiske spillet underveis?
- Vel, underveis fikk vi et inntrykk av at
vi ikke hadde så mange konkurrenter. Vi
kunne selvsagt skrudd opp prisen, men
på sikt ville det vært et selvskudd. Vårt
ønske er å opptre som en seriøs samarbeidspartner.
- Hva ble de største forandringene for
Lade BS?
- Vi flytter poliklinikken fra sentrum ut
til Lade. Helse Midt-Norge RHF ønsker
et helhetlig tilbud og vi bestemte oss tidlig for å bygge ut på Lade for å samle ressursene og dermed også sikre en bedre
samhandling. Den jobben er vi allerede
i gang med. I tillegg har vi opprettet et
ambulant team som jobber utad, og vi
skal etablere en rusakutt, forteller Jan
Elverum.
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Vil du ha en bank
som kjenner deg?

Jobber for utsatte barn
AV: CHRISTINE AEBLI, KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, IFBC

TSJAD

I aulaen på skolen i Tsjad sin hovedstad N’Djamena går sceneteppet igjen og en
øredøvende applaus overøses de stolte barna i Blå Kors sin dramagruppe. De
har nettopp spilt sin første forestilling om alkohol og Hiv/Aids. Barna har mange fellestrekk: De kommer fra fattige familier, mange med alkoholproblemer, og
de har problemer med å følge med på skolen. Noen kan verken lese eller skrive.
Applausen de får fra scenekanten er en sjelden følelse av suksess. Dette er en
viktig dag for dem.

”Vi strekker oss
langt for å være
gode medspillere
for våre kunder”.
Svein Ole Holvik
ass. banksjef
Tlf. 38 17 37 94

”Uansett hvor
du bor så skal du
oppleve oss som
din lokalbank”.

”Vi kjenner de kristne
organisasjonene
gjennom samarbeidet
i KNIF”.
Stein Bentsen
kunderådgiver
Tlf. 38 17 37 76

Janne Larsen
kunderådgiver
Tlf. 38 17 35 96

”Personlig oppfølging
er ett av våre fortrinn”.
Bente Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 38 17 37 77

”Hos oss er raske
beslutninger en
del av servicen”.
Kai Kyllingstad
kunderådgiver
Tlf. 38 17 37 81

BARNA I DRAMAGRUPPEN tilfører en gruppe på

femti barn, 29 jenter og 21 gutter, mellom åtte og tolv
år. Dette er barn som er plukket opp av Blå Kors sitt
prosjekt «Forebygging for fattige og sårbare barn»,
som er støttet med midler fra TV-aksjonen i 2008.
Barna ble identifisert av Blå Kors Tsjad og rektoren på den lokale skolen etter at de hadde strøket
på viktige prøver på skolen og at man så det hadde
bakgrunn i en vanskelig familiesituasjon. Målet er å
hjelpe de til å unngå å havne i dårlige miljøer med
alkoholbruk og vold gjennom å bidra med ekstraundervisning, hjelp til å takle hverdagen og sunne fritidsaktiviteter. De får også opplæring i koblingen
mellom rus og Hiv/Aids. Selv om fotball er en populær sport både blant jentene og guttene er det guttene som viser de mest fremskredne evnene i ballkontroll og triksing. Men jentene utvikler seg raskt, og i
følge prosjektlederen har de til og med skåret flere
mål! De som er mest interessert får også være med
på vennskapskamper mot barna i SOS-Barnebyer i
N’Djamena.
EN STOR UTFORDRING for de frivillige fra Blå Kors er

at barna ofte er svært lite disiplinerte. For å gi barna
økt ansvarsfølelse og disiplin har Blå Kors Tsjad
kommet opp med en enkelt strategi. Barna har gjort
muntlige avtaler med Blå Kors om å holde toalettene rene, passe på blomster og trær, og å komme
tidsnok til timene. Dersom de ikke oppfyller avtalen
må de utføre ekstraoppgaver.
I februar i år organiserte Blå Kors Tsjad et kurs
for frivillige slik at de kunne utvikle undervisningskompetansen sin. Fem nye frivillige gjennomførte
opplegget, og i dag har hver av disse ansvar for ti
barn. Takket være denne tette oppfølgingen har nå
de fleste disiplinære utfordringer blitt løst.
HELE ÅTTI PROSENT AV BARNA SOM HAR DELTATT

på prosjektet sto på prøvene på skolen etter første
semester! Dette er et strålende resultat for et såpass
nytt prosjekt som dette. I tillegg har helsen til barna
blitt mye bedre som en følge av de faste måltidene
de får gjennom programmet. Det er også svært viktig at de frivillige, gjennom samtale og hjemmebesøk, har fått god kontakt med foreldrene til barna.
En del av disse foreldrene har et avhengighetsproblem og som en følge av dette har Blå Kors Tsjad
som et mål på mellomlang sikt å få disse foreldrene
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til å søke hjelp. De frivillige bruker mye ressurser på
dette gjennom å bygge opp et tillitsforhold til de foreldrene det gjelder.
GJENNOM FRITIDSAKTIVITETENE ORGANISERT AV
PROSJEKTET har man nådd ut til klassekamerater,

foreldre, slektninger og naboer. Mer enn 500 personer var tilstede på teaterforestillingen, og fikk dermed på en underholdene måte kunnskap om forebygging. For å sikre at så mange som mulig skjønte
innholdet ble forestillingen holdt på tre språk:
fransk, arabisk og det lokale språket sara.
At foreldrene setter pris på hjelpen er disse ordene fra en av foreldrene et bevis på:
«Hva har dere gjort med Francis? Etter at han ble med på
Blå Kors sitt prosjekt har han begynt å vise oss (foreldrene) respekt. Og han har sluttet å kaste steiner på søstrene
sine og nekter å kjøpe øl til sin far.»

Mange kjenner oss som banken for kristne organisasjoner i Norge. Det du kanskje ikke vet, er at vi
også kan være din bank. Vi har lang erfaring med
oppfølging av personkunder over hele landet.

Ta kontakt på telefon 38 17 35 00 eller
www.sparebankenpluss.no for mer informasjon.
Det er alltid hyggelig å prate med kjentfolk.

HARALD NYGÅRD BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI

NUBBEBAKKEN OG HARALD NYGÅRD
Botilbud med 27 beboere fordelt på to trinn.
TILHØRIGHET: En del av Blå Kors Vest AS
ANSATTE: Elleve ansatte, deriblant sykepleier, sosionom, pedagog og miljøarbeidere

FAKTA

Den sprekeste
karen i Blå Kors

DAGLIG LEDER: Harald Nygård (siden 1994)
FAKTA OM «SJEFEN»: Fagbrev som pølse
maker, tidligere pastor i Misjonsforbundet og
en uant mengde medaljer som veteranutøver
i friidrett. Verdensmester 3 000 meter
hinder.
HJEMMESIDE: www.bk-vest.no

- Hele tiden jobber vi
med å se mennesket
bak fasaden, sier
Harald Nygård.

AV TOR-STEINAR JOREM TEKST OG FOTO

HARALD
NYGÅRD

Inntil det motsatte er bevist. Ingen av de
mer enn tusen ansatte i Blå Kors er sprekere enn denne mer enn normalt spreke
59-åringen. Vi har møtt Harald Nygård.
Nubbebakken i Bergen. Et par kjappe
steg østover fra Bergen sentrum. Omtrent slik var beskrivelsen vi fikk fra spreke Nygård. Dermed droppet vi buss/taxi
og tok beina fatt. I beste Nygård-ånd… Vi
la også inn litt høyere tempo enn vanlig
for å være best mulig rustet til møtet. Det
funket!
Harald Nygård er veteran både her og
der. Han er veteranverdensmester i friidrett, og han er med sine 20 år i Blå Kors
veteran hos oss også. Siden 1994 (det året
vi vant så mye gull på Lillehammer) har
Nygård vært daglig leder på botilbudet
Nubbebakken i Kalfarveien i Bergen.
DEN SPREKE 59-ÅRINGEN har så mange
medaljer fra veteranidretten at han selv
har mistet oversikten. Det går rett og slett
i surr. Men kjapp er han.
- Idretten gir meg enormt mye. Ikke
minst gjør den meg i stand til å gjøre en
bedre innsats også i jobben min. Jeg blir
psykisk sterkere, og jeg har en god balanse og ro i livet mitt. Idretten hjelper meg
også til å takle stressituasjoner. Og i jobben min her på Nubbebakken møter jeg
en del vanskelige situasjoner, sier han.
Sånn kort oppsummert: Harald Nygård
har en relativt allsidig yrkesbakgrunn.
Han startet innenfor rusomsorgen, fortsatte i pølsemakerfaget og havnet tilbake
i rusomsorgen. Og som om ikke det var
allsidighet nok; han har også vært pastor
i Frekhaug misjonsmenighet.
NUBBEBAKKEN HAR 27 BOPLASSER for-

delt på to faser og totalt elleve ansatte.
Driften sikres gjennom en driftsavtale
med Bergen kommune. Harald Nygård
begynte i 1990 som nattevakt og miljøarbeider. Bare tre år senere kuttet fylket bidragene til Nubbebakken noe som resulterte i at samtlige ansatte ble sagt opp. En
gruppe av de ansatte nektet imidlertid å
bli uten jobb. Inkludert Nygård stablet de
på beina et botilbud som omtrent umiddelbart fikk fullt belegg. Siden den «nye»
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starten har Nygård vært daglig leder.
- Egentlig burde tilbudet vårt vært
unødvendig, men det viser seg at det hele
tiden er et stort behov for midlertidige
botilbud. Målet er at beboerne våre skal
få en permanent boløsning, sier Harald
Nygård.
Beboerne er i følge Nygård godt fordelt
i aldersspennet 20-70 år. Et stort spenn
når såpass mange mennesker bor tett
sammen. På Nubbebakken lager de mesteparten av maten sin selv med unntak
av middagen som er felles.
DE FLESTE BLIR BOENDE I OM LAG TRE MÅNEDER. Noen få jobber, men de fleste har

ingen jobb å gå til.
- Du sier at idretten hjelper deg til å takle stressituasjoner; er det tungt å jobbe i
denne sektoren?
- Ja, det vil jeg si. I løpet av den perioden jeg har jobbet i russektoren har jeg
lært at jeg ikke kan ta andres problemer
innover meg. Men jeg har medfølelse
med dem, og jeg blir mange ganger fortvilt når jeg ser at de ikke greier å løse
problemene sine.
- Du er ikke fristet til å finne en jobb
utenfor russektoren?
- Nei, egentlig ikke. Jeg er 59 år gammel, og pr. i dag er planen min å bli her
yrkeskarrieren ut. Det å jobbe med denne gruppen gjør meg ydmyk. Mange av
dem har hatt en tung oppvekst. Det er
ikke sikkert jeg selv hadde taklet en slik
oppvekst. Vi er ydmyke i jobben vår, og
vi har ingen grunn til å være kjepphøye
og firkantede. Hele tiden jobber vi med å
se mennesket bak fasaden, sier han.
MÅLET TIL DE ELLEVE ANSATTE PÅ NUBBEBAKKEN er å gi brukerne et trygt og godt

botilbud i et rusfritt miljø.
- Vi ønsker å gi dem en god periode
med nye muligheter. Alle vil jo bedre
situasjonen sin. Mange lykkes og får et
nytt miljø. Når det skjer føler jeg alltid at
vi har gjort en god jobb, sier Harald Nygård.
Men i en jobb som dette er det mange
tunge stunder. I miljøet rundt Nubbebakken går det av og til skikkelig galt..

- Vi har hatt overdosedødsfall også hos
oss. Det gjør noe med oss som mennesker. Vi har vært i begravelser hvor vi som
ansatte har båret kisten fordi ingen andre
kunne gjøre det, sier han.
Harald Nygård beskrives som en rolig og tålmodig kar. Visstnok helt til han
får skiftet ut jobbklærne med treningstøy. Det skjer noe når joggeskoene er på
plass. Villmannen i han våkner. Jakten
etter å løpe litt raskere enn de andre.
HAN LIKER RETT OG SLETT HARDTRENING.

Hver eneste uke. Ukentlig blir det vanligvis ti til tolv treningstimer. Godstell
med kroppen. Og på Nubbebakken kan
de ansatte også få trene i arbeidstida hvis
de vil. I følge Harald Nygård vil både arbeidstaker og arbeidsgiver tjene på at de
ansatte er i god fysisk form.
En idrettsutøver som attpåtil har et
halvt liv bak seg som ansatt i Blå Kors
har svært lave odds på å være noe annet
enn avholdsmann. Det stemmer nesten
på Harald Nygård.
- Jeg er nok ikke en overbevist avholdsmann. Jeg er egentlig glad for at Blå Kors
gikk vekk fra kravet om avhold. Når jeg
ønsker det kan jeg finne på å ta et glass
vin. Men det er sjelden…
- Hva med idrett og alkohol?
- Det er definitivt en uting. Jeg har alltid jobbet for at idrettsmiljøet skal være
en rusfri arena, sier han.
- Hvorfor det?
- Vel, du blir ikke en bedre utøver av
å nyte alkohol. Men det viktigste er at
idretten er et miljø hvor mange unge møtes, og det bør etter min mening være et
rusfritt miljø.
- BLIR DET IDRETTSFOLK UT AV BEBOERNE PÅ NUBBEBAKKEN? Det må jo være

litt smittsomt å se «sjefen» på 59 år løpe
rundt i korridorene…
- Trimrommet blir brukt av mange.
I tillegg hender det at vi drar og spiller
bowling. Vi arrangerer også turer, sier
Nygård som tviler litt på om Nubbebakken utfordrer Aglo, Hovedkontoret og
Steg for steg i neste års Holmenkollstafett… Men det er lov å håpe.
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TV-AKSJONEN 2008 BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI

«LIVET» TATT AV STORMEN

Her feires en av
resultatene etter
TV-aksjonen 2008.
Barnas Stasjon i Hamar
ble offisielt åpnet i
november 2009.
(Foto: Steinar Glimsdal)

JUBILANT 70 ÅR

ORG.

BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI ORGANISASJONSNYTT

Tidligere styreleder i Blå Kors, Odd
Holten, fylte 70
år den 28. august.
Holten, som er utdannet diakon fra
Det norske Diakonhjem, har sittet
som stortingsrepresentant (KrF)
for Østfold mellom 1989 og 2005.
Holten var styreleder i Blå Kors fra 1982 til 1986. Han var i en
årrekke også administrativ leder for Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. I fjor ble han
tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull
for sin innsats. Odd Holten var- og er en
flott ambassadør for Blå Kors og avholdssaken. Vi ønsker jubilanten hjertelig til
lykke med dagen som var.

BLÅ GAVER

Her havner TV-pengene
AV TOR-STEINAR JOREM TEKST

TV-AKSJONEN
2008

TV-aksjonen i 2008 gav Blå Kors 194 millioner kroner totalt. Nå kan vi fortelle hva
pengene er brukt til. Det aller meste
går til tiltak retter mot barn og unge.
I den første rapporten (datert 31. august
2010) til innsamlingsrådet i NRK skriver
fungerende generalsekretær Sigrun Ryan
Degnes følgende:
«TV-AKSJONEN BLÅ KORS 2008 har gitt

Blå Kors en unik mulighet til å hjelpe barn
og unge som lider under eget eller andres
rusmisbruk. Aksjonen bidro til større samfunnsfokus, åpenhet og bevissthet om at rusmisbruk hos foreldre innebærer langvarige
livsbelastninger som er skadelig for barn og
unge. De innsamlede midlene går til etablerte konkrete tilbud til barn og unge som
lider under andres rusmisbruk – tiltak som
ikke kunne blitt realisert uten midler fra TVaksjonen.»
Av de innsamlede midlene går halvparten til nasjonale prosjekter, mens den
andre halvparten administreres av International Federation of Blue Cross (IFBC).
Etter at NRK hadde fått sin andel av
midlene og etter at de store kampanjeutgiftene var betalt, satt Blå Kors igjen
med 141 millioner kroner. 1. januar i år
var beløpet (inkludert renter på 9,5 millioner kroner) drøyt 126 millioner kroner.
Det betyr at om lag 25 millioner kroner er
brukt så langt.
Her er en kortfattet oversikt over hvor
pengene har havnet, og hvor mye prosjektet/tiltaket har mottatt pr. 31.12.09:
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BARNAS STASJON – Lavterskeltilbud

til barn og foreldre som sliter med
rus – 5 476 000 kroner
TUBA – Terapi for unge i alderen

14-35 med oppvekt i hjem med rus –
966 000 kroner
BLÅ KORS-FERIE – Ferie med barn i

fokus – 550 000 kroner

800 TRYGG – Nettbasert svartjeneste

for barn og unge med spørsmål om
rus – 940 000 kroner
MER ENN BOLIG – Boligtilbud for

aldersgruppen 17-25 år med oppfølging – 1 815 000 kroner
HELSESTASJON SPANIA – Samarbeid

med sjømannskirken, norske barn –
1 000 000 kroner

HOME START – Familiestøtteprogram

basert på frivillig innsats – 150 000
kroner
FENGSELSARBEID – Gi innsatte hjelp

til å komme tilbake til samfunnet –
600 000 kroner
KUNNSKAPSFORMIDLING – Opprett-

holde fokus på TV-aksjonens formål
– 200 000 kroner.

TOTALT INNENLANDS: Ca. 11 750 000 kroner. Her er det også grunn til å merke seg

at det totalt på disse prosjektene er brukt
ytterligere sju millioner kroner. Det
dreier seg om ekstratilskudd fra blant annet Helsedirektoratet, Husbanken samt
egenandeler betalt av Blå Kors Norge.
TIL PROSJEKTER UTENLANDS er det inntil
31.12.09 brukt ca. 9,4 millioner kroner for-

delt på følgende land:
Brasil (309 000 kroner), Tsjekkia
(1 200 000 kroner), Namibia (680 000
kroner), Ukraina (1 100 000 kroner), Polen (2 100 000 kroner), Russland (400 000
kroner), Romania (11 000 kroner), Kongo
(2 000 kroner), Kamerun (47 000 kroner),
Tanzania (300 000 kroner), India (400 000
kroner), Kenya 85 000 kroner, Sør-Afrika
(135 000 kroner), Latvia (28 000 kroner),
Leshoto (600 000 kroner), ulike internasjonale tiltak (2 000 000 kroner).
I følge statuttene for TV-aksjonsmidlene skal de innsamlede midlene brukes
over en periode på fem år. Med andre
ord; de resterende 126 millionene skal
sammen med relativt betydelige renteinntekter fordeles innen 2013.

Steg for Steg-snekka ble dessverre fullstendig ødelagt etter et uvær som herjet
i Oslofjorden i sommer. Bøyestangen røk
tvers av i kjettingfestet under vann, og
den 29 fots store snekka endte sin ferd på
en strand 150 meter fra bøyeplassen. Båten ligger nå på land på Østråt. Dermed
er båtturene med «LIVET» over, i alle fall
for denne sesongen.
Snekka har vært utrolig populær og
flittig brukt i hele sommerhalvåret. Medlemmene i Steg for Steg har blant annet

brukt båten til turer, fisking, bading og
grilling. Dessuten har hun tatt turer med
beboere fra Østråt og Eina. Også Steg
for Steg junior brukte snekka flittig. I
PR- sammenheng spilte snekka en viktig
rolle i TV-aksjonen for Blå Kors.
Forsikringsselskapet er koblet inn og
skadeomfanget blir nå kartlagt. Gutta i
Steg for Steg håper selvsagt at de til neste
år igjen kan tøffe ut Oslofjorden med vinden i håret og sjølukten i nesa…

La årets gaver til
venner, familie
og kolleger gi
ekstra mening.
Et symbolsk
gavekort til
kun 150 kroner er med
på å gi barn
i Norge en tryggere
hverdag!
Vanlige symbolkort eller e-post kort
kjøpes på nettbutikken Blå Gaver
www.blagaver.no

GENERALSEKRETÆR GUNDERSEN LANGTIDSSYKEMELDT
AV STEINAR GLIMSDAL TEKST OG FOTO

Generalsekretær Geir Gundersen vil ventelig være sykemeldt
mesteparten av høsthalvåret.
Sigrun Ryan Degnes er konstituert i stillingen som generalsekretær i hans fravær.
Geir Gundersen ble rammet av en akutt
betennelse i bukspyttkjertelen i sommer
under ferieopphold i Nord-Italia. Etter
fire uker på sykehus i Albenga og senere
i Pietra Legure, ble han torsdag 29. juli
overført til Aker universitetssykehus i
Oslo. Blå Kors-generalen er i stadig bedring, alle prøver er gode og mesteparten
av rekonvalesenstiden vil foregå utenfor
sykehus. Gundersen er imidlertid såpass
avkreftet etter sykdommen at han i følge
legene nok må regne med å bruke det
meste av høstsemesteret i tilfrisknings-

prosessen.
Styreleder Sigbjørn Kvistad har jevnlig kontakt med Geir Gundersen og kan
fortelle om en generalsekretær ved godt

mot:
– Humøret er på plass, og han uttrykker stor takk til alle som husker på ham
med hilsener og forbønn i en krevende
tid både for han, kona og resten av familien, forteller Kvistad.
Han legger til:
– Det er et tap for en hver virksomhet
når topplederen er borte. Så også for Blå
Kors. Men en mangeårig medarbeider i
Blå Kors, assisterende generalsekretær
Sigrun Ryan Degnes, er i Geirs sykmeldingsperiode fungerende generalsekretær. Dette er en oppgave hun har de beste
forutsetninger for å klare sammen med
en innsatsvillig, dyktig og kunnskapsrik
stab på hovedkontoret som jobber «skulder ved skulder», sier Kvistad.
Styrelederen i Blå Kors kan forsikre
om at alt er under kontroll ved organisasjonens hovedkontor i Oslo. Han understreker at alle de planlagte sentrale arrangement i Blå Kors vil gå som planlagt.
NR 03 - 2010 29

BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI KRONIKK
AV DAG ENDAL

KRONIKK

Alkoholindustrien på krigsstien i Afrika

Det er ikke mange som ville godta at Philip Morris skulle utforme et lands tobakkspolitikk eller
Coca Cola dets ernæringspolitikk. Dette er i ferd
med å skje på alkoholområdet i Afrika. Der driver
alkoholindustrien en omfattende innsats for å
få kontroll over alkoholpolitikken i land i det sørlige og østlige Afrika.

Når de multinasjonale øl- og spritselskapene nå prøver å få kontroll over alkoholpolitikken i afrikanske land, er det et ledd
i en global kamp om forbruksvanene til
befolkningen i utviklingsland. Vi har sett
det noen år allerede, og utviklingen kommer til å skyte fart: Det vil vokse fram en
betydelig middelklasse i Afrika, Asia og
Latin-Amerika. Hundrevis av millioner
mennesker i disse landene får økt kjøpekraft. Alkoholindustrien kaller dem
«lovende markeder». Den som sikrer seg
bare en liten andel av de nye forbrukerne
i Sør som kunder, kommer til å gjøre god
business i mange tiår framover.
Slaget om nye kunder i Sør står spesielt
i landene med stor befolkning, slike som
India, Kina og Brasil. Her er det snakk
om et ufattelig stort antall framtidige forbrukere. I India kan det være snakk om
hundrevis av millioner mennesker som
i løpet av få år vil få en kjøpekraft som
gjør det mulig å legge seg til nye og mer
vestlige forbruksvaner. Samtidig er dette
lukrative markeder fordi alkoholforbruket er veldig lavt i utgangspunktet. I store
regioner av India er 40-50 prosent av
menn og over 90 prosent av kvinner ikkedrikkere. Om lag halvparten av verdens
voksne befolkning bruker ikke alkohol.
I FORUT ble vi ved en tilfeldighet opp-

FAKTA

DAG ENDAL arbeider med ADDprosjektet i FORUT. ADD står for
Alcohol, Drugs and Development, og
prosjektet har som formål å gjøre
alkohol og narkotika til et tema også
i utviklingspolitikken. FORUT driver
dette arbeidet både i utviklingsland,
overfor internasjonale organer og i
Norge. Sammen med kollega Øystein
Bakke følger Endal alkoholindustriens
framstøt i utviklingsland, og de har
publisert en vitenskapelig artikkel
i Addiction om hva industrien gjør i
Afrika.
Dag Endal har vært styreleder for
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
siden starten i 2002 og er nå styreleder for Junior- og barneorganisasjonen
JUBA.
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AKTUELLE HJEMMESIDER:
www.add-resources.org
www.forut.no

merksomme på at noe var i ferd med
å skje på alkoholpolitikkens område
i Afrika på slutten av 2007. En av våre
partnerorganisasjoner i Malawi kunne
rapportere om at noen endelig hadde
begynt å utvikle ny alkoholpolitikk. Organisasjonen kunne også melde at de var
dratt med i prosessen som representant
fra frivillig sektor. So far, so good.
Det skulle bare en rask gjennomlesning
av første utkast til ny alkoholpolitikk
for Malawi for å oppdage at noe ikke
stemte. Dokumentet framhevet de positive effektene som alkohol har for helse,
kultur og økonomi i Malawi. Det ga alkoholindustrien en framtredende plass
i utforming og gjennomføring av alkoholpolitikken. Ingen av tiltakene som
går på tilgjengelighet og pris – og som er
allment anerkjent som de meste effektive
– var framhevet i dokumentet. Og helsevesenet var gitt en betydelig rolle i å løse
alkoholproblemene i Malawi, - og dét i et
land der helsevesenet er helt på felgen.

266 leger på 13 millioner innbyggere sier
sitt. Hva slags alkoholpolitikk var dette?
Og hva slags dokument var det egentlig?
FUNKSJONEN «DOKUMENTEGENSKAPER»

i Word satte oss på sporet. Det viste
seg raskt at dokumentet var opprettet
av Mitch Ramsey, som er ansvarlig for
samfunnskontakt i det største ølfirmaet
i regionen, SAB Miller. Våre kontakter i
Malawi kunne bekrefte at det var holdt
arbeidsmøter organisert av SAB Miller
og Carlsberg og ledet av en australier,
Keith Evans. En rask sjekk avdekket at
Evans sto oppført som konsulent for
ICAP i Washington; International Centre
for Alcohol Policies. ICAP er finansiert
av de multinasjonale øl- og spritgigantene og fungerer som en dekkorganisasjon
når de store selskapene opererer innenfor forskning og politikk.
Var dette en tilfeldighet eller var det noe
mer? Vi sjekket med samarbeidspartnere
i andre land i det sørlige og østlige Afrika,
og for å gjøre en lang historie kort: Når
det hadde gått noen måneder, hadde vi
eksempler på at alkoholindustrien hadde gjort tilsvarende politiske framstøt i
7-8 land i regionen. Framgangsmåte og
timing viste seg å variere noe fra land
til land. Men dokumentene som kom ut
av prosessen, var oppsiktsvekkende like.
Vi har spesielt analysert fire slike dokumenter, for Malawi, Uganda, Lesotho
og Botswana. De viste seg å være nesten
identiske i oppbygning, utseende og innhold, helt ned til enkeltsetninger.
EN TID FØR DENNE SAKEN OPPSTO, hadde

ICAP på vegne av alkoholindustrien gitt
ut sin store håndbok for alkoholforebygging: «Drinking in Context». Et av hovedbudskapene i denne boka er at drikkevaner og alkoholproblemer må forstås i sin
lokale og nasjonale sammenheng, i sin
kontekst. En kan ikke ta alkoholpolitikk
fra ett land og bare overføre til et annet
land. Siden alle land er forskjellige, må
hvert land ha sin unike politikk, tilpasset
de lokale forholdene. Vel og bra, dette.
En slik tilpasning må åpenbart til. Dette
er samme utgangspunkt som FORUT
har for alt vårt alkoholpolitiske arbeid:
Bruke kunnskap og erfaringer som er
samlet opp i ulike land, men alltid tilpasse tiltakene til lokale forhold.

Men hva gjør så industrien når de skal
lage alkoholpolitikk for Afrika? De lager alkoholpolitikk etter det vi vil kalle
klipp-og-lim-metoden i word: Skriv et
dokument og bytt ut navn på landet og
noen tall her og der og vips har du en
ny alkoholpolitikk for et land! Ekstra
ille blir det når utgangsdokumentet ikke
en gang er skrevet ut fra Afrikas og utviklingslands situasjon. Dokumentet for
Malawi reflekterer på ingen måte den
situasjonen som et av verdens fattigste
land er i nå det gjelder helse, fattigdom,
HIV/AIDS, kjønnsroller osv. Derimot er
dette dokumentet, og de øvrige, veldig
godt tilpasset industriens egne behov.
Vår konklusjon, etter å ha studert hele
rekken av dokumenter, er at de skal bidra til to ting: Sikre industriens plass som
politisk aktør og forhindre at myndighetene tar i bruk de meste effektive virkemidlene for å begrense alkoholskadene
og industriens handlefrihet.
HVORFOR SKJER DETTE NÅ? Det er mange

faktorer som ligger bak. Den generelle
globaliseringen har gitt et voldsomt
handlingsrom for store multinasjonale
selskaper. Globale varer kan selges i et
globalt marked. Globale trender og vaner kan trenge inn i den minste landsby
og ytterste avkrok på kloden. Samtidig
har alkoholmarkedet i de tradisjonelt
gode områdene, vestlige land, begynt å
stagnere. Noen store land har hatt betydelig nedgang i forbruket. Industrien sier
helt åpent at de nye markedene i Sør skal
redde profitten i framtida. Riktignok sier
de ikke dette når de deltar i helsedebatter nasjonalt eller i WHO. Derimot sier
de det veldig klart i sine interne analyser
og i kommunikasjonen til aksjonærer og
næringslivet.
Industrien er også veldig oppmerksomme på det som skjer innenfor forskning og på det politiske området. Mer
og mer forskning peker i retning av at det
beste en kan gjøre for å redusere alkoholskadene, er å bruke prisinstrumentet og
begrense tilgjengeligheten til øl, vin og
sprit. Selv om ledelsen i de store alkoholselskapene har lært akkurat det samme
i sin økonomiske utdannelse, benekter
de at de vanlige økonomiske lovene gjelder for alkohol. Paradoksalt nok bruker
de all sin energi på å unngå reguleringer
som de selv mener ikke virker.

En av industriens hovedstrategier er derfor å hindre at den nye kunnskapen om
hvilken alkoholpolitikk som virker, skal
få politisk gjennomslag i land i Sør og i
internasjonale organer. Industrien vet
at mange utviklingsland har begrenset
kapasitet til å formulere sin alkoholpolitikk. Derfor har de tilbudt seg å gjøre
jobben på vegne av regjeringene, slik
vi har beskrevet tidligere i artikkelen. I
noen land har de fått gjennomslag, men i
andre land har en allianse av frivillige organisasjoner og offentlige organer klart
å forhindre at alkoholindustrien skal få
bestemme sine egne rammevilkår. Dette
er f.eks. tilfelle i Malawi der en ny politisk prosess er satt i gang, uavhengig av
industrien og bygd på det beste av lokal
erfaring og internasjonal kunnskap.
UTVIKLINGEN I VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO) har også bidratt til at alko-

holindustrien har satset hardt på politisk
arbeid. De har sett hvordan det gikk med
tobakksindustrien og ønsker for alt i verden å unngå å ende opp i samme uføre.
I 2005 ble alkohol igjen satt på dagsorden i WHO, for første gang siden tidlig

på 1980-tallet. Et initiativ fra Dagfinn
Høybråten som norsk sosialminister og
hans nordiske kolleger førte etter mange
runder der mange land bidro, til at WHO
i mai i år vedtok en global strategi for å
forebygge alkoholskader.

Den internasjonale
alkoholindustrien
planlegger å kapre
nye ølkunder og sikre
sin fortjeneste blant
verdens fattigste. (Foto:
Ingvar Midthun, FORUT)

DEN NYE WHO-STRATEGIEN lister opp

anbefalte tiltak på ti områder, deriblant
regulering av tilgjengelig og pris og restriksjoner på markedsføring av alkohol.
Alkoholindustrien har jobbet målbevisst
gjennom flere år for å unngå at WHOs
dokument skulle bli tydelig på nettopp
disse områdene, noe de heldigvis ikke
har lyktes med. Samtidig har industrien
etter alt å dømme valgt å være føre-var på
nasjonalt plan og prøve å få på plass en
liberal politikk i en del afrikanske land
– før WHO kommer med anbefalinger
som kan begrense industriens handlefrihet. Særlig ser det ut til at industrien har
vært opptatt av å beskytte sin egen mulighet til fri markedsføring av alkohol i
de nye, lovende markedene.
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BLÅ KORS MAGASINET RUSFRI ANNONSER

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Domus Mega Førde
NorgesTaxi Trondheim AS
7010 TRONDHEIM
Tlf. 08 000

Langebruv. 22
6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Solberg Regnskapog Bedriftstjenester

Mascot
Electronic AS
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 31 00

Mossev. 109
1624GRESSVIK
Tlf. 69 36 43 00

Nedre Eikerv. 12
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

Stener Dvergsnes
Oxum
& Co A/S
Containerservice
Markens g 45
4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 21 98

Torvet 8
4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN
Tlf. 35 51 81 34

ANONYM
STØTTE

Steenberg
Horten
Bedriftsrådgivning AS Rørleggerbedrift A/S
Gl Riksv 333

Sjukehusv. 1
5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Solbekk
Møbler A/S

Advokathuset

Roll-Matthiesen og Braseth
Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

Torvg 3, 3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

Tollbug 16a
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

Tannlege

Hovrud
Maskin

Ove Eriksson

Storg 86
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

3810 GVARV
Tlf. 35 95 67 00

5035 BERGEN
Tlf. 55 30 39 00

Det Nasjonale
Aldershjem for
Sjømenn

Månovegen 222
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Tor-Johan Haugen
Bakliv 664
2625 FÅBERG
Alt i innredninger.
Kjøkken - Bad - Garderobe
Tlf. 414 22 420
E-mail: tj.haug@online.no

Dovre Rør AS
7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Karmøy
kommune

Christensen Teppe &
Tapet Håndverk AS

1628 ENGALSVIK
Tlf. 69 33 31 65

Revisorteam
Alfheim Lerøy A/S
Midt-Telemark A/S Skuteviksbodene 1 /2

Storg. 64, 3182 HORTEN Storg 22, 3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50
Tlf. 33 04 36 54

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 928 37 440

Engelsviken
Slipp AS

2662 DOVRE
Tlf. 61 24 26 44
Mobil 926 55 902

Småbåtregisteret
1323 HØVIK
Tlf. 815 44 055

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Psykisk
Helsetjeneste

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

www.roros.kommune.no

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Johan R. Sunde AS
-kommune
SPAR
Psykisk

Storg 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Melhus
Regnskap AS
7212 KORSVEGEN
Tlf. 72 87 82 00
7224 MELHUS
7353 BØRSA

Fellesorganisasjonen
0506 OSLO
Tlf. 23 06 11 70

www.holmestrand.kommune.no

www.karmoy.kommune.no

Røros
kommune

Optikeren

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Skole og
Kulturetaten

Holmestrand
kommune

Eigersund

6037 EIDSNES

Helsetjeneste
Tlf. 70 19 07 03

www.eigersund.kommune.no

Fet
Klippoteket
Jernbanegata
1D
kommune

3110 TØNSBERG
www.fet.kommune.no
Tlf. 33 31 18 12

Fedje
kommune
www.fedje.kommune.no

Drammen
Ortopediske
AS
PleieInstitutt
Omsorg seksjon
Rosenkrantzgata 17
Psykisk Helse
3018 DRAMMEN
www.nesodden.kommune.no
Tlf. 32 83 04 15

Leka
Voss
Bygg
kommune
& Anlegg
AS

Pleie-5700
og VOSS
Gjernesmoen,
Tlf. 971 50 041
omsorgsetaten
www.voss-bygg-anlegg.no
www.leka.kommune.no

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sognsvannsv 21, 0320 OSLO - Tlf. 22 92 34 00
Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000
fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

Oskarsgate 68/70 - 1706 SARPSBORG
Tlf. 69 14 83 00

Grimstad kommune
Barneverntjenesten

Personer som ønsker å bli
forsterforeldre/tilsynsførere eller støttekontakter
bes henvende seg til barneverntjenesten
Ring 37 25 03 11

Markv.
46, 9510 ALTA
Barnevern
Tlf. 78 45 09 00
www.skodje.kommune.no

1431 ÅS
Barneverntjenesten
Tlf. 64 94 29 65
www.ostre-toten.kommune.no

Judaberg, 4160 FINNØY
Psykiatritjenesten
Tlf. 51 71 25 36
Mobil 932 51 900
www.levanger.kommune.no

Åsnutvegen 51
Gravlingstien 11
Psykiatrisk Tjeneste
4050 SOLA
3174 REVETAL
Tlf. 51 71 84
00
Tlf. 991 66 010
www.e-h.kommune.no

Nygårdsgaten 17-19
5015 BERGEN
Tlf. 55 32 38 00

Tema:

02.09: 90 minuttars førelasning om personlegdomsforstyrring med vekt på manipulering i relasjonar
09.08: Identitet og psykisk helse.
16.09: Førebygging av sjølvmord.
23.09: Ei kjensle av utmatting - kva kan det vera?
30.09: Å leva med psykisk liding på godt og vondt.
07.10: Når tvang er tvingande nødvendig.
14.10: Haustferie
21.10: Når tidlegare opplevde vonde hendingar svekkjer
den psykisk helsa.
28.10: Meistring av stress.
04.11: 90 minuttars førelesning om psykoser og
psykoseforståing. Når marerittet blir det verkelege.
11.11: Hjelp til unge som har levd med livspåkjenningar på
grunn av rusmisbruk hos foreldre.
18.11: Når kjensler set seg i kroppen.
25.11: Barn og unge som pårørande.
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Ansvarlig:
Psykolog Paul Nordgren, Jæren DPS.
Leiar for Kyrkjas bymisjon i Stavanger, Arnfinn Fiskå.
Psykiatrisk sjukepleiar Gudrun Austad,
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
sjølvmordsforebygging (RVTS-vest).
Psykiatrisk sjukepleiar Christiane Weiss-Tornes, Jæren DPS.
Leiar for LMS, Wendy Pollack, Jæren DPS og
Birthe Sveinsvoll.
Sjeflege Stig Heskestad, Jæren DPS.

Tømrer

Ole Ronny Svendsen
Hjellevegen 44
5200 OS
Tlf. 56 30 26 15

Rauland
Fjellsport AS
3864 RAULAND
Tlf. 35 07 18 00

Arendal
Modellverksted
Kaffejordet Tromøy
4818 FÆRVIK
Tlf. 37 08 55 94

Psykiater Per Øglænd og
leiar for LMS, Wendy Pollack, Jæren DPS.
Psykolog Bjørn Olav Olsen, Jæren DPS.

Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen AS
6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Agderferie AS

Randulf Hansens vei 13
4870 FEVIK
Tlf. 37 09 11 00
www.aderferie.no
www.bortelid.no

Ål
kommune

Psykisk Helse

www.frogn.kommune.no

Time
kommune

Barneverntjenesten
www.time.kommune.no
Barn og unge som ønsker
kontakt, kan henvende seg
til Barneverntjenesten

Son Kro AS

Storg 31, 1555 SON
Tlf. 64 95 70 08
www.gran.kommune.no

Fjell
kommune
www.fjell.kommune.no
Geilov, 3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

1539 MOSS
www.orskog.kommune.no
Tlf. 69 25 11 15

www.aal.kommune.no

Holtålen
kommune

Sel
kommune
www.sel.kommune.no

Nordkapp
kommune

www.hjartdal.kommune.no

www.klepp.kommune.no

Øksnes
kommune

www.sarpsborg.com

Åfjord
Familiesenter

Trasoppklinikken

www.holtalen.kommune.no

Holtålen
kommune
Sofus Jørgensens veg 5

6415 MOLDE
www.holtalen.kommune.no
Tlf. 71 20 31 00

Jahr Ringsaker
Bilservice
Jarv, kommune
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08
www.ringsaker.kommune.no

www.nordkapp.kommune.no www.oksnes.kommune.no

Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD
www.arendal.kommune.no
Tlf. 72 53 02 80

Askim
kommune

Youngsgt 11
Familiens
Hus
0181 OSLO
www.askim.kommune.no
Tlf. 02 390

Mjånes
Averøy
Partrederiet
9531kommune
KVALFJORD

Eigersund
kommune

avd. Bømlo
Barneverntjenesten
5443 BØMLO
www.eigersund.kommune.no
Tlf. 03 240

Stiftelsen
Tinn

kommune
Trasoppterr.
25
0672
OSLO
www.tinn.kommune.no
Tlf. 23 34 82 00

Garnes
Rælingen
Hægebostad Ungdomssenter
kommune
kommune
71
avd.Garnestangen
psykisk helse/rus

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
www.haegebostad.kommune.no
Tlf. 32 17 13 90

5264 GARNES
www.ralingen.kommune.no
Tlf. 55 53 87 60

Den Norske Kirke
Rauma
Søndre Land
Tunsberg
kommune
Bispedømme
kommune
Psykososial Tjeneste
Håkon V g 1

Østreg. 32, 2317 HAMAR
Tlf. 78 43 86 47
www.averoy.kommune.no
Barneverntjenesten
www.sondre-land.kommune.no
Tlf. 03 650
3116 TØNSBERG
www.rauma.kommune.no
- Sightseeing på Altafjorden
www.taxi-hedmark.no
www.gjesdal.kommune.no
Tlf. 33 35 43 00

Enhet
for helse avd. psykisk helse
2266
ARNEBERG
2092 MINNESUND
Tlf. 62 95www.nittedal.kommune.no
32 83
Tlf. 63 96 86 07

Holmestrand
Ingeniørfirmaet
kommune
Hamstad AS

Barneverntjenesten
Orstadvegen 96
Barn og unge som ønsker4353
kontakt
kan STASJON
henvende
KLEPP
seg
barneverntjenesten i Tlf.
Holmestrand
på
51 78 87 00
5936tilMANGER
tlf. 33 06 43 20
Tlf. 56 34 98 60

Juel Johansen
Hammerfest
Autosalg A/S
Bilruter ANS
kommune
Storetveitv 58
Rådalsv. 16
Pleie og Omsorg
5826 BERGEN
1663 ROLVSØY
Tlf. 55www.hammerfest.kommune.no
36 10 00
Tlf. 69 33 51 39

Advokat
Juhls Silver Leka
Atle Roll-Matthiesen
Gallery kommune

Kong Ringsg 16
Galaniittuluodda
Pleie- og omsorgsetaten
3510 HØNEFOSS
9520 KAUTOKEINO
Tlf. 32 12 10 53
Tlf. 78 48 www.leka.kommune.no
43 30

Barnevern Sør

Barneverntjenesten i kommunene Lindesnes, Marnardal, Mandal og
Åseral slått sammen til en barneverntjeneste ved navn Barnevern Sør.
Besøksadr.: Øvrebyen senter i Amfisenteret i 3. etg. i Mandal.
Postadr.: Barnevern Sør, Serviceboks 905, 4509 Mandal.
E-post: man.post@mandal.kommune.no. Tlf.: 38 27 35 35 - Fax: 38 27 35 03

Trondheimsvegen 205
2050 JESSHEIM
Tlf. 466 16 770

Tjeneste for
Psykisk Helse

Klepp
kommune

Psykisk Helse og Rus Rehabiliteringstjenesten Psykisk helsearbeid/rus

H. Lunde Nittedal Salong
kommune Kari
Autoverksted
Minnesundsenteret

Tjernlia
Akuttsenter

Hjartdal
kommune

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as
Store Landfall Nedre 10
3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

InterFlekkefjord
Revisjon
kommune
Moss
AS
Psykiske
Halløkka 4

Helsetjenester
1534 MOSS

Tlf. 69 20 45 00
www.flekkefjord.kommune.no

Klepp
Ambulansetjenesten
kommune
i Ørland/Bjugn

Barneverntjenesten
7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29
www.klepp.kommune.no

Flanderborg
Borge
Rammer og Kunst Begravelsesbyrå
Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Biv. 21
1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Vangen Elektriske AS

Brynaskogen 2, 5700 VOSS
Tlf. 56 52 36 66
E-post: firmapost@vangen-elektriske.no
www.vangen-elektriske.no

Krisesenteret i Follo IKS
Incestsenteret i Follo IKS
Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS - Tlf. 64 97 23 00

Ungdomsfamiliane og
Vertsfamiliane i Bergen
Bjørnsgate 1, 5008 BERGEN
Tlf. 466 19 120 - Fax. 55 36 77 92

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet
Kirkev 166, 0450 OSLO
Tlf. 22 11 80 80

Trøndelag
Ortopediske Verksted AS
St.Olavs Hospital HF
Tlf. 73 84 56 30 - Fax. 73 86 35 15
Elgsetergt. 10, 7030 TRONDHEIM

Krisesenteret i Stavanger er døgnåpent tilbud til
mishandlede kvinner, menn og deres barn.

Se mer på våre nettsider www.stavanger-krisesenter.no

Kristiansand Parkeringsselskap
Festningsg. 40
4614 KRISTIANSAND S

Psykolog Paul Nordren, Jæren DPS.
Psykolog Gard Berge
Psykomotorisk fysioterapeut Jan-Asjen Mensink, Jæren DPS
Magnus Nesse (15) fortel om sine opplevingar.
På kva måte kan me vera til hjelp?
Kreftsjukepleiar Ragnhild Stangeland, Kreftomsorg Rogaland

avd
Psykisk
2843
EINA
helsearbeid
Tlf.
61 15 94 50
www.heroy.kommune.no

Sola Evje og Hornes
Byggmester
videregående skole
Ståle Brattestå
kommune

Lyderhorn
Barnevern AS

Opne forelesningar høsten 2010
på M44 i personalkantina 2. etg. kl. 19.00 - 20.00

Psykisk
Helsetjeneste

Levanger
Skodje
Bentzen
Moss
Finnøy
Grave og
Ørskog
kommune
kommune Sprengningservice
A/S
AS Begravelsesbyrå
kommune
Rus
og
Storfjorden
Solgaard Skog 4

Herøy
Østre Toten
Finn kommune
Løken AS Eina Almenning
kommune

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Frogn
kommune

Kopstadveien 3
3180 NYKIRKE
Tlf. 33 07 19 80

Visste du at det finnes over 3000
parkeringsplasser tilgjenglig for deg midt i byen?
Parker gjerne på NSB-Plassen, som ligger sentralt
i forhold til gågaten, NSB og fergetrafikk.
Velkommen til Kristiansand.
For mer informasjon, se www.kripark.no eller ring
oss på tlf. 38 12 97 00

Olav Trygvasonsg 4, 3125 TØNSBERG
Tlf. 33 01 80 00 - Fax. 33 01 80 01

Øvre Slottsg, 0157 OSLO
Tlf. 22 34 04 00
Fax. 22 34 04 01
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Hvor er så Blå Kors i
2013, året da TVaksjonsmidlene etter
avtalen skal være brukt opp?
Dette spørsmålet har Blå Kors
generalforsamling 2008 søkt å
svare på gjennom å vedta verdidokumentet «Blå Kors identitet» og gjennom å vedta handlingsplanen for inneværende
generalforsamlingsperiode.
AV SIGRUN RYAN DEGNES,
FUNGERENDE GENERALSEKRETÆR, BLÅ KORS NORGE

En rapport som peker framover
I disse dager har Blå Kors levert sin første
rapport til NRK vedrørende bruken av de
194 millioner kroner som kom inn under
TV-aksjonen 2008. Pengene har Blå Kors
forpliktet seg til å bruke i løpet av fem år,
altså innen 2013.
Det var en glede å kunne skrive under
denne første rapporten, et omfattende
dokument som redegjør for bruken av
midler til etablering av Barnas Stasjon
flere steder i landet, TUBA–tilbud i Bergen og Sandnes, et øket antall Blå Korsferier, en helsestasjon for norsk ungdom
i Spania, boligtilbud og en god del annet.
Vi kan samtidig redegjøre for en tilsvarende stor sum som gjennom Blå Kors
Internasjonale Forbund er fordelt til
forebyggende arbeid og til hjelpetiltak i
Sør-Amerika, Asia, Afrika og Øst-Europa.
Vi ønsker gjennom rapporten å forsikre
hele det norske folk at folkegaven fra
2008 blir brukt etter hensikten og til beste for målgruppen barn og unge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk.

og nærmøtet med de uskyldige ofrene av
rusmisbruk traff dype strenger hos det
norske folk høsten 2008.
TV-aksjonen 2008 gjorde det mulig for
Blå Kors å skaffe vesentlige økte inntekter til vårt diakonale arbeid i Norge og i
verden. Vi fikk samtidig kommunisere
våre verdier til norsk offentlighet. Det ble
mulig å stimulere og løfte hele den globale Blå Kors-bevegelsen – og til å påvirke
Blå Kors’ omdømme og øke oppslutningen om Blå Kors. Ikke minst gjorde TVaksjonen det mulig å åpne alkoholtabuet
og skape maksimal oppmerksomhet
om rusrelaterte spørsmål, sammen med
NRK og samarbeidspartnere på rusfeltet
og i kirken.

Hvor er så Blå Kors i 2013, året da TVaksjonsmidlene etter avtalen skal være
brukt opp? Dette spørsmålet har Blå
Kors generalforsamling 2008 søkt å svare
på gjennom å vedta verdidokumentet
«Blå Kors identitet» og gjennom å vedta
TV-aksjonen 2008 oppfattet vi i Blå Kors handlingsplanen for inneværende genesom en stor tillitserklæring til organisa- ralforsamlingsperiode. Det er flukt over
sjonen. I første omgang så vi det som en de visjoner som legges fram. Blant måstor tillitserklæring fra NRK og dets inn- lene finner vi følgende:
samlingsråd. Ja, det var på grensen til det
overveldende å motta beskjed om NRKs Innen 2013 skal vi ha løftet hele organisasjoavgjørelse. Men i neste omgang skulle nen opp på et nytt nivå hva angår kvalitet,
TV-aksjonen 2008 også vise seg som en ressurser og gjennomslag i samfunnet. Blå
enorm tillitserklæring fra det norske Kors er blitt en vesentlig styrket felleskristen
folk. Det er vanskelig å tolke det fabel- medlemsorganisasjon, og frivillige og profeaktige innsamlingsresultatet på noen an- sjonelle står langt mer samlet i det diakonale
nen måte. Vi noterte også at sjelden har arbeidet, både praktisk og ideologisk. Vi har
en TV-aksjon hatt en mer omfattende utviklet en mer fruktbar og enhetlig praksis
og innsiktsfull medieomtale i forkant av i våre virksomheter og institusjoner når det
innsamlingen. Dette ble påpekt av med- gjelder forholdet fag og tro i behandling og
arbeidere og samarbeidspartnere som oppfølging, og samtidig har vi bidratt til å gi
hadde erfaring fra tidligere TV-innsam- verdiene avhold og edruskap en ny «smak»
linger. Jeg tror ikke det er noen overdri- og betydning i den norske befolkningen. Blå
velse å si at både organisasjonen Blå Kors Kors har også ambisjoner om å være gode
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«modellskapere» på rusfeltet og stå i en levende læringsdialog med andre institusjoner.
Denne visjonslisten slutter med følgende
optimistiske punkt: «Vi har forvaltet TV-aksjonen 2008 og midlene fra den slik at vi tilhører denKarmøy
gruppen organisasjoner som vil få
den samme
muligheten igjen.» Holmestrand
kommune

kommune
Skole og
Kulturetaten
www.holmestrand.kommune.no
Jeg tror
at en hver som
leser årets rapwww.karmoy.kommune.no
port
til NRKs innsamlingsråd vil kunne
se konturene av en organisasjon på riktig vei. Var
det en ting TV-aksjonen 2008
Røros
Fedje av å
lærte oss,
så var det betydningen
kommune
Psykisk
dra det store lasset sammen. Ikommune
dag er alle

Helsetjeneste

www.roros.kommune.no

www.fedje.kommune.no

våre fem regiondirektører tungt inne i ar- Jeg både håper og tror at Blå Kors vil
beidet med å sikre at TV-aksjonsmidlene kunne spille en enda mer sentral rolle på
blir brukt etter intensjonen. Dette er en rusfeltet i 2013 enn det vi gjør i dag. Vårt
garanti for at midlene i størst mulig grad styrkede samarbeid internt, en god biefkommer hele landet til gode og at alle de- fekt av arbeidet med TV-aksjonen 2008,
ler av Blå
Kors blir tatt med på
klart i den retning. Vi
vil lykkes i
Frogn
Hjartdal
Ål råd. Inter- pekerSel
nasjonalt
er det, som allerede
nevnt,
Blå
den
grad
vi
har
vår
grunnleggende
målkommune
kommune
kommune
kommune
Kors Internasjonale
Forbund
som
admisetting
klart
for
øye:
Alt
vi
gjør,
gjør
vi
til
Psykisk
Tjeneste
for
Psykisk Helse
Helsetjeneste
Psykisk
Helse
www.sel.kommune.no
nistrerer
bruken av TV-aksjonsmidlene.
beste
for
dem
Blå
Kors
er
til
for
å
hjelpe.
www.aal.kommune.no
www.frogn.kommune.no
www.hjartdal.kommune.no
Dette
gjør de på en god og profesjonell
måte. Vi har stor tro på at midlene blir
Time
fordelt gjennom vårt internasjonale nettNordkapp
Øksnes
kommune
Holtålen
verk slik at de brukes der hvor det er aller
kommune
kommune
Barneverntjenesten
kommune
størst
behov for dem. Psykisk Helse og Rus Rehabiliteringstjenesten Psykisk helsearbeid/rus
www.time.kommune.no
Barn og unge som ønsker
kontakt, kan henvende seg
til Barneverntjenesten

www.holtalen.kommune.no

Eigersund
kommune

Psykisk
Helsetjeneste

www.eigersund.kommune.no

Fet
kommune
www.fet.kommune.no

Skodje
kommune

Storfjorden
Barnevern

www.skodje.kommune.no

Østre Toten
kommune

Barneverntjenesten
www.ostre-toten.kommune.no

Pleie Omsorg seksjon
Psykisk Helse
www.nesodden.kommune.no

Leka
kommune

Pleie- og
omsorgsetaten

www.leka.kommune.no

Levanger
kommune

Rus og
Psykiatritjenesten
www.levanger.kommune.no

Herøy
kommune

avd Psykisk
helsearbeid

www.heroy.kommune.no

Evje og Hornes
kommune

Psykiatrisk Tjeneste
www.e-h.kommune.no

www.nordkapp.kommune.no www.oksnes.kommune.no

Eigersund
kommune

Holtålen
kommune
www.gran.kommune.no

www.holtalen.kommune.no

Fjell
kommune

Ringsaker
kommune

www.fjell.kommune.no

Ørskog
kommune
www.orskog.kommune.no

www.ringsaker.kommune.no

Barneverntjenesten
www.arendal.kommune.no

Askim
kommune

Familiens Hus

www.askim.kommune.no

Averøy
kommune

www.eigersund.kommune.no

Hægebostad
kommune
www.haegebostad.kommune.no

Søndre Land
kommune

Klepp
kommune
www.klepp.kommune.no

www.sarpsborg.com

Tinn
kommune
www.tinn.kommune.no

Rælingen
kommune

avd. psykisk helse/rus
www.ralingen.kommune.no

Rauma
kommune

Psykososial Tjeneste
Barneverntjenesten www.averoy.kommune.no www.sondre-land.kommune.no www.rauma.kommune.no

www.gjesdal.kommune.no

Nittedal
kommune

Hammerfest
kommune

Flekkefjord
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse

Pleie og Omsorg

Psykiske
Helsetjenester

www.nittedal.kommune.no

www.hammerfest.kommune.no

www.flekkefjord.kommune.no

Holmestrand
kommune

Barneverntjenesten

Barn og unge som ønsker kontakt kan henvende
seg til barneverntjenesten i Holmestrand på
tlf. 33 06 43 20

Leka
kommune

Klepp
kommune

Pleie- og omsorgsetaten

Barneverntjenesten

www.leka.kommune.no

www.klepp.kommune.no
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0506 Oslo
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Kristin Tømmervik
og Trond Andreassen
(nummer tre og fire f.v.
i første rekke) møtte 25
psykologer da de var i
Murmansk. Allerede i
desember håper de å
kunne reise tilbake.

Nabohjelp til Murmansk
AV TOR-STEINAR JOREM TEKST

MURMANSK

- De er naboene våre. Vi må bli flinkere
til å hjelpe hverandre. Russerne har
enorme rusproblemer, og utfordringene
der er nok større enn de vi møter her
hjemme, sier fagsjef Kristin Tømmervik
ved Lade BehandlingsSenter Blå Kors.
Kristin Tømmervik og seniorkonsulent
Trond Andreassen fra Lade BS i Trondheim har nettopp besøkt Murmansk (ca.
400 000 innbyggere). Tilsynelatende
langt, langt borte, men likevel bare noen
få mil unna Finnmark. Her møtte 25
psykologer fra Murmanskregionen som
samarbeider med organisasjonen New
Beginning.
NEW BEGINNING ER ET NETTVERK bestå-

ende av fagfolk som jobber med rusproblematikk blant barn og unge i den russiske storbyen. Norges Samemisjon var
med på å starte New Beginning i 2002, og
ønsker nå å dra nytte av den faglige kompetansen som finnes i Blå Kors.
Kristin Tømmervik forteller til Rusfri at
det handler om å gi og få.
- Samtidig som vi får gi av den kompetansen vi sitter inne med, får vi også et
innblikk i hvordan de løser sine problemer. Det som var inspirerende for oss
var å se engasjementet, entusiasmen og
håpet. Vi har ikke vondt av å se de rammebetingelsene fagfolkene i Murmansk

www.blakors.no

hele tiden må forholde seg til, forteller
hun.
- Hvordan opplevde dere å delta i et seminar med russiske fagfolk?
- Spennende. De er mest vant med
rene forelesninger, men satte stor pris på
at de selv måtte delta aktivt i prosessene.
På tross av språkbarrierene fant vi raskt
tonen.
NATALIE VETSKO ER LEDER for New

Beginning, og i følge Kristin Tømmervik
en ildsjel av det sjeldne slaget.
- Jeg kaller henne en helt, og hun er en
modig kvinne. Natalie jobber litt annerledes enn hva russerne er vante til. Hun
møter det harde med det myke, forteller
Kristin Tømmervik.
Et av områdene Kristin Tømmervik
ønsker å jobbe med ovenfor sine russiske
kolleger er graviditet og rus. Hun har selv
vært med på å utarbeide en brosjyre for
Helsedirektoratet om temaet, og denne
brosjyren er faktisk oversatt til russisk.
- Alkohol og graviditet er et vanskelig
tema i Russland. Russland har høy forekomst av skader som følge av alkohol i
svangerskapet, forteller hun. På mange
måter er dette et ikke-tema i det russiske
samfunnet.
Både Kristin Tømmervik og Trond Andreassen er invitert til et oppfølgingsse-

- Natalia er en helt, sier Kristin Tømmervik (t.v.)
om Natalia Vetsko som leder organisasjonen New
Beginning i Murmansk.

minar i Murmansk senere i høst.
MED BLÅ KORS SOM FAGLIG SAMARBEIDSPARTNER har Norges Samemisjon i år

mottatt om lag 400 000 kroner i støtte fra
Helse- og omsorgsdepartementet. Sølvi
Endresen i Norges Samemisjon sier til
Rusfri at hun er svært glad for samarbeidet.
- For å få støtte fra departementet måtte vi ha faglig kompetanse i ryggen. Vi er
nå i ferd med å formalisere dette samarbeidet, og vi tror Blå Kors vil kunne
spille en viktig rolle ovenfor fagpersoner
som jobber med rusproblematikk i Murmansk, forteller Sølvi Endresen.

Trykk GRØSET™ - Trykksaken er produsert etter
miljøstandardene ISO 14001, EMAS og Svanemerket.

