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Nei, det er ikke en tittel på den nye norske filmen
med Aksel Hennie og Stellan Skarsgård i hovedrollene. Siden forrige utgave av Motiv har jeg flyttet
til sverige, så jo, det er nok en liten overdrivelse i
tittelen. Men jeg har lært noen ting om å bo i sverige.
En ting er at selv om du kan som norsk statsborger
jobbe i sverige uten noen ekstra papirer eller noen
ting, men du kan ikke få svensk telefonnummer
uten å bli svensk statsborger. Det funker heller ikke
å prate norsk, få svensker forstår norsk. Derimot om
du prater litt svorsk, så forstår de deg med en gang,
og tenker «Wow, jag visste inte att norska var så lätt!».
Blir spennende om noen av dem bestemmer seg at
norge sikkert er like greit å flytte til.
Men om det er en ting jeg har lært så er det at det
ikke er så morsomt å ha 3 timers tog til Göteborg, før
jeg må så vente 1 time før jeg kan ta ca 2 timers tog
til for å komme tilbake til norge, 3 for Oslo. Og det

og ha såpass vanskelig å møte opp til det nærmeste
stedet der det aktivt er Juventesamlinger er ganske
trist på mange måter, selv om alle folkene er bare en
facebook-melding unna. Dette er det lengste jeg har
vært unna Juvente siden jeg møtte på organisasjonen
for 9 år siden. Og det er en rar følelse å ha når du bor
i et nytt land. Det er selvfølgelig ikke så dramatisk
her som Knut Hamsun sin Sult. Jeg skal ikke skrive
ting som «Jeg vandrer i de svenske gatene med
norsk!», selv om det hadde vært en litt artig dårlig
vits. Men ja, jeg vil sikkert bare at Juvente skal vite at
Juvente er savnet, selv om det ikke er noe dramatisk
eller galt. Det er fint å ha tilgang til det.
Og for dere som lurerer: Det tok med 2 dager før jeg
møtte en som var medlem av UNF.
Mikkel Keilhau
redaktør, Motiv
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LEDER

TIME TO SAY
GOODBYE
Nå sitter jeg på kontorplassen min i Torggata 1. Nede på gata står en mann
og spiller på panfløyte, og sangen han spiller er «Time to say goodbye». Jaggu
treffende, her jeg sitter på et av årets så langt varmeste dager, og skal skrive min
aller siste ledertekst til Motiv.
I to år har jeg skrevet noen mer eller mindre velvalgte
ord i starten av medlemsbladet til verdens beste ungdomsorganisasjon, fordi jeg har vært så heldig å få lov til å være
leder av Juvente! Det har vært tunge dager – så klart har det
det! Kraftig amputerte julaftener der jeg har sittet på
kontoret og registrert vervinger fra dere i stedet for å sitte
med familien over middagsbordet. Dager der jeg har hatt
mer lyst til å late som jeg er syk, enn til å stille opp i en
debatt mot tøffe motstandere med langt mer debatterfar-ing
enn meg selv. Dager der jeg lurer på hvordan i alle dager jeg
skal rekke å svare alle Juventerne som har skrevet til meg på
facebook, når jeg også har et leserbrev å skrive, flere møter å
dra på, og en stor sentral samling å planlegge. Det kommer
jeg ikke til å savne.
Det jeg kommer til å savne – og dette står som et så stort
og lysende minne, at det gir meg ei lita tåre i øyekroken min
å tenke på det – det jeg kommer til å savne er all stoltheten
jeg hver eneste dag får kjenne over Juvente.

Hver gang hjertet mitt nesten sprekker fordi dere har
arrangert en vellykket samling, uttalt dere i media, deltatt
i debattfeltet på nettet, turt å gjøre ting dere egentlig
syntes var skummelt, stått på en scene, deltatt på et kurs,
stilt kloke spørsmål. Å få lov til å lede dere i to hele år har
vært en sann ære, og selv om noen av dere tror at jeg har
lært dere ting, skal jeg fortelle dere at det mest av alt er
dere som har lært meg ting – hver eneste dag! Tusen takk
for det!
Så, dette blir et lite «goodbye» fra meg. Et «goodbye»
til ikke å kunne sette mobilen på lydløs uten å få dårlig
samvittighet, og et «goodbye» til et liv der jeg ikke skjønner hva begrepet «helg» betyr. Det jeg derimot nekter å si
«goodbye» til, er å være stolt av dere, hver eneste gang dere
står opp for det dere mener, gjør en innsats, og beviser for
alle andre det vi allerede vet – at det kun er fantasien som
setter grenser for hva ungdommer kan få til! Det er ikke
den ting dere ikke får til, så lenge dere har bestemt dere
for det. Fortsett å være tøffe, flinke, morsomme, modige,
tullete, smarte, rare, fantastiske Juventere! Vi sees snart
igjen!
Maria Elizabet Aspen
Eks-leder i Juvente
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NY LEDER

TID FOR INNSPURT
Siden forrige utgave av Motiv har det skjedd mye i Juvente. Flere av prosjektene våre er nå ferdig, eller
snart ferdig, med utviklingsfasen og klare til å bli tatt i bruk. Vi har hatt en fantastisk sommerleir, og vi
har hatt landsmøte. Der ble det vedtatt et godt nytt politisk program som er styrket på flere områder,
for eksempel narkotikapolitikk, og det ble valgt et nytt styre som er engasjerte og motiverte til å jobbe
hardt for at Juvente skal være en kul og bra organisasjon å være medlem i!
2016 nærmer seg slutten. I år, som tidligere år, er det
tid for en kjempeinnspurt på aktivitet og verving. Dere
som har vært medlem i noen år, vet at vi de siste årene har
vært nødt å jobbe hardt de siste ukene av året for å få et
høyt nok medlemstall. Det må vi gjøre i år også. Medlemmer er helt avgjørende for at Juvente skal ha mulighet til
å fortsette å være en god organisasjon som kan tilby kule
aktiviteter, spennende skoleringer og viktige kampanjer.
Og jo flere medlemmer vi har, jo bedre og viktigere er vi!
Den avgjørende grensa er 700 medlemmer. Denne er
viktig særlig av økonomiske årsaker – den avgjør hvor stort
tilskudd vi får til å drive med de aktivitetene vi ønsker å
drive med. Uten et høyere antall medlemmer er det ikke
sikkert vi kan fortsette å ha et så høyt aktivitetsnivå som
vi har, og jeg håper derfor alle dere som er glade i og bryr
dere om Juvente bidrar. Det er ikke vanskelig, det eneste

det krever er at man snakker om alt det kule vi gjør og at
man stiller spørsmålet: «Vil du bli medlem i Juvente?»
Lokallagene står for det aller meste av aktivitet
som skjer i Juvente, og er derfor også veldig viktige for
Juvente. Aktivitetene i lokallagene bygger sosiale miljøer,
skaper fellesskap og holder medlemmer i organisasjonen.
Jeg håper derfor at dere som sitter i lokallagsstyrer er
motiverte for å lage mange kule aktiviteter fremover! Hvis
det er noe dere trenger hjelp eller støtte til, er det bare å
ta kontakt med kontoret eller landsstyret – vi hjelper deg
gjerne! Har du ikke et lokallag der du bor, hjelper vi deg
gjerne også med å starte et!
Øyvind Kind Robertsen
Leder av Juvente
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AKTIVITETSSEKRETÆR

TRE ÅR SOM

AKTIVITETSSEKRETÆR

¬I nesten tre år var Petter Holstad aktivitetssekretær
for Juvente. Jeg tok muligheten til å møte ham på en av
de siste dagene før han sluttet for å høre litt om denne
opplevelsen.
Først, for de som ikke vet, hva er en aktivitetssekretær? En aktivitetssekretær i juvente er den
personen som man tar kontakt med om man lurer på
noe, enten som medlem, lokallag eller krets. Dette kan
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være alt fra om lokallagets drift, hvordan man gjør ting,
få hjelp med å sende innkallinger, planlegge aktiviteter.
Hver gang noen blir meldt inn er det jeg som melder dem
inn i systemet og sørger for at det skjer på riktig måte. Alle
henvendelser som går til Juvente går i utgangspunkt via
meg, enten det er på telefon, mail eller facebook-chat. Det
er da min jobb å svare på disse, eller videre melde det til
riktig person. Man kan si at det er en slags altmuligmann
eller potet på kontoret. Det er også en del av jobben å

sørge for at lokalagene drives ordentlig. At de har årsmøter
og drives slikt de skal er en del av jobben. Litt som en
hyggelig vakthund som vil hjelpe.
Hvordan har livet vært som aktivitetssekretær?
Det er en veldig spennende jobb! Det er en jobb hvor
jeg har hatt ansvar for en del ting som er avgjørende for
at organisasjonen skal fungerer. Jeg har gjort ganske
mye forskjellig, men med hovedrett på at den daglige
driften går videre. Jeg er veldig glad for at jeg fikk denne
muligheten.
Var det skummelt å ta over som aktivitetssekretær?
Det passet meg veldig godt å kunne gå direkte fra
videregående skole til å jobbe med en organisasjon jeg var
engasjert i fra før. Jeg hadde vært i de fleste posisjonen i
lokallagstyret Juvente Harstad, som er hvor jeg kommer
ifra. Jeg har også vært redaktør for Motiv i 2 år, og da
var jeg aktiv i landsstyre som representant. Gjennom den
muligheten fikk jeg veldig mange erfaringer om hvordan
styret fungerer på toppnivået. Så det var ikke veldig
skummelt for meg å ta over, det var en god måte å fortsette
engasjementet mitt på.
Kommer du til å savne noe? Ja, jeg får jo bestemt en del,
har en fleksibel arbeidstid og får behandle ting på min
måte. Det er også en veldig hyggelig arbeidsplass, vi ler
veldig mye og har det koselig. Det er nok ikke alle jobber
der det kan være så hyggelig å jobbe, så det kommer jeg
til å savne. Pluss det at jeg får jobbe videre med engasjementet mitt.

Som aktivitetssekretær er viktig å være glad i å prate med mennesker,
kan ikke være redd for å ta telefonen for å si det sånn.

Er det noe du ser frem til? Man skal ikke se bort ifra at
jeg stiller til valg i landsstyret, i så fall gleder jeg meg til å
jobbe der. Da gjør man jo litt arbeid da og nå, i motsetning til å jobbe hele tiden, så det gleder jeg meg til. Mye
enklere å gjøre sammen med studier. Men igjen er dette
jo en stilling der det er fint å bytte ut arbeidskraften, så jeg
gleder meg til å se hvem som tar over.
Jeg har veldig mange gode minner fra jobber. Det er en
veldig spennende og utfordrende jobb, hvor jeg har fått
muligheten til å gjøre veldig mye som jeg sikkert aldri ville
fått muligheten til eller. Det kommer jeg til å se tilbake til.
Noe mer du vil si? Jeg vil takke Juvente for å la meg være
ansatt. Det har vært en veldig fin opplevelse. Sjefen og alle
mine kollegaer har vært supre!
Og hvordan det har gått videre med Petter Holstad kan du
se på side 10.

GJERTRUD FLUDAL

Siden Petter slutten som aktivitetssekretær, var
stillingen midlertidig hatt av Thomas d’Maar Wessel
i en liten periode. Nå har stillingen blitt tatt over av
tidligere landstyremedlem Gjertrud Fludal.
Hun er tilgjengelig på:
Telefon: 23 21 45 50
E-post: juvente@juvente.no / gjertrud@juvente.no
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SOMMERLEIREN

BILDER FRA

SOMMERLEIREN

Bilder tatt av Ida Braaten, Stig Johan Berggren og Mikkel Keilhau
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NYTT LANDSSTYRE

MØT DET NYE

LANDSSTYRET
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ØYVIND KIND
ROBERTSEN

THOMAS
D’MAAR WESSEL

Stilling: Leder
Fra: Juvente Tromsø
Fadder for: Tromsø, Haugaland
og OAØ krets
oyvind@juvente.no

Stilling: Nestleder
Fra: Oslo Juvente
Fadder for: Harstad, Trondheim,
Sunnmøre og Follo
thomas@juvente.no

KARIANNE
SVEISTRUP
Stilling: Styremedlem
Fra: Juvente Trondheim
Fadder for: Strømmen
karianne@juvente.no

CATHRINE MICHELLE
HANSEN LINDGÅRD

Stilling: Styremedlem
Fra: Juvente Tromsø
Fadder for: Bergen-Sotra og Larvik
cathrine@juvente.no

PETTER HOLSTAD

Stilling: Styremedlem
Fra: Oslo Juvente
Fadder for: Sjøstrand
petter@juvente.no

ANNIKEN.
NALUM SØLYST

Stilling: Styremedlem
Fra: Larvik Juvente
Fadder for: Kvitsund
anniken@juvente.no

MARI E
LONGVA HARAM

Stilling: Styremedlem
Fra: Juvente Sunnmøre
Fadder for: Nordhordland
mari@juvente.no

MARIE
JAHREN FLUDAL

Stilling 1. vara
Fra: Juvente Haugaland
Fadder for: Sunnhordland
marie@juvente.no

STIG JOHAN
BERGGREN

Stilling: 2. Vara
Fra: Oslo Juvente
Fadder for: Sarpsborg, Oslo
og Elverum
stig@juvente.no

CHRISTINA
BABINGTON

Stilling: 3 vara
Fra: Sjøstrand Juvente
Fadder for: Stavanger og
Hordaland krets
christina@juvente.no
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REISEBREV

REISEBREV FRA
lmsen

Tekst: Petter Wilhe

WIEN

Denne våren var jeg var så heldig at jeg fikk reise for
Juvente og Norge til FNs ungdomsforum i Østerrikes
hovedstad, Wien. Dette er en ganske stor greie på
mange måter, men det er kanskje litt vanskelig å vite hva
dette egentlig er, hvis man ikke har satt seg inn i det på
forhånd. Slik var det for meg, da jeg først hørte om det.
FN-kontoret i Wien huser blant annet FNs kontor
for narkotika og kriminalitet (UNODC), som har som
oppgave å bistå land med å bekjempe narkotika og
kriminalitet. UNODC har også et
ungdomsforum som arrangeres hvert år.
Her diskuterer ungdomsdelegatene fra
de forskjellige landene hvordan verden
kan løse narkotikaproblemene i verden
på best mulig måte.
Det som var spesielt i år var at
FNs narkotikakommisjon (CND)
skulle avholde et stort møte samtidig
som ungdomsforumet gikk av
stabelen. Formålet med CND sitt
møte var å forberede seg til den ekstraordinære generalforsamlingen på
FN sitt hovedkontor i New York en
måned senere. Der skulle landene
diskutere narkotikaspørsmålene i
verden og komme fram til en ny
strategi for hvordan verden skal
forholde seg til narkotika.
Da muligheten for å melde
seg som delegat for Juvente og Norge til
ungdomsforumet dukket opp, så visste jeg med én gang at
dette var noe jeg hadde lyst til å være med på. I høst skrev
jeg flere oppgaver om narkotika og kriminalitet, og hadde

12 MOTIV #2.16

flere forelesninger med en professor og forsker fra West
Chester University i Pennsylvania, USA, som har forsket
på sammenhengen mellom kriminalitet og narkotika.
Som landsstyremedlem i en liten organisasjon i Norge
er det derimot ikke alltid like lett å ha kontroll på verdens
narkotikapolitikk og hvilke ting som rører seg på de
forskjellige kontinentene. I redsel for å kunne alt for lite
om det jeg skulle begi meg ut på, så spurte jeg blant annet
Maria Aspen og Kjetil Vesteraas om å sende meg masse
stoff på akkurat dette. Jeg var også så heldig å få 50+ sider
med forskning fra Dag Endal, som jobber for FORUT
ved siden av Juventekontoret. I alt hadde jeg nok med meg
papirer som veide mer enn alle klærne mine til sammen.
Jeg fikk selvfølgelig ikke lest alle disse papirene før jeg
reiste, og heller ikke på kvelden da jeg ankom Wien.
Istedenfor å sitte på hotellrommet og lese ble jeg
nemlig kontaktet av ACTIVE, den europeiske paraplyorganisasjonen Juvente er en del av (du har kanskje vært på
ACTIVE sin sommerleir?). De fortalte at to svensker var
på CND sitt møte, og at de gjerne ville diskutere litt hva
som var planen for ungdomsforumet og motsatt. Jeg endte
derfor opp med å spise middag med disse to fantastiske
svenskene til langt ut på kvelden, noe som var både sosialt
og veldig givende. Haugen med papirene jeg hadde fått
med meg kunne bare gå og legge seg, for så si det sånn.
Da jeg endelig skulle reise til FN-kontoret dagen
etterpå, måtte jeg reise med T-banen noen stopp. Dette
var en vanlig arbeidsdag i Wien, så selv om det var
hundrevis av dresskledde mennesker der, spredte de seg
i alle retninger, og jeg måtte finne veien til kontoret
selv – det viste seg å være en dårlig idé. Fra jeg gikk av
T-banen til jeg fant inngangen til FN-bygget, så tok det
sikkert 20 minutter. Jeg gikk fram og tilbake i det samme

området for å prøve å finne fram til denne arkitektoniske
kolossen, som i utgangspunktet burde være enkel å finne,
men som klarte å gjemme seg ganske bra innimellom
kontorbyggene.
For å komme inn på området måtte jeg gå gjennom
en sikkerhetskontroll, slik som på flyplassen. Da jeg hadde
kommet meg videre, måtte jeg vente på å få passet mitt,
før jeg endelig fikk bli med resten av ungdomsdelegatene til møterommet vårt. Rommet vi satt i
minnet om et kriserom brukt av CIA eller
lignende under katastrofer. Det var et
kjempelangt bord formet som en U eller
veldig avlang hestesko. Her satt vi og
diskuterte i grupper hvilke problemer
som eksisterte i dag, hvordan vi så for
oss at disse kunne løses, og hva FN
burde gjøre for å bidra til en løsning.
(U)heldigvis diskuterte vi aldri cannabis, men alkohol var et hett tema, og
i uttalelsen vår til CND fremmet vi blant
annet et forslag om å innføre et internasjonalt
forbud mot alkoholreklame, slik vi har i Norge. Det
er derimot usikkert hvor mye av dette som ble oppfattet
av de få CND-delegatene som var tilstede (de fleste hadde
ikke kommet tilbake fra lunsjpausen sin enda).
Over to dager diskuterte vi og kom fram til potensielle
løsninger. I form av konkret politikk var det lite vi produserte. Ungdomsforumet er først og fremst et rådgivende
organ, og ikke et lovgivende. Til tross for dette ble det
bestemt at deltakerne på ungdomsforumet skulle forsøke å
opprette en organisasjon som bidrar til å dele informasjon
og forskning på feltet til interesseorganisasjoner. Foreløpig
er det fortsatt i planleggingsfasen, men resultatet kan bli
veldig bra.

Den siste kvelden min i Wien ble jeg også invitert til
Den norske ambassaden, som var en helt utrolig opplevelse. Lille Petter fra Juvente stod plutselig mellom Helseminister Bent Høies rådgiver, den norske ambassadøren
og de andre nordiske delegasjonene til CND-møtet. Det
var veldig skummelt, men utrolig lærerikt. Tilstede var
også Dag Endal fra FORUT og Stig Erik Sørheim fra
Actis, så HELT alene var jeg ikke, heldigvis.
I alt var turen min til Wien en utrolig
lærerik erfaring. Jeg har møtt mange
nye mennesker, lært veldig mye om
internasjonal politikk og ruspolitikk, og
skapt meg et aldri så lite nettverk. Det
er også en annen ting jeg sitter igjen
med, og det er en følelse av stolthet.
For var det én ting som var klinkende
klart, så var det at kunnskapsnivået
i Juvente er utrolig høyt. Mye av den
politikken som føres i Norge, og de
prinsippene og teoriene den er basert på er
helt fremmed for veldig mange politikere i det
store utland. Så til deg som leser dette, og som tenker
at Juvente bare er en liten tulleorganisasjon som lager
noen kule aktiviteter i ny og ne, så vil jeg anbefale deg å
engasjere deg i ruspolitikken og ta til deg den kunnskapen
som Juvente sitter på. Ikke bare er det veldig lærerikt for
deg, men vi har rett – og den mestringsfølelsen man sitter
igjen med når man endelig innser dette er helt fantastisk.
Så, for å sitere uttalelsen vår til CND:
We believe in you, do you believe in us?
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MED FOKUS PÅ VERVING

Å
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M
Tekst: Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

VERVING

Sommer 2016 var en utrolig sommer for meg. I fire uker
fikk jeg drive og jobbe for den organisasjonen som betyr
aller mest for meg – Juvente! Med fullpakket bil, høyt
engasjement og god stemning, dro meg og Jobbpartneren
min, Tomas, ut på eventyr. Med Juventekontoret i Oslo
som startpunkt, satte vi ut på en lang og spennende reise
gjennom landet vårt.
Som sommerverver hadde vi et hovedmål – Spre
Juvente ut til Norges ungdom. Selv om vårt største mål
og håp var å verve alle vi møtte på, så erfarte vi at det ikke
kun handlet om verving. Det handlet om å få ut Juventes
budskap. Å gjøre Juvente til et allmennskjent navn på en
organisasjon med ungdom i fokus. Det handlet om at
ikke kun ungdommen skulle kjenne til Juvente; men også
voksne og eldre folk. Eldre folk kan også spre Juvente til
ungdom. De har muligheten til å fortelle om Juvente til
barnebarna. De kan spre budskapet på en annen måte enn
det vi ungdom kan. For hvis man tenker på det slik; Jo
mer noe blir snakket om – Jo mer hørtes det jo spennende
ut, ikke sant?
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Gjennom de fire uker med konstant reising, lærte jeg
utrolig mye. Jeg lærte både nye vervetips, verveteknikker
og ikke minst mer om meg selv. Noe av det første man
kan tenke på er; om du ikke klarer å verve noen på en
stand – ikke fortvil! Det er helt normalt. Vi hadde 18
destinasjoner, 16 av dem fikk vi standplass på. Ut av de
16 standene var det veldig få vi faktisk fikk vervet noen
på. Men! Det er der man må tenke. For man trenger
ikke å være nødt til å klare og verve noen på stand, for
så lenge du faktisk er der – da er det supert! Ved å bare
stå på stand og vise at vi er her, at vi finnes, så gjør du
egentlig grunnprinsippet for Juventes lokallag. Juventes
lokallag har en modell kalt VAS – Verving, Aktivitet
og Synlighet. Dette er faktisk og grunnprinsippet for
vervestands.
Når du har en stand må du være synlig. Da kan du for
eksempel gå i en Juvente t-skjorte, ha fremme vervebrosjyrer osv. Gjerne ha med en roll-up eller et Juventeflagg
– dette kan du veldig enkelt spørre Juventekontoret om!
De kan enten finne noen i lokalmiljøet ditt eller selv ordne

med at du kan få skaffet utstyr. Kontoret er der for å
hjelpe, og vil med glede hjelpe deg med ditt verve-eventyr!
Når du da har gjort deg synlig er det veldig lurt
å ha en aktivitet på standen. Dette gjør standen både
spennende og synlig, samtidig som det vekker oppmerksomhet. Alt etter hvor du har stand, kan du for eksempel
sjonglere eller bruke en Diablo på standen. Du kan og ha
en helt annen aktivitet, som for eksempel leke Ninja. Det
er kun fantasien som setter grenser (og standplassens regler
selvfølgelig)!
Til slutt har du verving. Det gøyeste er jo når man
faktisk får vervet nye medlemmer på standen, men verving
handler egentlig om mer enn bare det. Du tenker kanskje
på direkte verving når det er snakk om vervestands, men
det finnes flere måter å verve på. Du kan for eksempel
indirekte verve noen. Da får du personen interessert
og han/hun tar med seg en eller flere vervebrosjyrer.
Forhåpentligvis leser personen i vervebrosjyren hjemme og
velger å bli medlem. En annen måte å verve på er faktisk
bare å være der. Du gjør Juvente synlig, har aktivitet på

standen og gjør folk interessert – dermed verving! Det er
faktisk ganske enkelt. Selv om du kanskje ikke får vervet
noen der og da, så har du likevel gjort en innsats – og det
er det som teller!
Hvorfor Verve? Juvente har i de siste årene slitt med
medlemstallet, inkludert i år. Vi trenger flere medlemmer,
det er det ikke tvil om. Men hvordan kan vi få flere
medlemmer? Vell, det er det jeg håper DU kan hjelpe
Juvente med! Ved å verve venner og familie, kan du
redde Juvente fra å gå i dørken. Hvis alle i Juvente hadde
vervet ett nytt medlem, så hadde vi vært langt over 700
medlemmer – det gylne tallet som sier om vi får støtte
til å fortsette eller ikke. Derfor håper jeg at nettopp DU
også vil hjelpe Juvente! For husk; Juvente ER mer enn bare
Ludo!
Twitter-statusene våre
https://twitter.com/sommerververne
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Ronja Bull

Hobby: MUSIKK

KULTURELLE JUVENTESJELER Ronja Bull
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Navn: Ronja Bull
Bosted: Oslo
Hobby: Musikk
Når og hvorfor begynte du med hobbyen din?
Jeg begynte i 2. Klasse da jeg var 7 år, en venninne ville jeg skulle spille
fiolin med henne, men moren hennes sa at det var få cellister i orkesteret så
da ble det cello.
Hva er bra med hobbyen din?
Bra med hobbyen min er at jeg får møte mange som også spiller og spille
sammen med dem. Det er kjempedeilig å øve og spille musikk. Man blir
kjempeglad av det! Man gleder også andre enn seg selv.
Hvordan er det å være edru i forhold til hobbyen din?
Man presterer mye bedre om man er edru, og får mer ut av musikken man
lager selv. Hvis man øver edru husker man alt bedre i ettertid. Musikken er
en rus i seg selv, i den forstand at man blir glad!
Hvis du skulle valgt en annen hobby, hva ville det vært?
Da ville jeg valgt dans, tror jeg. Da beveger man seg til musikken og
formidler den på en helt annen måte, men jeg tror jeg hadde fått veldig stor
glede av det
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LETT MIX

EDRUSS FORTSETTER Å VOKSE!
Proskjetet Edruss har i år har igjen gjort det bedre
enn året før. 592 russ valgte å være edruss, noe som er en
stor økning fra fjorårets 430. Det har også vært stand på
Landstreff Telemark, Sørlandstreffet, Kragerøtreffet, Russens
rebusløp i Bergen, Landstreff Stavanger, Landstreff Lillehammer og Tryvann, der noe imellom 20 000–25 000 glass
med brus ble delt ut!
Edrusslåten laget av Chris Baco har fått mye oppmerksomhet rundt media, og fikk 20.000 avspillinger på Spotify
og Youtube iløpet av selve russetida, og for første gang ble
Edrusslåten spilt på radio. Det ser ut som en god fremtid for
edru russ.

HVORDAN FÅ FOLK TIL Å SLUTTE Å DRIKKE?
SVARET VIL SJOKKERE DEG!

Når man skal skaffe medlemmer til Juvente, enten man møter folk på
stand eller blant folk man kjenner, kan man lett føle seg litt innpåsliten –
spesielt om man prater med folk som drikker alkohol og ikke har planer
om å slutte med det. Og det er faktisk helt greit! De trenger ikke bli med i
Juvente. Det er mye hyggeligere, og mer effektivt, å få kontakt med de som
uansett ikke drikker. Det er mange som allerede deler standpunktet til oss
i Juvente!
Det er nemlig vanskelig å endre noens oppfatning. Det er ikke gøy, og
egentlig bare slitsomt for begge parter. Det skader ikke å fortelle noen om
Juventes standpunkt, men hvis de er uinteressert bør du ikke kaste bort
krefter på å skulle rekruttere dem. Det er ... å kaste bort krefter.
Så hva kan du gjøre? Du kan selvfølgelig ikke vite på forhånd om noen
er avholds eller ikke, spesielt hvis det ikke er noen du kjenner. Men du
kan jo spørre! Du kan også fortelle andre at du er avholds selv, og kanskje
det vil gjøre noen nysgjerrige nok til å høre om hva Juvente er for noe. Og
ikke minst er det nyttig å få nye deltagere på samlinger i lokallaget, siden
samlinger er den hyggeligste settingen å møte organisasjonen i.
Lykke til!
Hilsen Stig fra landsstyret
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Tekst: Stig Johan

Berggren

Savner du den varme
sommeren, eller kanskje
planlegger den neste? Har
du i så fall tenkt på hvilken
is du vil like? Vel frykt ikke,
fordi Oslo Juvente har smakt
igjennom en rekke av årets
iser, og funnet frem sine
favoritter.

MEST PR KRONE

DEN BESTE ISEN

BESTE SMAK

Kroneis Twin

Tiger

Kommentar: «God
variant, mye sjokolade.
Love ❤ ❤ ❤»

Kommentar:
«Hype! Minuspoeng
fordi den ikke er
formet som en tiger»

Créme Premium
karamell
Kommentar: «Bra
kombo med karamell
og sjokolade»

VERVETOPPEN TOPP 10
VERVER

ANTALL BETALENDE

ANTALL UBETALENDE

Kristoffer H.

13

0

Åvar Chr.

7

2

Rahaf H.

7

0

Benjamin S.

5

7

Gunnar S.

5

0

Karianne F. S.

3

3

Christina B.

3

0

Gjertrud F.

3

0

Hannah Ø.

3

0

Lisa H.

3

0
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LETT MIX

HVIT JUL
«Jeg har signert for en Hvit jul! Signer du også!», denne meldingen har du kanskje sett
dukke opp på facebook, men hva betyr det? Hvit jul er en kampanje i regi av Juba, Juvente
og IOGT. Vi oppfordrer voksne til å drikke alkoholfritt når de er sammen med barn i
julehelgen.
Hvite dager er et mye brukt begrep for alkoholfrie dager. Hvit Jul ønsker derfor at flest
mulig barn skal få oppleve en jul med trygge voksne. Hvit jul er en kampanje som ønsker å
sette fokus på rus i jula, særlig av hensyn til barn.
Du kan lese mer, og kanskje signere, på

JUVENTE SKAPER
Vi jobber hele tiden med å spre kunnskap om
alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom
til å ta selvstendige valg. I år har vi utviklet et nytt
e-læringsopplegg som vi skal bruke sammen med
ung-til-ung-metodikk når vi er ute og snakker med
ungdom.
E-læringen er utviklet i samarbeid med Helsekompetanse i Tromsø, og tar for seg temaer knyttet
til ungdom, rus og å ta egne valg. Kolon har
allerede blitt testet på flere av våre medlemmer, samt
konfirmantgrupper og skoleklasser, som har gitt
gode tilbakemeldinger på plattformen!
Ta en titt selv, på http://kolon.helsekompetanse.no
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E-KURS!

OLJEFONDET UT AV ALKOHOLINDUSTRIEN

OLJEFONDET UT AV

ALKOHOLINDUSTRIEN
Ved utgangen av 2015 var ca. 80 milliarder kroner i oljefondet plassert i eierskap hos over 60 ulike
alkoholprodusenter. Dette utgjør 1,2 prosent av fondets samlede verdi. Investeringene i alkohol er
mer enn tredoblet siden 2011.
Store investeringer i alkohol er ikke sunt, hverken for
global folkehelse, for utvikling eller for SPUs langsiktige
avkastning. FORUT mener at fondet bør trekke seg ut av
alkoholindustrien slik man i 2009 gjorde med tobakksindustrien.
Alkohol er klassifisert som en av de fire viktigste
risikofaktorene for den globale epidemien av nye folkesykdommer. Hvert år dør 3,3 millioner mennesker på grunn
av alkohol, som er på femteplass av risikofaktorer for tidlig
død og dårlig helse. Helseproblemene knyttet til alkohol
følger ikke langt bak de for tobakk, men der tobakk ofte
dreper godt voksne mennesker, rammer alkohol mange
unge. For menn mellom 15 og 49 år er alkohol den største
risiko¬faktoren for å dø. Kunnskapen om sammenhengen
mellom alkohol og kreft er økende.
I FNs bærekraftsmål er alkohol spesielt trukket
frem som en hinder for internasjonal utvikling. Mens
tobakk har passiv røyking, er konsekvenser for andre enn
alkoholbruken knyttet til vold og overgrep, fattigdom,
ulykker og annen risikoatferd. Disse problemene drives
fram av aggressiv markeds¬føring, særlig rettet mot barn
og unge og mot nye markeder i utviklingsland. Dårlig
helse, vold og risikoatferd undergraver arbeidsevne og
sosial stabilitet og dermed også den økonomiske og sosiale
utviklingen som fondets avkastning på sikt er avhengig av.

SPUs investeringer bør ikke brukes til å fremme
helseskadelige forbruk som undergraver utvikling og
særlig kvinner og barns rettigheter. Slike inves¬teringer
går på tvers av en samstemt politikk for utvikling der
satsing på voldsforebygging, rettigheter, økonomisk
utvikling og god helse er sentralt.
En ny COWI-rapport om SPUs investeringer i
den internasjonale alkoholindustrien kom til følgende
konklusjon; «Samlet er vår vurdering av de etiske problemene knyttet til å tjene penger på alkoholproduksjon er
minst like store som for tobakksproduksjon. Særlig viktig
i denne vurderingen er det store innsalget av skader og
problemer som rammer andre enn brukeren selv, samt de
store sosiale problemer alkohol skaper for sårbare familier
og enkeltpersoner i fattige land».
På Stortinget har KrF, SP, SV, og MDG tidligere
støttet et forslag om å utrede grunnlaget for dette. Dette
har KrF også fulgt opp med i sin nye utviklingsmelding.
FORUT, sammen med 20 andre organisasjoner, deriblant
IOGT, JUVENTE, JUBA, FOKUS, og DIGNI, krever
at SPU trekkes ut av alkoholindustrien slik Norge i 2009
gjorde med tobakksindustrien.
Vil du involvere deg i kampanjen eller vil du ha mer
informasjon send en epost til katarina.nordanger@forut.no
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SAMLINGER Å SE FRAM TIL

JULEBORD MED HORDALAND KRETS AV JUVENTE
Dato: 16.12.16 - 18.12.16
Sted: Kvamshaug

16.-18. desember blir det i tradisjonens tro julebord. Kretsen, sammen med lokallagene BergenSotra og Nordhordland, arrangerer julebord på Kvamshaug. Hva venter du på? Meld deg på før
det er for sent!
Det er en deltakeravgift på 200kr for medlemmer og 300kr for ikke-medlemmer.
MEN klarer du å verve med 3 nye? Gratis samling for deg.
Er du ny og melder deg inn? 150kr (100kr for samlingen og 50kr medlemskontigent)

ROMJULSHOW MED JUVENTE NERD
Dato: 27.12.16 - 02.01.17.
Sted: Sjøgarden

Juvente Nerd inviterer deg på Romjuvshow med brettspill, kortspill, rollespill, og ikke minst:
hyggelige mennesker! Det er selvfølgelig åpent for ikkenerder, alle er hjertelig velkomne.
Det koster 50 kr pr. overnatting og 100 kr ekstra på nyttårsaften da vi spanderer festmiddag,
med maxpris for overnatting er 200 kr, 300 om man blir med på festmiddagen. Mat for de andre
dagene ordner man selv.

JUVENTESKOLEN 2017
Dato: 17.02.17 - 20.02.17
Sted: Ellingsrud skole, Oslo

Styret inviterer til årets kuleste kurs. Ikke bestill ferie noen steder,
hold av datoene allerede nå, så lover vi at det blir kjempekult!

NNER DU PÅ
E SAMLINGENE FITE T
SS
DI
M
O
FO
IN
MER
O/AK TIVI
W W W.JUVENTE.N
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Kryssord

KRYSSORD

Siden forrige utgave av Motiv har vi fått kommentarer
på at vi ikke hadde noe kryssord. Derfor har redaktøren
tatt grepet, og laget sitt første kryssord, som også er det
første han noen gang har klart å løse selv.

1.

!
–

2.
3.
4.

!
1. Ord folk i nød roper
2. Ordpuslespill, dukker ofte opp i aviser
3. En person som føler entusiasme overfor noe,
person med spesiell interesse
4. V
 erb for å ha lyst på noe, i preteritums form.

Send en mail med til motiv@juvente.no og merk det med Konkurranse Motiv #2.16.
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EN NOR

P

HAR DU HUSKET Å BETALE

KONTINGENTEN DIN?

Har du husket å betale kontingenten din?
Å betale kontigenten er viktig for at Juvente skal fortsette å være Norges
kuleste ungdomsorganisasjon. Betaler du, regnes du som medlem og får
alle fordeler, som for eksempel Motiv i postkassa.
Om du har glemt det, send Sms «Juvente betal 50» til 1938,
eller se Juvente.no/kontigent
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.
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PO

Returadresse: Juvente, Torggata 1, 0181 OSLO
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