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vene er borte fra undervisning. Her sitter kontaktlærer Anita Karlstad for å fortelle

GODE RÅD Helsesøster Grete Holstad i Moss kommune kommer med
gode råd om hvordan man kan holde seg selv og andre friske.

PÅ TRO OG ÆRE Trude Sletteberg (til venstre) fra IOGT håper flere gjør som disse to: Underskriver en
avtale med seg selv om alkoholfri julefeiring. Else Pedersen (til høyre) og Ragnhild Røed synes valget er
enkelt. FOTO TONE MERETHE UDE

Årets jul blir garantert
hvit for disse damene – og
trolig for mange andre
også. Ikke én dråpe alko-
hol skal i deres ganer jul-
aften, 1. og 2. juledag.

Tone Merethe Ude

desken@moss-avis.no

I kampanjen Hvit jul, der sla-
gordet er «Alle barn har rett til
en hvit jul», bes voksne om å
underskrive en avtale med seg
selv: De skal love at de ikke
drikker alkohol 24., 25. og 26.
desember.

– Jo færre voksne som drik-
ker alkohol på de dagene som
er familiedager og som barna
gleder seg aller mest til, jo fær-
re barn gruer seg til jul.

Det sier Trude Sletteberg,
regionkonsulent i region sør i
IOGT. Sammen med barneor-
ganisasjonen Juba og ung-
domsorganisasjonen Juvente
står IOGT bak Hvit jul-kam-
panjen.

Else Pedersen og Ragnhild
Røed var blant de første som
inngikk avtale med seg selv da
IOGT sto på stand på Hvaltor-
vet i Sandefjord fredag.

– Vi jobber begge i rusom-
sorgen og selv totalavholds. Vi

har hørt mange historier om
barn som gruer seg til jul fordi
voksnes alkoholbruk ødeleg-
ger julestemningen, sier Røed.

Sletteberg har i rundt 10 år
jobbet med alkoholpolitikk og
for å redusere alkoholskader.

– Jeg har ennå ikke møtt no-
en voksne som planlegger å
ødelegge jula for ungene sine.
Men det de forteller etterpå,
er at «det bare ble sånn». Der-
for er denne kampanjen noe
alle bør slutte seg til, sier hun.

Nyter ellers, men avstår i ju-
la. Line van Rijnbach, som har
to barn på fem og åtte år, tar
seg et glass i ny og ne. Men

Hvit jul-kampanjen signerer
hun glatt.

– Jula er barnas dager. Jeg
kan kose meg med alkohol an-
dre dager, men har ikke behov
for det i jula, sier tobarnsmo-
ren.

Signerte gjorde også Linda
Weidel (23) og mamma Gunn
Bertelsen.

– Jeg tar gjerne et glass an-
dre ganger. Til jul drikker jeg
julebrus, sier 23-åringen.

– Vi har alltid hatt alkoholfri
julaften og nyttårsaften. Den
tradisjonen har barna tatt med
seg, supplerer moren.

Her signerer de på en
kontrakt om en hvit jul

MOSS Råde Venstre, som ikke
har vært representert i lokal-
politikken i denne perioden,
har nå lansert sin kommune-
valgliste for 2011.

Ikke uventet er Christian
Holstad Lilleng (bildet) å
finne på topp. Han er dermed
også partiets ordførerkandi-
dat.

Av de andre listetoppene
finner vi Elisabeth Krathe Ste-
ve, Kjell Andre Aasheim og
Elin Marie Johannessen. Av
disse er kanskje Steve den
mest kjente, ikke minst fordi

hun tidligere har representert
Arbeiderpartiet i Råde.

Nominasjonskomiteen har
på de neste plassene nomi-
nert følgende personer: Rune
Aae, Andres Wiik Saxegaard,
Martin Thyrum, Randi Sund-
by, Arne Roterud og Reidun
Sørlie.

Totalt har 29 personer sagt
seg villige til å stille på Råde
Venstres liste til valget.

Mobiliserer før kommunevalget

JULE-ASVHOLDEN
Hun tar seg gjerne
et glass ellers, men
i julen er Linda Wei-
del (23) alkoholfri.
Tradisjonen har hun
fått hjemmefra.
FOTO TONE MERETHE UDE


