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Leder  
28. JUNI 1969 markerer datoen for starten på den moderne lh-
bt-bevegelsen. Årets Pride-kampanje fra foreningen FRI har derfor 
fått navnet «En historie verdt å kjempe for». Kampanjen skal 
markere at det er 50 år siden Stonewall-opprøret i New York, et 
opprør mot trakassering og hat. 

Å SYNLIGGJØRE PRIDE er viktig for å videreføre protestene mot 
uretferdighetene som for alvor kom til overfalten i 1969, og som 
fortsatt er relevant over hele verden idag. Pride-markeringer er 
med på å vise at mangfold og retten til å være seg selv er noe vi 
ikke kan leve uten. 

VI HAR FREMDELES EN JOBB Å GJØRE. Levekårsundersøkelser 
viser at skeive ofte er mindre tilfreds med livet og har flere negati-
ve erfaringer på arbeidsplass og studiested. Forskning på mobbing 
har også vist at «homo» og «lesbe» er de vanligste skjellsordene i 
norske skoler. 

AT VI ER MED PÅ Å SYNLIGGJØRE utfordringene som unge 
LHBT-personer står ovenfor er noe vi i Mental Helse Ungdom er 
vi stolte over. I 2018 lanserte vi rapporten «Den eneste skeive på 
bygda» som undersøkte lhbt-personers opplevelse av møter med 
helsepersonell, og norsk helsepersonells kompetanse på lhbt-feltet. 
Prosjektet har også fremmet kunnskap om den skeive samiske 
befolkningen, som det tidligere har blitt forsket minimalt på. 

VI ER OGSÅ STOLTE OVER AT VI, ved forrige landsmøte fikk inn et 
kapittel om minoriteter i vårt prinsipprogram. Der står det blant 
annet at; «Det skal være trygt å være seg selv og forelske seg i de 
man selv ønsker, uten fare for å bli trakassert og diskriminert.». 
Vi skulle ønske dette var en selvfølge, men dessverre er det mange 
unge i dag som ikke tørr å holde kjæresten sin i hånden, eller velge 
«I et forhold med..» på Facebook i frykt for å bli uthengt. 

DE SOM STOD PÅ BARRIKADENE for 50 års siden kjempet for et 
samfunn hvor alle skal føle seg trygge og verdsatt, og hvor ingen 
skal føle seg utestengt, hånliggjort eller fryktet for sin legning eller 
identitet. Derfor skal Mental Helse Ungdom markere Pride over 
hele landet i månedene som kommer. 

MED DETTE NUMMERET AV INSPIRA i håneden kan du gå inn i 
sommeren med å lese mer om Stonewall-opprøret, sammensatte 
minorieteter, Pride som feiring og fest, hva våre lokallag er stolte 
av og mye mer.

God sommerlesning!

Oda Archer
Redaktør
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Mental Helse Ungdom 
har fått ny nettside!

Trykk deg inn på www.mhu.no for å oppleve organisasjonens nye nettside. 

Her finner du nyheter fra organisajsonen, informasjon om våre neste arrangementer, informasjon 
om våre ansatte, vårt sentralstyre, vår politikk og ikke minst våre lokallag.

Ønsker du å bli medlem eller giver? Det kan du enkelt bli ved å fylle ut et skjema på nettsiden. 
Ønsker du å få informasjon om hvor ditt nærmeste lokallag er, eller vil du kanskje starte et nytt 

lokallag? Mer informasjon om dette finner du på www.mhu.no. 
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SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

Mental Helse Ungdom 

skal på PRIDE!

Bli med på paraden i Oslo 22. juni! Vi stiller 
med kule MHU t-skjorter, glittersminke og 

masse god stemning.  

Før paraden kan du bli med på Pride-frokost i våre loka-
ler i Dronningens gate. Fra 19.-22. kan du besøke oss i 

vårt telt i Pride park. 
Mental Helse Ungdom kommer også til å være med på 

feiringen av Pride i Fredrikstad i august og Pride i Trond-
heim i september. Her representert av våre lokallag. 

19. til 22. juni 2019!

Vi har fått to nye lokallag!

Vi har fått nytt lokallag på Ullensaker som ble 
stiftet 21. mars og nytt lokallag på Steinkjer, 
som ble stiftet 2. mai! Det er kjempegøy at vi 

blir flere!

Har du lyst til å starte opp et nytt MHU-lokallag, eller 
kjenner du noen som kunne tenkt seg det? 

Gå enten inn på nettsiden vår eller sendt en mail til 
post@mhu.no. 
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ALEKSANDRA ALICE LØNØY

 ◆ Hvor gammel er du? 
24 år

 ◆ Hvilket lokallag er du leder for? 
MHU Sotra

 ◆ Hvor mange år har du vært med i 
lokallaget? 
Jeg har vært medlem i 6 år, aktiv i 3 år.

 ◆ Har du noen skjulte talenter? 
Jeg kan se på nesen med ett øye mens 

5 kjappe5 kjappe til en til en 
lokallagslederlokallagsleder
Aleksandra Alice LønøyAleksandra Alice Lønøy

det andre ser rett frem. 



1. Hvordan synes du det var å være med på 
ditt første treffsted? 

Vi er tre personer som over noen år har bygget 
opp treffstedet slik det er i dag, så min aller første 
dag på treffsted husker jeg ikke.

2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå? 
Det å drive treffstedet i dag er en hjertesak som 

står høyt på listen over prioriteringer og det føles 
som en fast dag å henge med vennegjengen. Som 
leder er jeg stolt av hvor engasjert medlemmene 
som kommer hver uke er, og jeg trives godt med 
ansvaret jeg deler med styremedlemmene. 

3. Hva har det å være aktiv i lokallaget gjort 
for deg?

Det å være aktiv i lokallaget gir meg en følelse av 
tilhørighet som jeg aldri har fått noen andre steder. 
Det å føle at jeg er viktig for noen og ha en på-
virkning som kan redde liv er absolutt verdt tiden 
og arbeidet som legges i det. Livet mitt består av 
fire viktige komponenter. Lokallaget er én av dem. 

4. Hvordan organiseres driften av treffste-
det hos dere?

Hos oss har vi en fast dag og en fast tid for 
treffsted. Ansvaret for nøkkel til døren og bankkort 
deler vi på etter hvem i styret som har mulighet 
til å kjøpe mat og låse opp. Vanlige rutiner, som 
matlaging og oppvask, blir fordelt etter beste evne 
på alle som er der. Driften styres i størst mulig grad 
av alle som benytter seg av treffstedet, inkludert 
planlegging av aktiviteter. 

5. Har du noen tips til morsomme aktiv-
iteter eller arrangementer andre lokallag 
kan holde?

Vi er ganske stolt av at skitur er blitt en fast post 
i vårt budsjett og anbefaler et slikt arrangement 
minst én gang årlig. Ellers er det alltid gøy med ak-
tiviteter knyttet til høytider, som juleverksted. Det 
er også effektivt å ta en runde hos medlemmene og 
skrive ned forslag til aktiviteter og arrangementer 
slik at alle får en lik mulighet til å påvirke. 

DET Å VÆRE AKTIV I 
LOKALLAGET GIR MEG EN 

FØLELSE AV TILHØRIGHET SOM 
JEG ALDRI HAR FÅTT NOEN 

ANDRE STEDER.

“
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Du vet sikkert at Pride er en årlig feiring av lesbiske, homofile, transpersoner 
og andre LHBTQ+-personer, men kjenner du til historien bak de første Pride-

paradene, eller når Pride begynte å bli årlige markeringer i Skandinavia? 

HISTORIEN
BAK PRIDE

AV: ODA ARCHER
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Ulovlig identitet
I USA på 1960-tallet var homofili ulovlig i de fleste sta-
ter. For eksempel var det i New York ulovlig å drive noen 
form for «homofil adferd», som å kysse eller holde noen 
av samme kjønn i hånden. Dette var straffbart og du 
kunne bli arrestert om du gikk med upassende klær. Fak-
tisk krevde loven at alle innbyggere måtte ha på minst tre 
«kjønnspassende» plagg.

Det var også ulovlig å servere alkohol til homofile. 
Denne alkoholloven ble riktignok endret i 1966, men 
homofili var fortsatt forbudt. Overalt der homoseksuelle 
befant seg, var politiet bare få skritt unna. 

Forbudet gjorde at barer for homofile ble viktige fri-
steder for mange, men det tiltrakk seg også en annen 
gruppe som tjente penger på forbud, nemlig den itali-
ensk-amerikanske mafiaen.

Mafiabarene
I 1966 kjøpte mafiaboss-sønnen, med det klingende 
navnet Fat Tony, klubben Stonewall Inn. Han luktet 
lettjente penger og startet homobar i lokalene. 

Baren lå midt i den såkalte «homoghettoen» i Gre-
enwich Village, noe som krevde ekstra sikkerhetsforan-
staltninger for å beskytte mot det innpåslitne politiet. 
Fat Tony installerte derfor kikkhull i døra og en lysbryter 
på veggen ved siden av. Hvis personene utenfor ikke var 
kjenninger av dørvakten, ble lyset slått på inne i lokalet. 
På den måten ble gjestene advart om at baren var i ferd 
med å bli ransaket av politiet.

Motstanden
Fordi politiet var kjøpt og betalt av mafiaen, visste ofte 
de som drev klubben når det skulle være en razzia. Dette 
skjedde ikke natt til 28. juni, 1969. Tidlig på morgenen 
kom ni politimenn seg inn i lokalene. Fordi de var vant 
med at homoene forduftet idet politibilene dukket opp, 
forventet de ingen motstand, men denne kvelden hadde 
gjestene fått nok. De nektet å samarbeide, og flere be-
gynte å gjøre motstand og det brøt ut slåsskamper.

I mellomtida begynte folk å samle seg på gaten uten-
for. På kort tid hadde flere hundre mennesker fra nær-
området møtt opp.

Flammende sinne
De brutale arrestasjonene av gjestene på Stonewall Inn 
tente gnisten i menneskemengden utenfor  og flere be-
gynte å kaste flasker og andre gjenstander mot politiet. 
Andre presset seg forbi sperringene som var satt opp. Til 
slutt ble trykket fra folkemassen så stor at politiet søke 
tilflukt inne på Stonewall Inn. Utenfor kastet illsinte 
tilskuere og gjester brannbomber mot den barrikaderte 
bygningen. 

Politiet kom seg til slutt ut, og klarte omsider å få 
kontroll på mengdene av mennesker utenfor. Brannve-
senet slukket brannen. Men folkemengdene fortsatte å 
samle seg i nabolaget. På det meste var det flere tusen 
mennesker som demonstrerte, og protestene fortsatte i 
tre dager i strekk, og en ny bevegelse var født. 

I dag har Stonewall-opprøret blitt stående som et 
viktig symbol og startskuddet for den moderne kampen 
for skeives rettigheter, hvor diskresjon og undertrykking 
ble byttet ut med stolthet, åpenhet og krav om rettferdig 
behandling. 

Skandinavisk Pride
Den første skandinaviske Pride-feiringen fant sted i Kø-
benhavn i 1971, Sverige hadde sin første feiring i Stock-
holm i 1977. Hvilket år og i hvilken by som hadde den 
første feiringen i Norge er ukjent, men det har vært år-
lige Pride-feiringer i Oslo siden 1982. Bergen har også 
hatt tilsvarende feiringer siden midten av 1980-tallet, og 
fra 1990-tallet og 2000-tallet har en rekke andre byer og 
tettsteder startet sine egne feiringer.

I de tidlige paradene var det færre deltakere enn i dag. 
I en av de første paradene i Bergen skjulte mange av del-
takerne ansiktene sine i frykt for å oppleve stigmatisering 
og diskriminering.

I dag feires Pride over hele Norge. Du kan se en over-
sikt over mange av stedene hvor Pride feires senere i dette 
nummeret.  
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MHU OSLO
Vi har for 2 året på rad arrangert 17. Mai frokost i våre 
lokaler for våre medlemmer. Det er flere medlemmer har 
deltatt så det er vi veldig stolte av og jeg er stolt av de i 
styret som tar hovedansvar for denne frokosten. 

MHU GRENLAND
Vi i Mental Helse Ungdom Grenland er stolte av å ha 
holdt treffsted regelmessig, holdt ulike aktiviteter med 
flere likepersoner og holdt på i 5 år. Bildet er fra 5-års-
jubileet. 

MHU MOSJØEN
Vi deltok i 17. mai-tog, hvor alle våre medlemmer og 
andre som ville gå i tog fikk delta. Vi hadde bestilt en 
stor fane så vi syntes godt i toget. 
Vi arrangerte økonomikurs for våre medlemmer i begyn-
nelsen av juni. Da hadde vi invitert en mann fra Helge-
land sparebank, som holdt kurs for oss og det var veldig 
lærerikt. 

MHU TRONDHEIM
I lokallaget i Trondheim er vi stolte av å ha fått til må-
nedlige aktiviteter, i perioder oftere, med utgangspunkt i 
hva medlemmene i lokallaget ønsker å drive med. Akti-
vitetene er varierte - noen ganger holder vi treffsted med 
hobbyverksted eller spillkvelder, noen ganger går vi på 
kino, en tur ut i byen eller spiser ute. Vi har en ”kom 
som du er!”-mentalitet, og vi har fokus på å kontinuerlig 
forbedre treffstedet slikt at det oppleves som trygt og til-
gjengelig for alle medlemmer.

MHU SOTRA
Vi er stolt av det ukentlige treffstedet vårt og at vi stadig 
ser nye ansikter. Våre medlemmer er superflinke til å ta 
dem imot. 
Vi er stolt av de små interne tradisjonene våre, som ski-
tur og verksteder knyttet til merkedager. 
Vi er stolt av at vi er dedikert til organisasjonen og av å 
være en aktør i vår region som fremmer god psykisk helse 
hos ungdommene. 

STOLTE LOKALLAG STOLTE LOKALLAG 



MHU YTRE ØSTFOLD
I mai vant vi Lions ungdomspris. I et fylke hvor få men-
nesker hadde troen på oss, har vi klart å bygge opp et 
godt og solid lokallag med mange flotte ungdommer. 
Lokallaget vårt har prøvd seg på litt av alt: treffsteder, 
arbeidstrening, aktiviteter/utflukter, skoleforedrag, sam-
arbeidsmøter med ulike instanser, stands m.m. Men vi 
hadde aldri trodd at vår innsats og vårt arbeid skulle 
resultere i en pris som denne. Å vinne en stor pris og 
50.000 kroner - det er vi stolte av! 

MHU ÅS
Her i lokallaget er det flere ting vi er stolte av. For ek-
sempel det at vi klarer å holde treffsted jevnlig en gang i 
uken med gjentagende medlemmer, og at vi har klart å få 
et nytt lokal til å holde treffsted i. Noe annet vi er stolte 
over er at vi har klart å ha noen litt større aktivitet inni-
mellom, slik som å gå ut og spise og dra på kino sammen.   
Vi er også stolte over at vi er mer synlige på sosiale medi-
er (Instagram), at vi har klart å stå på flere stands. 

MHU STAVANGERREGIONEN
Vi er stolte over å ha arrangert en vellykket hyttetur til 
Søgne. Vi badet, fisket, kjørte båt, spiste god mat og var i 
Kristiansand dyrepark. Vi koste oss masse og det var god 
stemning fra start til slutt!



Vi er så vante med at mennesker vi møter skal plasseres 
etter mønstre og stereotyper vi, og samfunnet rundt 
oss har konstruert. En kildesortering av mennesker kan 
man nesten kalle det. I en verden som blir mer og mer 
global og påvirket av internett, som gir oss tilgang til 
uendelig mange folkeslag, kulturer og visuelle uttrykk – 
finner vi oss i et stort paradoks. Vi oppdager flere båser 
å sette mennesker inn i, samtidig som vi ser flere folk 
med sammensatte identiteter, og da gjerne som minori-
teter i minoriteter. Hvor plasseres de, og hvilke uttrykk 
er det vi vektlegger i vår definering av mennesker?

Som en med egne erfaringer om temaet, ser jeg et 
behov for å adressere dette. Ikke bare for andre, men 
også for meg selv. Er jeg først og fremst oppfattet som 
same eller homofil dersom jeg møter nye mennesker og 
de får den informasjonen om meg? Og hvorfor er den 
ene identitet-boksen lettere å sette meg i enn den andre? 
Jeg tenker at en av de tingene som avgjør det er hvilket 
kunnskapsgrunnlag folk i utgangspunktet har om mi-
noritetsbåsene. De aller fleste jeg møter har en kjenn-
skap til homofile, og vil på den måten lettere relatere 
seg til det enn det at jeg er same. Dermed blir jeg ofte 
først og fremst oppfattet som «han homofile».

Samisk og homofil. En identitetsmarkør som andre 
ofte ser på som to separate deler av meg, og ikke én 
identitet. Lenge har jeg selv tenkt på det sånn også, og 
jeg undrer meg hvorfor vi tenker at det ene utelukker 
det andre. Mange faktorer kan spille inn, men tenkelig 
er den avgjørende faktoren at vi underbevist viderefører 
disse sorteringene og inndelingene, som er bygd på ste-
reotyper, i et håp om å danne oss systemer som forteller 
noe om mennesker vi møter.  Faren med dette er ikke 
bare at en hel minoritetskultur reduseres til en stereoty-
pi, som ikke alltid blir fremstilt eller oppfattet korrekt. 

I forlengelse av det videreføres fordommer og i verste 
fall også negative assosiasjoner til minoriteter. Det andre 
man gjør, er å redusere individer og den kompleksiteten 
et menneske er til kun én minoritetstilhørighet. 

Vi ser i mange kontekster at rasisme og homofobi blir 
sammenlignet og sett på som den samme problemstil-
lingen. På mange måter er det reelle sammenlignings-
grunnlag – men det er dog ikke de samme strukturelle 
problemene i tilfellene. Dette kommer spesielt godt 
frem for de av oss som både er skeive og tilhører etniske 
minoriteter. 

I de samiske miljøene jeg har vært i og enda er i, er 
det store variasjoner i hvordan man forholder seg til, 
og eventuelt aksepterer skeive. I disse miljøene har jeg 
erfart at det kan forekomme homofobiske holdninger. 
Dette har gjort at det til tider kan kjennes vanskelig å 
være skeiv i de samiske miljøene sammen med mine 
«egne». Rasisme mot meg som same har jeg ganske na-
turlig nok ikke møtt i samiske samfunn, men derimot 
i majoritetsnorske samfunn og miljøer. Konsekvensen 
av det har ofte blitt at jeg heller ikke føler meg helt 
hjemme der, selv om det er en generelt større aksept for 
skeive enn i de samiske miljøene. På grunn av denne 
mangelen på tilhørighet, som flere doble minoriteter 
føler på, kan det fort danne seg identitetskriser og en 
følelse av at man må velge å gi avkall på deler av seg selv 
for å høre til kun ett spesifikt sted.
 
Det er viktig for ens egne psykiske helse at man føler 
seg forstått og akseptert, i alle samfunn og miljøer man 
er en del av og med alle tilhørigheter man besitter. Vi 
må alle ta et ansvar for å forstå hverandre, med alle de 
faktorer som gjør oss til oss. 

Hvordan sorterer man 
sammensatte minoriteter?

Vi lever i et samfunn hvor det har blitt legitimt å sette mennesker i båser ut fra våre 
oppfatninger av deres identitet. Men hva skjer med sorteringsmentaliteten når en person 

tilhører flere minoriteter?

AV: OLE-HENRIK BJØRKMO LIFJELL

12 PRIDE





PROTEST OG FEST
Pride gjev oss ein flott moglegheit til å sjå tilbake på historia vår, 

samstundes som å fungere som eit springbrett for vidare arbeid for eit meir 
mangfaldig samfunn i framtida. 

AV: ROBIN LEANDER WULLUM, POLITISK NESTLEIAR I SKEIV UNGDOM
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Pride er ein særs politisk arena, fordi 
som skeive, so er vår normbrytande 

eksistens, og vårt rop om anerkjenning 
og rettar, alltid politisk.

“
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Historie og kamp
2019 er eit historisk år, og kjem til å vere ein historisk 
Pride-sesong. Det arrangerast fleire prides i Noreg enn 
nokon gang før, og dei skjer på stadig mindre stader. 
Det er 50 år sidan Stonewallopprøret i USA, der svarte 
transkvinner som var sexarbeidarar kasta stein på po-
litiet og starta den skeive rørsla som me kjenner ho i 
dag. Det er 20 år sidan sumarleiren Jafnadhr starta, og 
vart ein sentral møteplass for unge skeive frå heile No-
reg kvar sumar. Det er 15 år sidan organisasjonen Skeiv 
Ungdom starta, og me har sidan då jobba for mangfald 
og mot diskriminering.

Heilt sidan Stonewallopprøret starta som ein reak-
sjon på politivald mot skeive, har det som utvikla seg 
til å verte Pride, vore ein politisk markering. På 70- og 
80-talet var pride radikale politiske protestmarsjar med 
kamp for rettar og slagord som fremja skeiv frigjering. 
Sidan 1969 har Pride gjeve oss ein plass for å vise fram 
det arbeidet skeive aktivistar jobbar med, kvar einaste 
dag. Pride har ikkje vorte mindre politisk. Sjølv om si-
tuasjonen vår er betre no enn tidlegare, opplev fram-
leis mange av oss som bryt med normane til kjønn og 
seksualitet systematisk urett. Det er difor viktig at me 
framleis nytter Pride for å løfte fram dei av oss som på 
grunn av ulike strukturar og haldningar   i samfunnet 
endå ikkje får leve gode liv som seg sjølv. Dei av oss som 
korkje er menn eller kvinner har framleis null juridisk 
anerkjenning. Seksualundervisinga i den norske sku-
len er framleis alt for dårleg, særleg for dei av oss som 
ikkje er heterofile eller ciskjønna. Blant dei av oss som 
er trans vert mange framleis kategorisk nekta kjønnsbe-
kreftande helsehjelp, fordi me ikkje vert trudd på.  Pri-
de er ein særs politisk arena, fordi som skeive, so er vår 
normbrytande eksistens, og vårt rop om anerkjenning 
og rettar, alltid politisk.

Feiring og fellesskap
Det er likevel viktig å hugse på at Pride er meir enn 
berre historie og protest; det er ei feiring. Pride gjev oss 
moglegheit til å synleggjere dei enorme politiske, so-
siale, juridiske og mediniske framskritta på det skeive 
feltet dei siste 50 åra. Det er ein tid og stad der me kan 
feire at me no har fleire rettar enn nokon gang før, at det 
streite samfunnet veit om oss i større grad enn nokon 
gang før, og at me er fleire opne skeive enn no

kon gang før. Pride er for mange unge skeive det før-
ste møtet med eit fellesskap som ikkje berre tolererer 
deira eksistens, men som feirer dei normbrota samfun-
net elles sanksjonerer dei for kvar dag. På Pride kan me 
feire ein midlertidig fridom frå minoritetsstress, fordi 
dei fordommane og mikroaggresjonane me møter elles 
i samfunnet, ikkje gjeld der. Det er nett det som er so 
spesielt med Pride; det er ein arena der me kan feire å 
vere radikalt annleis, utan å tenkje på dei moglege sank-
sjonane det kan føre med seg.

Me treng framleis Pride, og skipinga av stadig nye 
prides på stadig meir grisgrendte strøk viser nett dette. 
Det signaliserer tydeleg at det er eit behov for å skape 
nett desse møteplassane der me kan få fri frå minoritets-
stress, der me kan vere heile menneske og ikkje berre 
ein skeiv identitet. Pride handler om å feire at me har 
ein plass der me høyrer til, uansett kven me er og kva 
normar me bryt. Pride er mykje forskjellig, men vikti-
gast av alt vil eg seie at pride gjev oss moglegheiten til 
å feire framgang og historie, samstundes som den gjev 
oss ein kamparena der me kan løfte fram dei av oss som 
framleis ikkje har dei rettane og den respekten me har 
krav på.

Det er nett det som er so 
spesielt med Pride; det er ein 

arena der me kan feire å vere 
radikalt annleis, utan å tenkje 

på dei moglege sanksjonane 
det kan føre med seg. 

“
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DANSEVERKSTED
Med Ole-Henrik Lifjell 

I jazzdans danser jobber vi med litt basic 
teknikkforståelse og koordinasjon. Dynamikk og 
musikalsk forståelse er også sentrale elementer. 
I moderne/samtidsdans jobber vi med bruk av 
tyngdekraft og hvordan vi kan bruke rom og 
underlag effektivt for å skape bevegelser.

Jeg jobber i Mental Helse Ungdom og jeg har 
holdt på med teater og dans siden jeg var et barn. 
Har senere studert dans og vært med i en rekke 
forestillinger. Primært har jeg drevet på med 
ballett, samtidsdans og jazz. 

For mitt verksted ser jeg for meg at vi deler opp i 
to grupper hvor man kan velge mellom jazz eller 
moderne/samtidsdans. Vi sees!

MUSIKKVERKSTED MED 
FOKUS PÅ BAND OG SAMSPILL
Med Jacob Holthe Thorsen

Vil du spille i band i sommer? 

Musikk er så mye; kreativt, utfordrende, 
underholdende, terapeutisk og ikke minst morsomt 
og sosialt! I sommer vil jeg sette sammen et band 
hvor vi kan øve inn låter, lære enkel musikkteori, 
lytte til og vise hverandre musikk, jobbe med ulike 
sjangre og improvisasjon, komponere og fremføre 
musikk. 
 
De vanlige bandinstrumentene er trommer, bass, 
gitar, piano og sang. Det er også åpent for å melde 
seg på med andre instrumenter så lenge du har 
noe erfaring med rytmisk musikk og samspill. 
Dette er åpent for sangere og instrumentalister 
på alle nivåer, men det er en fordel om du har litt 
erfaring med instrumentet du melder deg på med.
 
Jacob Holthe Thorsen er verkstedsleder. Han har 
utdannelse i utøvende improvisasjonsmusikk ved 
Högskolan för scen och musik i Gøteborg, og i 
musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i 
Oslo. Han jobber til daglig som musikkpedagog og 
freelance musiker.
 
Påmelding: Skriv instrument og ca. hvor lenge du 
har spilt.

FOTO, MARKEDSFØRING OG LEIRAVIS
Med Olav Helland og Maja Granli Jensen

Vil du lære om formidling gjennom bilder og 
tekst? Vil du lære mer om markedsføring på 
sosiale medier?

I dette verkstedet får du en intro til grunnleggende 
kameratekniske ferdigheter, komposisjon og lys. Vi 
har med en dyktig fotograf som vil lære deg å ta 
skikkelig fete bilder. På verkstedet vil du også få lære 
mer om markedsføring av lokallag i sosiale medier, 
og vi skal også produsere innhold til leiravisa. 

Påmelding: Vi stiller med kamerautstyr, men ta 
gjerne med kamera om du har. Ta med mac/pc hvis 
du har!

VERKSTEDER PÅ
SOMMERLEIR2019
Velkommen til Mental Helse Ungdoms sommerleir 2019! Som en 
del av sommerleiren arrangerer vi ulike verksteder som alle som 
skal være med på leiren kan melde seg på i forkant.



HOBBY- OG TEGNEVERKSTED
Med Nina Sollid

Er du også glad i å tegne, male og/eller håndarbeid 
eller kunne tenke deg å lære mer? 

Jeg er en snart nyutdannet faglærer i Design, 
Kunst og Håndverk, og har i løpet av årene på 
skolebenken opparbeidet meg kunnskap på flere 
ulike kreative fagområder, men jeg har en liten 
forkjærlighet for tegning og maling. 
Nå får jeg mulighet til å dele min kunnskap med 
dere, noe jeg gleder meg veldig til!

I dette verkstedet får du mulighet til å utvikle 
egne ferdigheter, og å lære noen enkle male og 
tegneteknikker.  Det er ingen krav til forkunnskaper.

Jeg ønsker å skape et allright verksted for alle, 
og det vil derfor være rom for at man kan holde 
på med annet håndarbeid hvis man ønsker det og 
materialene strekker til. Det vil selvsagt være mulig 
å få veiledning her også, dersom det er ønskelig. 
Vi sees!

ROLLESPILLVERKSTED
Med Thomas Frey og Christian Ruud

Drømmer du om å dra på eventyr? Eller ønsker 
du bare å prøve noe nytt? Da har vi verkstedet 
for deg! 

Nytt for året er rollespillverkstedet, og temaet er 
Dungeons and dragons(d&d). Christian Ruud og 
Thomas Frey har spilt ulike former for rollespill 
store deler av livet, og ønsker derfor å introdusere 
nettopp deg for D&D. 
D&D er et penn og papir rollespill, som utspiller seg 
i et fantasy univers under middelalderen. Og din 
livsledsager vil bli en 20 sidet terning.

Det vil bli gjennomført en basisinnføring, etterfulgt 
av ditt store eventyr. I dette spillet er det bare 
fantasien som setter grenser.
For dem av dere som ønsker å se et eksempel på 
hvordan spillet går sin gang, så kan må ta en titt på 
denne linken: Dungeons and Dragons intro

SLAMPOESIVERKSTED
Med Martine Johansen

Har du lyst å skrive og lære deg og formidle? 

Som i fjor arrangerer Martine et fleksibelt 
skriveverksted der vi arbeider med deltakernes 
egne tekster i ulike sjangere; dikt, sangtekster, rap, 
noveller og kronikker. Skribentene lærer regler og 
retningslinjer som kan brukes som skriveredskaper 
uavhengig av sjanger, og hvordan å bryte regler på 
en hensiktsmessig måte som gir rom for særpreg. 

De som deltok på fjorårets kurs vil oppleve å få nye 
oppgaver og jobbe med nye tekster. Det er lov å ha 
med tekster man har skrevet fra før, det er like lett 
å komme på kurset uten noen forkunnskaper. Hver 
deltaker skal få egen oppfølging.

Martine Johansen (f.1990) er en aktiv SLAM!poet 
og styremedlem i SLAM!kollektivet. Som 
underviser har hun avholdt skrivekurs for barn, 
ungdom og voksne i Oslo og på landsbasis - 
inkludert “Mini-Rim-Rytme-Maskin” som er en 
slampoesioworkshop for de minste og SLAM!ung - 
en workshop for ungdom og unge voksne. Hun har 
fremført og avhold kurs i regi av bl.a. Sommerskolen, 
UKM, Litteraturfestivalen i Akershus, Oslo Pride, 
Lørenskog Kommune, Oslo Kommune, Feministisk 
forum, Ekeberg Skulpturpark og en rekke andre 
kulturarrangementer - som slippfester, konserter, 
festivaler, debatter og vernissasje.

VI GLEDER OSS!
I tillegg til verkstedene kommer vi, i løpet av de 
seks dagene leiren varer også til å ha gjøre andre 
morsomme aktiviteter. Det vil bli rebusløp, åpen 
scene, hagespill, sosialt samvær med mange 
andre hyggelige og interessante ungdommer, og 
den siste kvelden før hjemreise vil det bli duket 
for en avslutningsforestilling! Her får dere vist 
frem hva dere har gjort på verkstedene. Leiren 
vil være en mulighet for deg til å lære noe nytt, 
prøve nye aktiviteter, slappe av, være sosial og få 
deg mange nye venner fra hele landet.

Lurer du på noe? Ta kontakt med 
sommerleirkoordinator:
thisbe@mhu.no eller på +47 406 11 720. 



STYRE- OG
STRATEGISAMLING 2019

Trenger lokallaget opplæring i styrearbeid? Prosjektsøknader 
og pengestøtte? Samarbeid og kommunikasjon? Da burde dere 

sende delegater til årets styre- og strategisamling! 
I tillegg til det faglige er Styre- og strategisamlingen en god 

mulighet for dere til å møte andre som er aktive i lokallag, og 
lære mer om hvordan man på en enklest mulig måte kan drive et 
lokallag. Det vil også være god tid til å være sosial og ha det gøy!



Når: fredag 25. oktober til søndag 27.  oktober

Klokkeslett: starter kl. 14:00 fredag, avsluttes 14:00 søndag

Hvor: Scandic Solli, Oslo

Pris: 2500,- før 1. juli, 3000,- etter 1. juli

Påmelding: før søndag 15. september (aldersgrense 16 år)

Egenandelen dekker kurs, reise, kost og losji.

For påmelding klikk deg inn på www.mhu.no.

PRAKTISK INFO:





Når jeg ser det er det som en drøm

som nettopp har gått i oppfyllelse.

Jeg har hørt om deg,

men nå, når jeg har fått øye på deg mellom reolene på butikken,

tenker jeg at jeg endelig, endelig, skal finne ut av hvorfor du er så populær.

Jeg spør deg om du vil bli med meg hjem, og du sier ja.

Og når vi så er hjemme hos meg og leppene dine møter mine, da skjønner jeg det.

Nå vil jeg svømme i en innsjø av deg.

Jeg vil drikke deg, smake deg.

Det føles så utrolig godt når du fyller meg opp.

Du blir med meg hjem flere ganger,

du kysser halsen min, kinnet mitt og munnen min. Du søler litt,

men det gjør ikke noe.

Noen ganger kommer vi oss ikke hjem,

jeg bryr meg ikke om hvor vi gjør det eller om klærne mine blir klissete av deg,

jeg vil bare ha deg på innsiden av meg.

Jeg vil du skal fylle meg med bobler av glede.

Jeg vil ha «doktoren» min. 

Jeg elsker når du ligger på brystet mitt.

Da er du er så deilig og kald og jeg vil bare ha deg enda mer.

Og jeg elsker det når du fyller munnen min og det bobler så deilig når jeg svelger deg.

Du er livet mitt,

Det er deg Dr. Pepper, som er min favoritt.

Doktor
Av Elida Cassandra Engen

ILLUSTRASJON
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D
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JEG KJENTE EN GANG EN MANN. Navnet 
hans er ikke mitt å dele, men jeg velger å kalle 
ham Stian. Stian var som alle andre tenårings-
gutter: Ung, usikker og forvirret. Da han var 
nitten år, forlovet han seg med en jente og livet 
var på rett vei. Det var en skjønn jente, men 
noe føltes galt. Han klarte ikke å plassere hva 
det var som føltes feil før han traff Helge. Plut-
selig var verden i vater og alle puslebrikkene falt 
på plass. Stian og Helge hadde som kjærester 
flest lyst til å dele kjærligheten sin med familie 
og venner. De hadde lyst til å flytte sammen, 
så det gjorde de. Dette høres kanskje ikke så 
veldig rart eller unaturlig ut, men historien jeg 
nå forteller dere skjedde i 1961. Ting var svært 
annerledes på denne tiden og livet skulle vise 
seg å bli meget vanskelig for Stian og Helge 
som ved å forelske seg i hverandre hadde begått 
et lovbrudd. Jussen i det skulle forøvrig vise seg 
å bli deres minste problem. 

DE ØNSKET Å VÆRE ÅPEN om forholdet sitt, 
så de begynte med å fortelle om det til familie 
og venner. Familiene responderte med å utstøte 
dem, og gjorde det tydelig at de ikke lenger 
var velkommen blant slekten. De mistet både 
søsken og foreldre, for ingen ville ha noe med 
noe så unaturlig, lovstridig og rart å gjøre. Det 
forelskede paret nektet å avslutte samlivet sitt, 
så familien til Stian fant ut at her måtte det 
hardere lut til. De oppsøkte Helge og slo. Slo 
i sinne, frustrasjon og fortvilelse. De gav ham 
juling i håp om at dette skulle banke homofi-
lien ut av ham og gjøre at han ikke lenger ville 
manipulere Stian til å fortsette dette ukristelige, 
skitne forholdet. Ingen av dem protesterte, for 
de visste at dette var svært vanskelig å ta inno-
ver seg. To menn skulle ikke dele seng. 

STIAN OG HELGE holdt stand. De elsket hver-
andre og ikke den ting i verden skulle komme 
mellom dem. De levde sammen til den dagen 
de døde og elsket og tok vare på hverandre som 

GLEM ALDRI 
HVOR VI STARTET

Andrea Holst 
skriver fast for  
Inspira. Hun har 
tidligere utg-
itt boken «Tør 
du» om sine 
 erfaringer med 
psykiske lidelser.

AV: ANDREA HOLST
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ethvert par gjør. Kjærligheten de hadde seg imellom kunne 
ingen stoppe. Verken med juling eller utfrysning.

 JEG SKULLE ØNSKE jeg kunne si at denne historien er 
oppspinn, at det bare er noe jeg har funnet på for å un-
derstreke et poeng. Stian og Helge er mennesker som stod 
åpent fram som homofile i en tid hvor dette var utenkelig 
og uforståelig. De startet en kamp som mange i dag syntes 
å ha glemt: Kampen for å få lov til å elske den man vil, 
uten å bli møtt med hat, sinne og utfrysning. Jeg er sikker 
på at om Stian og Helge hadde levd i dag, så hadde de gått 
i pride-toget hånd i hånd med tårer i øynene. Gid de hadde 
levd lenge nok til å få oppleve det. Kampen de kjempet, 
førte faktisk noe godt med seg. Det finnes mange som 
Stian og Helge som har kjempet mot både indre og ytre 
demoner for å få lov til å være den de er. Vi har fortsatt en 
vei å gå i kampen mot homo-hat og ukunnskap, men jeg 
syntes det er viktig å vite hvor vi startet. Det er ikke veldig 
lenge siden 1961 når Stian og Helge måtte ofre alt for å få 
lov til å være kjærester, og det er fortsatt unge i dag som er 
redd for å komme ut av skapet av frykt for hvordan de vil 
bli møtt. 

JEG ER TAKKNEMLIG for at jeg lever i en tid hvor de aller 
fleste forstår at det ikke handler om noe som helst annet 
enn kjærlighet. Jeg er takknemlig for at jeg er oppvokst 
med foreldre som alltid har sagt at de er glade i meg uansett 
hva. Jeg er takknemlig for at jeg uten problemer kunne tatt 
med meg en jentekjæreste på besøk uten å være redd for 
å bli utstøtt eller banket opp. Det er likevel viktig å ikke 
glemme at mange mennesker har sloss for retten til å være 
seg selv, sloss for retten til å elske den de forelsker seg i. Det 
har ikke kommet av seg selv, og vi har fortsatt en vei å gå, 
men vi er på rett spor. 

AV OG TIL LURER JEG PÅ hvorfor legning er noe som 
opptar folk så mye. Jeg har homofile venner og jeg har 
heterofile venner, men jeg må ærlig si at legningen til folk 
ikke kunne brydd meg mindre, og jeg hadde blitt svært lei 
meg om noen av vennene mine hadde kuttet meg ut fordi 
jeg er noe så kjedelig som heterofil. Jeg er glad i vennene 
mine og blir uendelig glad hvis de finner lykken med noen. 
Uansett kjønn eller legning. 

HUSK PÅ STIAN OG HELGE sin historie når du går i pri-
de-tog i år. Husk hvor vi kommer fra og hvor vi aldri noen-
sinne ønsker å være igjen. Husk på kampen de kjempet for 
oss alle.  Du er velkommen i toget uansett legning, og kan 
vise din støtte til at folk skal få lov til å være glad i den de 
vil og være akkurat den de er.  Det skal i hvert fall jeg!

“Kjærligheten de hadde seg 

imellom kunne ingen stoppe. 

Verken med juling eller 

utfrysning.“
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Stolthet og ydmykhet, to motsetninger som henger tett 
sammen og som kan brukes i mange like settinger. Jeg 
blir for eksempel stolt og glad når jeg ser hva lokallage-
ne får til og hvor mange de når ut til med sine aktivite-
ter, samtidig er jeg ydmyk og har respekt for alt arbeidet 
hver ildsjel der ute legger ned for å få det til. Jeg tenker 
at vi må tillate oss å være litt stolt av og til, for vi har 
mye å være stolt av. Dessuten må vi ikke bare være stolt 
av hverandre, men også oss selv. 

Jeg er veldig stolt over det jeg får og har fått til som 
landsleder, det kan fort høres litt hovent ut, eller? Jeg 
skal vel egentlig bare være glad for at jeg har fått tillitten 
til å stå i dette vervet og ydmyk ovenfor alle mulighe-
ten jeg får til å bidra. Er det jeg får til bare det som er 
forventet av vervet og ikke noe jeg bør si utad at jeg er 
stolt over?

En av hovedgrunnen til at jeg ville inn i sentralstyret i 
sin tid var et sterkt ønske om å få bidra til å skape det 
miljøet jeg selv hadde nytt godt av å være i. Ikke for å 
kunne være stolt av det jeg gjør, eller få noe jeg kunne 
putte på CVen. Nei, jeg syntes som jeg også har sagt i 
Inspira for noen nr. siden - det er fint å være med på å 
skape et miljø hvor folk blir sett og akseptert for den de 
er. 

Jeg brenner for at alle skal få mulighet til å oppleve 
organisasjonen som en trygg havn når de trenger det, 
om det er en gang i uken, måneden eller året. Det å vite 
at jeg kan være med på å bygge denne havnen, en havn 
som reddet meg gjennom noen tøffe år, det er en driv-
kraft som holder lenge for meg. Så hvorfor skrive denne 
teksten om å være stolt av det jeg får til om jeg ikke har 
et behov for å være stolt?

ER DET LOV Å 
VÆRE STOLT?

AV: MARTINE ANTONSEN, LANDSLEDER MENTAL HELSE UNGDOM

Fordi jeg er stolt. Jeg er stolt av alle som bygde havnen 
for meg når jeg trengte den, jeg føler meg ydmyk over å 
få lov til å gjøre det samme for noen andre. Jeg er stolt 
av alle oss som bygger i dag og hver dag og jeg er stolt 
av å få kjenne så mange som står på for at alle barn og 
unge skal ha en best mulig psykisk helse og få oppleve å 
ha den trygge havnen i sikte når man trenger den. Det 
er lett å si at jeg er stolt av det andre får til eller det vi 
får til som et fellesskap, men det å si at jeg er stolt av 
det jeg gjør er ikke like lett.

Jeg tror at vi noen ganger må klare å være stolt av det vi 
selv gjør. Det er viktig at vi ikke bare fokuserer på å ut-
føre alt vi har ansvar for fordi vi har ansvar for det, men 
at vi også tenker over alt vi har utført og fått til. Det sies 
i organisasjonspsykologien at stolthet skaper tilhørighet 
og samhold og at opplevelsen av stolthet inspirerer til å 
oppnå mer.

De dager det er masse som skal fikses og ordnes og det 
føles ut som mengden oppgaver bare vokser og vokser, 
er de dagene det er viktigst å huske på dette. Slike dager 
er det lett at vi bare stresser med å få gjennomført alle 
oppgavene våre og i lengden holder det kanskje ikke 
bare med et brennende engasjement for å unngå å bli 
sliten og lei. Om vi derimot setter oss ned og kjenner 
litt på stoltheten, om vi tillater oss å være stolt av det vi 
fikk til i går eller i fjor så vil vi kanskje bli inspirert til å 
oppnå mer framfor å bare bli sliten og lei. Det er derfor 
jeg tenker at det er så utrolig viktig å huske på at vi har 
lov til å være stolt, stolt over alt det vi gjør som faktisk 
bidrar til å skape det gode miljøet og den trygge havnen 
for de som trenger den.

Har vi som tillitsvalgte lov å være stolt? Og hva har vi å være stolt over?
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Det handler 
om å vite at du 

har noen.
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DEN FLAMBOYANTE
SØRLENDINGEN

OM:

OM CHRISTIAN-ÈMIL

 ◆ Alder: 24 år
 ◆ Bor: i Arendal
 ◆ Favoritthobby: Drag og 

opptredener



Nettopp derfor er svaret jeg får på mitt første spørs-
mål noe overraskende. Jeg lurer på hva Pride betyr for 
Christian Èmil, men får til svar at det egentlig ikke har 
betydd så mye for han. Da han først ble med i Mental 
Helse Ungdom ville han ikke gå i paraden i frykt for 
hatkriminalitet, men med årene har denne frykten min-
sket og heller blitt ersattet av et annet inntrykk.

- De siste årene har jeg bare syntes at det har vært 
mye «se på meg» og veldig mye eksponering av legning. 
Folk vet jo hva jeg er og det skal være greit, men Pride 
har jeg alltid opplevd som et sted for folk med stort 
markeringsbehov. 

Christian Èmil er født og oppvokst i Arendal 
kommune, hvor han fremdeles bor. I 2018 publiserte 
Østlandsforskning og Likestillingssenteret på Hamar en 
levekårsundersøkelse rettet mot målgruppen LHBT-per-
soner på Sørlandet. I rapporten kom det blant annet 
frem at 19 prosent av befolkningen på Sørlandet grøsser 
ved tanken på homofile, at 17 prosent på Sørlandet er 
uenig i at homofile skal ha samme rettigheter som andre 
og at en av seks menn svarer at de har flyttet seg for å 
skape større fysisk avstand til en homofil mann.

Selv har Christian Èmil kjent disse tallene på krop-
pen. 

- Det er mest når jeg er ute på byen. Det var en gang 
jeg og en vennegjeng var ute og vi møtte på en bekjent. 
Jeg merket at han visste at jeg var homofil, for da vi 
spurte om vi kunne sette oss ned med han, svarte han at 
det var greit, men han ville ikke ha meg der. 

Det har også skjedd at venner av meg ikke har villet 
dra ut med meg fordi de er redde for ikke å miste «dra-
get» ved å bli sett sammen med meg.

- Jeg må spørre; tror det det kommer til å bli arrangert 
Pride i Arendal i nærmeste fremtid? 

- Nei, det er utenkelig at det skal arrangeres i Aren-
dal, men de har faktisk prøvd flere ganger, men ikke fått 
det til på grunn av stigma. 

- Hvorfor er det spesielt vanskelig der? 

- At det ligger midt i biblebelte er nok en viktig 
grunn til at holdninger henger igjen der, men det har 
blitt bedre. Men jeg bryr meg ikke så mye. På nasjonal-
dagen for eksempel valgte jeg å gå i damebunad. 17. 
mai er jo også den internasjonale dagen mot homfobi 
og transfobi, så det føltes passende å markere at folk må 
få kle seg i hva de vil akkurat denne dagen. 

Lenge var det vanskelig å være annerledes i Arendal, 
men Christian Èmil har opplevd at det har blitt bedre, 
og har selv valgt å bli boende i hjembyen. Han mener 
at mye av grunnen til at det har blitt enklere for han 
er jobben Mental Helse Ungdom og flere andre ung-
domsorgansiasjoner gjør med å belyse tematikken og 
fremheve at det er greit å være seg selv. 

- Det skal ikke være sånn at unge mennesker er 
nervøse for å komme ut, så vi må vise at vi står sammen. 
Dette kan vi gjøre ved å si «det er sånn vi er, aksepter 
det». 

Selv oppfordrer han andre unge skeive, og andre 
unge generelt til å tørre å være seg selv og tørre å vise 
det, fordi han selv vet godt hvor vondt det kan være å 
leve som noe man ikke er. 

- Dessverre vil mange oppleve noe motgang på det, 
men alt kan bli bedre, men det er vanskeligere alene. 
Derfor vil jeg også oppfordre til å stå sammen, for da er 
vi sterkere.  

- Skal du feire Pride i år? 
- Ja, jeg skal på Pride-frokost med Mental Helse 

Ungdom i Oslo, og så skal jeg gå i paraden for første 
gang. 

- Hvilke forventinger har du til feiringen? 
- Jeg skal jo feire med mine beste venner, så jeg for-

venter god stemning. Også gleder jeg meg til å oppleve 
atmosfæren og menneskene rundt, og å virkelig få se 
hva det er og hvordan det fungerer. Og så håper jeg at 
jeg endrer tankene mine om Pride. 

Også håper jeg å se noen kjendiser!

CHRISTIAN ÈMIL SYVERTSEN  Det er tidlig i juni og en av de varmeste dagene som har vært 
hittil i år. Luften står stille i et påvente av tordenvær. Christian Èmil Syvertsen slår seg 
ned på en av stolene på møterommet i Dronningensgate 17. Han har på seg rød bukse og 
en genser dekket av et bilde av en galakse i lilla, blått, turkist og rosa. På fingrene gli-
trer store fake diamanter, noe som kanskje ikke er så overraskende fra en fyr som under 
sommerleir hvert år spiller ut sitt alter ego «Olivia». En dame som går i høye heler og 
lange kjoler. 
AV: ODA ARCHER
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IN:FO
Om MHU lokalt  

og sentralt

Sentralstyret

SENTRALT

@MHUngdommentalhelseungdom

post@mhu.no

Dronningens gate 17, 
0154 Oslo

mentalhelseungdom

admininistrasjonen
Adrian Wilhelm  
Kjølø Tollefsen  
GENERALSEKRETÆR

E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Aida Tesfai  
ORGANISASJONSSJEF

E-post:  aida.tesfai@mhu.no

Ranveig Stava 
PROSJEKTSJEF 

E-post: ranveig.stava@mhu.no

Tuva Rosenvold
PROSJEKTKOORDINATOR EN SOM LYTTER

E-post:  tuva.rosenvold@mhu.no

Mikael Zeiner
ØKONOMISJEF

E-post: mikael@mhu.no

Terje Reed
PROSJEKTKOORDINATOR BOBILEN

E-post: terje.reed@mhu.no

Thisbe Verner-Carlsson
PROSJEKTKOORDINATOR SOMMERLEIR OG 
BRUKERMEDVIRKNINGSPROSJEKTET

E-post: thisbe.verner.carlsson@mhu.no

Oda Archer  
KOMMUNIKASJONS- OG 
TREFFSTEDSKOORDINATOR

E-post: oda@mhu.no

Beate Anstensrud
PROSJEKTKOORDINATOR PSYKENS KOREOGRAFI

E-post: beate.anstensrud@mhu.no

Ole Henrik Lifjell
PROSJEKTKOORDINATOR UNGE SAMERS  
PSYKISKE HELSE

E-post: ole.henrik.lifjell@mhu.no

Ingrid Marie Bruun 
DAGLIG LEDER KOMPETANSESENTER FOR 
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE

E-post: ingrid.bruun@mhu.no

LANDSLEDER: 

Martine Antonsen
FØRSTE NESTLEDER: 

Mille Falstad
ANDRE NESTLEDER: 

Thomas Frey

STYREMEDLEM:  

Benedikte-Marie Lio
STYREMEDLEM: 

Christian Èmil Syvertsen
STYREMEDLEM:  

Marius O. Rønning

STYREMEDLEM:  

Christian H. Ruud
VARA:  

Aleksandra A. Lønøy
VARA:  

Guro Bratbakk

21 45 61 00 



partnere

LOKALT

Bli medlem! Send MHU Medlem til 2490!

agderregionen

agder@mhu.no

Dønna
donna@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no

Horten
horten@mhu.no

Mosjøen
mosjoen@mhu.no

Oslo
oslo@mhu.no

Romerike
romerike@mhu.no

Sotra
sotra@mhu.no

Stavangerregionen
stavangerregionen@mhu.no

STEINKJER
steinkjer@mhu.no

Stjørdal
stjordal@mhu.no

Sømna
somna@mhu.no

Trondheim
trondheim@mhu.no

ullensaker
ullensaker@mhu.no

Vestby
vestby@mhu.no

Ås
aas@mhu.no

Ytre Østfold
ytreostfold@mhu.no

ÅLESUNDSREGIONEN
aalesundsregionen@mhu.no

Det er i lokallagene det skjer!
Finn ut hva som skjer på Facebook, søk Mental Helse Ungdom  

«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.

Onsdag 26.6 kl. 16:30-20:30 
er det sommeravslutning på 

Mai-senteret!

Åpent treffsted hver onsdag 
kl. 18:00. Bare å komme!

Vi arrangerer hyttetur til 
Ingerhaug 26.-28. juli. Bli med!

7. juli sommeravslutning på 
Tusenfryd!

20. juni fra 12-18 arrangerer vi 
strikkekafé på vårt treffsted. Vel 

møtt!

Vi har treffsted hver torsdag kl. 
17-20. Alle er velkomne!
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Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningens gate 17
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